
Het nieuws van 2015. 

Vrijwilligersavond. 
Op vrijdag 27 november is er een avond georganiseerd door Stichting 
Beheer de Kaaie en de activiteitencommissie aan-Z Philippine voor hun 
vrijwilligers.  

Voor deze avond waren de vrijwilligers van beiden uitgenodigd , die allerlei 
hand en spandiensten verrichten, zoals onderhoud van de Kaaie grote en 
kleine reparaties, bardiensten en zo verder.  

Op deze avond werden de gasten van beide organisaties getrakteerd op 
een zeer smakelijk buffet omlijst met de zeer gepaste en aangename 
muzikale klanken van DreamMusic.  

Na het buffet en vóór de koffie met lekkernijen deed plotseling Sinterklaas 
zijn intrede. Met een snedige speech gaf hij zijn mening en zette uiteraard 
een aantal vrijwilligers even in het zonnetje. Voor ieder had de Sint een 
kleine verrassing in de vorm van een roomboterstaaf. Na het vertrek van 
de Goedheilig Man werd de avond in opperste gezelligheid voortgezet en 
rond het middernachtelijk uur in een prima stemming afgesloten. 

De gasten waren zeer, zeer tevreden en ook de organisatie was blij met 
deze geslaagde avond waardoor de waardering voor de vrijwilligers, in 
welke vorm dan ook, weer even werd onderstreept ! 

Voor foto’s van deze avond klik op deze link 
Voor het gedicht van Sinterklaas klik op deze link 

De intocht van Sint en Pieten. 

!  

Sint is weer in het land 
en snel in Philippine aanbeland. 
Ondanks het slechte weer 

http://myalbum.com/album/UsaWoiHXGbKz
http://dekaaie.nl/wp-content/uploads/2014/11/sinterklaas-vrijwilligers.pdf


is hij er ook dit jaar weer. 
Samen met de kinderen gefeest 
er is zelfs een disco geweest. 
Wil je nog nagenieten 
van de kinderen en Pieten. 
Klik dan op deze link 

Aankomst Sinterklaas in Philippine. 

St. Nicolaas wordt om 14.00 uur verwacht in de Vaartstraat bij Café 
Marinet.  
Samen met de muziekvereniging maakt hij dan een rondgang door 
Philippine. Tussen 14.45 en 15.00 uur wordt Sint en zijn Pieten verwelkomt 
in de Kaaie door wethouder Begijn en Marco van Avermaete de 
stadsomroeper van Philippine. Na het “officieel” gedeelte is er een Pieten 
disco. 

Hopelijk zien we jullie bij de rondgang en in de Kaaie bij de Pieten disco.

http://myalbum.com/album/Tpzr4nC32trY


Warm aanbevolen !!!! 
Ambras in Philippine ! 
Op 16 oktober a.s. organiseert de activiteitencommissie aan-Z Philippine 
een optreden van de groep Ambras. Een avond vol met Zeeuwsch 
Vlaamse klanken goed voor veel plezier ! 
Het optreden is gepland in de Kaaie te Philippine en zal aanvangen om 
20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.00 uur en ………… de toegang is GRATIS ! 
U moet wel een toegangsbewijs hebben voor deze avond, het aantal 
plaatsen is beperkt ! 
De bewijzen zijn af te halen bij Willy van Limmen, ook telefonisch te 
reserveren 
0115 – 491641 en bij Ko Doom 
Sinterklaas. 
Sinterklaas heeft al laten weten dat hij ook dit jaar weer naar 
Philippine komt. 
Namelijk op 14 november 14.00 uur. 
Aquarel cursus informatie. 
De lessen aquarel starten weer op 5 okt. De laatste les is dit jaar op 14 
december. 
26 oktober vervalt de les ivm vakantie en op donderdag is er op dit 
moment ook geen les. 
September 2015 
Voor de meeste mensen zit de zomervakantie er weer op. U heeft het 
activiteitenprogramma voor het nieuwe seizoen in u brievenbus ontvangen. 



We hopen u dan ook weer tegen te komen in De Kaaie.

!  

  
  
  
  
  
  
 9 juni Fietsen en Puzzelen AAN-Z  

!  
  



  
  
  
  
  
Het was weer een gezellige activiteit waarbij het hoofd en de benen weer 
werden uitgedaagd. 
Kijk voor de foto’s op de foto tap van AanZ of voor alle foto’s op 
deze link. 
Avondvierdaagse Philippine 2015 
Vanaf maandag 1 juni 2015 begint de 20ste avondvierdaagse in Philippine. 
Er kan gestart worden voor de 15 km vanaf 18:00 uur, de 10 km vertrekt 
om 18:30 uur en de 5 km vertrekt om 19:00 uur. 
De routes lopen in en rond Philippine. 
Inschrijven kan maandagavond vanaf 18:00 uur in gemeenschapshuis “De 
Kaaie” Waterpoortstraat 1a te Philippine. 
De kosten bedragen € 4,00 p.p. 
Op donderdag zal Fanfare St. Cecilia de wandelaars opwachten aan de 
gymzaal waarna de laatste meters afgelegd worden tot aan de Kaaie, hier 
zullen de herdenkingen uitgereikt worden. 
Beste mensen, 
Mogen wij u/uw leden vragen om op vrijdag 26 juni of zaterdag 27 juni te 
komen helpen met het schoonmaken van de Kaaie. 
Alle deuren, ramen, tafels, stoelen, de vitrinekast, de bar en de keuken 
hebben een beurt nodig. 
Deze keer hebben we twee data, want veel onze vrijwilligers hebben ook 
op een doordeweekse dag tijd en willen liever de weekenden vrijhouden. 
Geef dus even aan welke dag je kunt, we starten vanaf 09.00 uur tot 
ongeveer 12.00 uur. 
Neem je emmer, spons en zeem mee. Vele handen maken licht werk en de 
Kaaie is van ons allemaal voor ons allemaal. 
Laat Anita of Marian even weten of je komt, zodat we een planning kunnen 
maken wie wat kan doen. 
Fietstocht 55+ 
Op 30 Juli a.s is de derde rit van de route 55 en fietsen we in de omgeving 
van Philippine. 
In de Kaaie zal Foto Franky aanwezig zijn met info over fotograveren etc. 
Enkele dames zullen aanwezig zijn met het maken van kaartjes en er is een 
demonstratie mossels opensteken. 

http://dekaaie.nl/?page_id=80
http://www.mijnalbum.nl/Album=E3MUAANO


De Kaaie is opgenomen als startplaats en men kan er buttons kopen voor 
deelname. 
We verstrekken er koffie, drankjes en rond de middag is er soep met 
broodjes. 
Vanaf de Kaaie vertrekken we via bloembinderij “De posthoorn” naar 
Biervliet. 
Activiteit Zonnebloem, optreden van Piet Brakman. 
Op vrijdag 22 mei was er een gezellig optreden van Piet Brakman. Voor de 
foto’s van deze activiteit druk op de volgende link. 
Koningsdag 27 april 2015 

!  
Het oranje comité en Aan-Z organiseerde een optreden met Zanger Jacco 
Ricardo. De sfeer kwam langzaam opgang maar eenmaal op stoom werd 
er gedanst en was er zelfs een heuse polonaise. 
Kijk voor de foto’s op de foto tap van AanZ of voor alle foto’s op deze 
link. 

http://www.mijnalbum.nl/Album=UBA7ONMG
http://dekaaie.nl/?page_id=80
http://www.mijnalbum.nl/Album=QV336ZM8


“Esmoreit” 

Vele dorpsbewoners hebben genoten van de voorstellingen van de 
toneelvereniging Esmoreit. De gratis voorstellingen waren een echte 
tractatie. De toneel verening heeft een top prestatie neergezet. 
Kijk voor verdere reactie op de site van Esmoreit. 

"  

Het was weer een drukke boel in de Kaaie. 

Afgelopen tijd zijn er weer diverse activiteiten in de Kaaie geweest waar wij 
foto’s van ontvangen hebben. 
Zo hebben we foto’s ontvangen van de KBO pannenkoek en spelletjes 
middag, handwerken / kantklossen st Schotse hoek en van de aanZ 
activiteiten koersbal en biljart wedstrijd tegen Hoek. 
Om de foto’s van de de diverse activiteiten te bekijken klik dan op de 
onderstaande linkjes. 
KBO pannenkoek en spelletjes Middag of foto’s KBO 
Handwerken of foto’s st schotse hoek 
Kantklossen of foto’s st schotse hoek 
Koersbal of foto’s aanZ 
Biljart wedstrijd of foto’s aanZ 

http://www.toneelesmoreit.nl/
http://www.mijnalbum.nl/Album=DEMFSFYG
http://dekaaie.nl/?page_id=77
http://www.mijnalbum.nl/Album=TGM88X3N
http://dekaaie.nl/?page_id=89
http://www.mijnalbum.nl/Album=LXVY6XAL
http://dekaaie.nl/?page_id=89
http://www.mijnalbum.nl/Album=DEOMAWWQ
http://dekaaie.nl/?page_id=80
http://www.mijnalbum.nl/Album=LI3SOMP6
http://dekaaie.nl/?page_id=80


Jeugdorkest ‘de Muziekfabriek’ organiseerde: 
Jeugdconcert 2015 

Met medewerking van: 
Jeugdorkest IJgenweis, Cadzand 
Jeugdorkest ‘de Muziekfabriek’, Philippine – Biervliet 
Jeugdslagwerkgroep van de Vliegende Hollander, Terneuzen 
Drumband ‘Willem-Beukelszoon’, Biervliet 
Het was een gezellige, muzikale avond.  

Zie ook de site ZieZeeland 

Carnaval Philippine 2015. 

"  
Na een leuke optocht door Philippine was er een prijsuitreiking in de Kaaie. 
Maar er is maar 1 ding wat telt MEE DOEN!!!! 

http://www.ziezeeland.nl/nieuws/10013/jeugd-concert.html#


Kijk voor de foto’s op de foto tap van de carnaval of voor alle foto’s op 
deze link. 

Op 28 januari was er de erwtensoep en bingo middag van aanZ. 
De dames en heren hebben zitten smullen 
en het eerst bingo proberen te “brullen” 
Al met al een geslaagde middag. 
Kijk voor foto’s van deze middag op de foto pagina van aanZ. 

De site is weer aangevuld. 
Onze site is weer aangevuld met 2 pagina’s “activiteiten” en “foto’s” van de 
Big swing band. 
De Big swing band heeft een eigen site met foto’s en een activiteiten 
kalender. De linkjes van deze pagina’s hebben ze doorgegeven zodat ze 
via de site van De Kaaie ook bereikbaar zijn. 

Beste gebruiker van de Kaaie, 
We laten het jaar 2014 achter ons en beginnen aan een nieuw jaar. Voor 
ons als bestuur Stichting Beheer de Kaaie reden om u allen de beste 
wensen voor het jaar 2015 over te brengen. 

Wij wensen u en de uwen gezondheid en geluk in 2015 ! 
Bij de wisseling van de jaren wordt er altijd terug- en vooruit gekeken. Als 
we onze blik naar achteren werpen kunnen we vaststellen, dat er 
afgelopen jaar prima gebruik is gemaakt van de Kaaie. Nog leuker is, dat 
we kunnen vaststellen dat dit zonder problemen is verlopen door de 
positieve insteek van alle gebruikers, dank daarvoor. 
Dank ook aan de vrijwilligers voor hun werk binnen de verenigingen en de 
vrijwilligers om hun rechtstreekse bijdrage aan de Kaaie, schoonmaak, 
kleine klusjes en grote klussen. In het afgelopen jaar zijn een aantal zaken 
aangepakt, zoals het schuren en opnieuw behandelen van de “dans”vloer, 
een nieuwe lift om de biljart te kunnen verplaatsen, het opnieuw leggen 
van kabels voor het geluid, verlichting, een nieuw plafond in Kaaie 1, kleine 
onderhoudswerkzaamheden en het opnieuw stofferen van de stoelen op 
het podium. 
Als we in het jaar 2015 dit op dezelfde wijze kunnen voortzetten en 
waarom zouden we dat niet kunnen, dan hebben we het gezamenlijk in 
Philippine goed voor elkander. Het op dezelfde wijze “voortzetten” : laten 
we dan maar beginnen bij het financiële gedeelte. We houden de huren op 

http://dekaaie.nl/?page_id=86
http://www.mijnalbum.nl/Album=CUPTZJWF


hetzelfde peil als afgelopen jaar. De prijzen van consumpties zullen niet af 
nauwelijks stijgen, hoewel hier en daar een kleine aanpassing zal 
plaatsvinden, denk aan 5 tot 10 eurocent. Er zijn op dit moment nog geen 
investeringen gepland, maar er zullen nog wel wat wensen worden 
ingevuld in de loop van het jaar. Het beroep op vrijwilligers zal in 2015 niet 
anders zijn, we hopen wel op een aantal “nieuwe” gezichten die zijn altijd 
welkom ! Kortom, we gaan er samen een prima 2015 van maken ! 

Een goede start en jaar toegewenst in de Kaaie ! 

Bestuur Stichting Beheer 
Welzijnsaccommodaties Philippine. 

WI-FI spots 
Om de dekking van het WI-FI netwerk te verbeteren is er in de Kaaie een 
extra WI-FI spot geïnstalleerd. Bij binnenkomst zie je de spot “de Kaaie 
gang” en “de Kaaie zaal”. Wil je als gebruiker van dit netwerk gebruik 
maken vraag dan aan een van de bestuursleden of beheerster het 
wachtwoord. 


