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 Beste inwoner van Philippine, 

 We zijn inmiddels toe aan de 6de uitgave van  het programma in de Kaaie, 
seizoen 2019 – 2020. U vindt hierin welke activiteiten er door de verschillende 
verenigingen/groepen  in de Kaaie plaatsvinden en de data die u eventueel   
vrij moet houden om e.e.a. bij te wonen. Het is dus een boekje om te 
bewaren !  Op de achterkant staat waarom bewaren de moeite kan lonen ! 

 De Kaaie is een “dorpshuis” dat gezien mag worden en waarop we zeker trots 
mogen zijn. Dit kan alleen maar dankzij de medewerking van de gebruikers en 
onze vrijwilligers, waarvoor onze dank ! Nog te vermelden, dat we als bestuur 
van de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Philippine, waaronder de 
Kaaie valt, weer compleet zijn.  

 Op- en aanmerkingen/verbeterpunten kunt u altijd aan het bestuur 
voorleggen, want we willen de Kaaie een aangenaam onderkomen voor ons 
allen laten zijn. 

 We wensen u een mooi seizoen in de Kaaie toe.                     

 Albert van Leeuwen, voorzitter                                                                              
Bram van Hoeve, secretaris                                                                                      
Koos Wisse, penningmeester                                                                                 
Anita Neijt, gebruik de Kaaie/reserveringen                                                                      
Rob Oostdijk, technisch onderhoud                                      

 Marian Moelker, beheer/onderhoud. 

 de Kaaie                                                                                                        
Waterpoortstraat 1A                                                                                                
4553 BG PHILIPPINE                                                                                                          
0115-851665                                                                                                    
www.dekaaie.nl  
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Activiteiten van Stichting “de Schotse Hoek” 

Maandag  

Handwerkmiddag voor dames; 13.30 – 16.00 uur (Kaaie 1) 

Deze gezellige middag is voor dames van alle leeftijden. Er is geen 
lidmaatschap aan verbonden. Je kunt er verschillende soorten handwerk 
doen, zoals kaartjes maken, breien, haken, borduren; wat je maar wilt. 

Het enige wat je moet doen is zelf je handwerk meebrengen en een goed 
humeur; dan zorgen wij voor de koffie. 

Kosten: € 2,-- per middag.  

Desgewenst kun je die middag ook komen biljarten of kaarten. 

 ___________________________________________________________ 

Aquarellen / tekenen; 19.30 – 21.30 uur (Kaaie 1) 

Op deze avond wordt in diverse technieken lesgegeven. Portretten, 
landschappen en vele andere onderwerpen in olieverf, aquarel, pastel of 
potlood.                                                    

De lessen starten op 16 september en de kosten bedragen € 75,00 voor 10 
lessen (excl. koffie of thee)  

Aanvang: 19.30 tot 21.30 uur 

Opgeven kan via: Marian Moelker 0115-491345 of via de 
mail: makemoel@zeelandnet.nl. 

 ___________________________________________________________ 
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Dinsdag   

Timmeren voor de jeugd; 18.30 – 19.30 uur (de Spuikom)  

Welkom op ons timmerclubje. Je kunt hier leren 
werken met verschillende gereedschappen; hamer, 
zaag, schuurpapier en voor de meer gevorderden 
boor- en freesmachine. 

Dit clubje is zowel voor jongens als voor meisjes en 
het kan later nog van pas komen bij een studie in één van de technische 
beroepen, dus laat de computer eens een avondje staan en kom creatief 
met je handen werken. Leeftijd vanaf 7 jaar.  

Kosten: € 1,00 per keer. Start vanaf 27 augustus.  

___________________________________________________________ 

Avondvierdaagse: 

De Avondvierdaagse 2020 staat gepland van maandag 25 mei t/m 
donderdag 28 mei.                                 
U kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km.           
 ___________________________________________________________ 

Intocht St. Nicolaas 

De Sint heeft vanuit Spanje laten weten dat hij op zaterdag 16 november   
een bezoek zal brengen aan Philippine. 

Activiteiten vrouwenvereniging Philippine 

De vrouwenvereniging Philippine organiseert geregeld leuke activiteiten, 
zowel in de Kaaie als daarbuiten. 

Heeft u interesse of wilt u zich bij deze 
vereniging aansluiten, neem dan contact op 
met de secretaris, Patricia van Veen.            
E-mailadres:  patriciavanveen@kpnmail.nl. 
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Activiteiten aan-Z  Philippine. 

 Programma september 2019 tot juni 2020. 

Beste  mensen, 

 We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen met activiteiten, waarvan we 
hopen dat deze bij U in de smaak zullen vallen en er zoveel mogelijk aan  

 mee zult doen. Voor sommige onderdelen vragen wij een kleine bijdrage/inleg, 
maar dat is eigenlijk het noemen niet waard. De inzet van de vrijwilligers zorgden 
en zorgen ervoor dat wij onze kosten in de hand kunnen houden en daarom maar 
weer gezegd:  Onze dank voor hun  inzet !!  

 Voor U allen alvast een aangenaam activiteitenseizoen en twijfel of treuzel niet, 

                                          WANT : 

Al onze activiteiten zijn vrij toegankelijk, geen lidmaatschap, politieke 
richting, geloof of kleur ! 

 Willy van Limmen, voorzitter.    

 

 Aanvang activiteiten 4 september 2019 

 

Activiteiten aan-Z: 

Iedere dinsdagmiddag:                                                                                                      
Fietsmiddag aanvang 13.30 uur ( Let op het weer ! ) 

 Woensdagmiddag:                                           
 Kaarten, rummicub, aanvang 14.00 uur 

 Donderdagmiddag:   
 Biljart, aanvang 14.00 uur 
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 Agenda: 

 11 oktober: Optreden van Peter en Anja uit Volendam.                        
( Toegangskaart verplicht ! ) 

 5 december: Optreden Maikel Harte. Toegang : € 10,--. 

 18/19 december: Kerstkaarting / Biljart, inleg € 3,-                                 
( Prijskaartingen e.d. tellen niet mee voor de competitie !! ) 

 8/9 januari: Kaarten /  biljart met Nieuwjaarsborrel . 

 5 februari: Erwtensoepmiddag met welkomstdrankje, kaarten en bingo.             
Inleg € 7,50 ( opgave vóór 31 januari ! ) 

 Maart : Nog te plannen uitstap in de regio. 

 8/9 april: Paaskaarting  /  biljart, inleg € 3,-- 

 27 april: Koningsmiddag , optreden van Jacco Ricardo. Aanvang:  14.30 uur. 

 12 mei: en de BUS gaat naar…………..? 

 2 juni: Puzzelfietstocht, inleg € 3,-- ( onder voorbehoud!! ) 

 10/11 juni: Prijskaarting  /  Biljart, inleg € 3,-- 

  

 Biljartvereniging ENZK: 

  Met ingang van de nieuwe competitie biljarten van de Zeeuws Vlaamse Biljartbond, 
per 1 september a.s., speelt de Philippiense Biljartclub ENZK ook hun 
thuisprogramma in de Kaaie. 

 Onze oefen- en/of wedstrijdavond is wekelijks op dinsdagavond aanvang 19.30 uur. 

  Heeft u interesse om (opnieuw) kennis te maken met de biljartsport dan bent u  
van harte welkom op één van die avonden. 

 Kennismaken verplicht u tot niets en wellicht (her)ontdekt u deze mooie en 
sportieve ontspanning. 
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 K.B.O. Philippine      

  
 Secretariaat: Lamsoor 4, 4553 CK Philippine 

 tel:_0115-491035    

 Activiteiten van de KBO afdeling Philippine 

 
17 augustus 2019  Bezoek fuchsia tuin te Cadzand 

17 september 2019 Modeshow verzorgt door Ma en Co  

15 oktober   2019  Wafel- en bingo middag  

13 december 2019  Kerstmiddag 

3 januari 2020  Nieuwjaarsbijeenkomst; hapje en drankje  

11 februari 2020  Jan in de Zak gezellige middag  

17 maart 2020  Voorlichting over Masta producten 

24 april 2020  Algemene jaar vergadering  

 

Lid worden van de KBO?  

Voor de contributie hoeft U het niet te laten. Er zijn vele voordelen mee te behalen. 

Kijk op www.kbozeeland.nl en klikken op afdeling Philippine. 
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 Toneelvereniging Esmoreit. 

 Als vereniging kunnen we terugzien op een mooie reeks toneeluitvoeringen in 
maart 2019, dank aan de vele bezoekers gedurende 6 speeldagen. 

 Het toneel brengen voor een (bijna) uitverkochte zaal is voor ons als vereniging    
het ultieme doel en daar streven we elke keer weer naar. 

  Momenteel zijn we als bestuur nog in gesprek met de regisseur en spelers over het 
programma 2020. 

 Uitgangspunt is het brengen van een klucht in de gebruikelijke periode namelijk 
maart/april 2020. 

  Zodra we hieromtrent duidelijkheid hebben zullen we dit verder op gebruikelijke 
wijze communiceren via website en Facebook! 

  Als u interesse heeft om mee te spelen met ons amateurgezelschap dan staan we 
daar zeker voor open! Laat het ons weten; dan maken we een afspraak voor een 
oriënterend gesprek. V oor nadere informatie zie onze website. 

 U bent van harte uitgenodigd. 

 Bestuur en leden Toneelvereniging Esmoreit  
 www.toneelesmoreit.nl 

 

Hengelsportvereniging HSVGO Philippine 

Ook de Hengelsportvereniging is na het sluiten van café Marinet met hun 
activiteiten verhuisd naar de Kaaie. Niet dat er erg veel gebruik van zal worden 
gemaakt, maar bestuursvergaderingen, prijsuitreikingen van de Co-Warninck 
trofee en de Marathon en de jaarlijkse feestavond zullen hier plaatsvinden. Voor 
meer informatie van de vereniging kunt u terecht op onze website 
www.hsvgophilippine.nl of via Facebook.                               
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Activiteiten van Muziekvereniging “St. Cecilia” 

Iedereen heeft onze muziekvereniging wel eens zien lopen of horen spelen, 
tijdens o.a. Koningsdag en de intocht van St. Nicolaas. Om dit in de 
toekomst ook te kunnen doen, zijn wij dringend op zoek naar muzikanten 
die zich bij onze vereniging willen aansluiten. 

Niet alleen op straat zijn wij te horen, maar we spelen ook verschillende 
concerten zowel in Philippine (Voorjaarsconcert, tijdens de Mosselfeesten 
en tijdens de Kerstdienst in de kerk) als ook daarbuiten. 

Kunt u een instrument bespelen of zou u dit willen leren, laat het ons 
weten. Lessen kunnen bij ons gevolgd worden. Het maakt niet of u jong of 
oud bent, muziek kun je op elke leeftijd leren. Geen instrument? Geen 
probleem, ook dat kunt u van ons gebruiken. 

Iedere maandag  van 19.15 uur tot 21.30 uur oefenen de muzikanten van 
muziekvereniging  “St. Cecilia” in Kaaie 2.  

Wilt u eens komen luisteren, stap gerust eens binnen. 

 

  
Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op met de voorzitter,  
Anita Neijt. Tel. 0115-491280.  
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Activiteiten van de Big Swing Band  

Bijna iedere zondagochtend repeteren wij, de Big Swing Band, in de Kaaie. 
Met 19 Belgische en Nederlandse muzikanten komen we samen om veelal 
nieuwe nummers in te studeren. We zijn erg blij te kunnen melden dat we 
een nieuwe dirigent hebben. Filip Demeyere heeft zich sinds afgelopen 
voorjaar vast aan ons verbonden en is enorm enthousiast van start gegaan. 
Filip is een rasmuzikant die zijn sporen in de muziek meer dan verdiend  
heeft en ons enorm veel kan leren.  De komende periode hebben we twee 
optredens op de agenda. Deze zijn op 28 augustus op de Vrijdagsmarkt in 
Gent en op 28 september tijdens het Factory Festival in Sas van Gent. 

Vanaf september werken we weer toe naar ons jaarlijks winterconcert in 
Porgy & Bess. Het concert in Porgy vindt traditiegetrouw plaats in de week 
voor Kerst. Hou onze site in de gaten voor de laatste info 
www.bigswingband.com.  

Rest ons nog alle gebruikers van “De Kaaie” een mooi seizoen toe te wensen 
en u natuurlijk van harte uit te nodigen tijdens één van de genoemde 
concerten! 
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 Nieuws van “Fotogroep Philippine” 
 
Op 17 maart 2016 werd formeel de fotogroep Philippine opgericht. De vereniging 
heeft ten doel, het zowel individueel als in clubverband beoefenen en 
bevorderen van vrijetijdsfotografie in het algemeen en verbreding en 
verdieping van creativiteit, technische kennis en/of digitale beeldbewerking.  
Wij komen hiervoor elke derde dinsdagavond van de maand (m.u.v de 
maand augustus) van 19.30 tot 21.30 / 22.00 uur bij elkaar in 
gemeenschapscentrum de Kaaie te Philippine.  De expositie in januari 2019 
was wederom succesvol al zouden wij het erg op prijs stellen  dat, met name 
vanuit ons dorp Philippine, nog meer mensen deze gratis expo komen 
bezoeken. U bent bij deze uitgenodigd!  

 De expositie zal in 2020  in het  weekend van vrijdag 10 januari 2020 t/m 
zondag 12 januari 2020 plaatsvinden.  Openingstijden:  vrijdag van 19.00 tot 
22.30 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.  We hebben 
inmiddels  de nodige naamsbekendheid gekregen bij collega-verenigingen. 
Het ledenbestand is inmiddels gegroeid tot 15 personen.   

 Mocht U interesse hebben en nadere informatie willen neem dan contact  
op met: Paul de Groene, Kokhaan 18 4553 CC Philippine tel: 0115-491909. 
Na afspraak is het eventueel mogelijk een keer aan te sluiten bij onze 
clubavond. U kunt natuurlijk ook  onze website http://www.fgphilippine.nl/ 
bekijken. 

 Bijeenkomsten:    17-09-2019, 15-10-2019, 19-11-2019, 17-12-2019, 21-1-
2020, 18-02-2020, 17-03-2020, 21-04-2020, 19-05-2020, 16-06-2020, 21-07-
2020, 15-09-2020, 20-10-2020, 17-11-2020 en 15-12-2020 

        Expositie:        :    vrijdag 10,  zaterdag 11 en zondag 12 januari 2020 
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Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine 

Vaak wordt ons gevraagd waarom onze vereniging niet gewoon “Heemkundige Kring” 
heet zoals in Terneuzen, Sas van Gent en Hulst. Waarom zo’n lange naam en waarom 
moet de geschiedenis behouden blijven? Geschiedenis kan toch niet verloren gaan? 

Ons antwoord is dan steeds dat – helaas – geschiedenis wel verloren kan gaan. De 
vestingwallen van Philippine, de haven, de molen, allemaal weg! Philippine is nu een mooi 
dorp, maar hoeveel mooier had het nog kunnen zijn als onze voorouders wat 
voorzichtiger met het verleden waren omgegaan? Met onze prachtige vesting en onze 
haven hadden we Hulst en Sluis makkelijk naar de kroon kunnen steken. Alleen daarom al 
moet de geschiedenis die er nog is behouden blijven.  

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Philippine is bevrijd. Als vereniging willen we daar de 
nodige aandacht aan besteden. U gaat daar nog meer van horen en zien. Want ook de 
herinnering aan de oorlog en de bevrijding moet behouden blijven. Zeker mogen we alle 
oorlogsslachtoffers nooit vergeten, zoals de soldaten die gesneuveld zijn voor onze 
vrijheid. 

We hopen dat u ons wilt steunen door – als u dat nog niet bent - lid te worden van de 
vereniging. Dat kost slechts € 20,= per jaar. Daarvoor krijgt u dan jaarlijks ons fraai 
uitgegeven Jaarboek van ca. 80 pagina’s. U krijgt ook toegang tot diverse interessante 
activiteiten zoals de jaarvergadering met boeiende sprekers en de ledenreis.  

Door lid te worden helpt u onze vereniging ook om jaarlijks de twee plechtige 
herdenkingen in ons dorp te organiseren. Op 4 mei om 19.00 uur de dodenherdenking bij 
het Canadezenmonument aan de Isabellasluis en op 12 augustus om 19.00 uur bij het 
monument aan de Zandstraat voor de slachtoffers van de gecrashte Britse Blenheim 
bommenwerper in de Tweede Wereldoorlog. Wij hopen dat u het net als ons een erezaak 
voor ons dorp vindt om de herinnering aan de oorlogsslachtoffers levend te houden. 

Geïnteresseerd? Kijk eens op onze website: www.historiephilippine.nl. Daar vindt u ook 
mooie foto’s van oud-Philippine. Op de site staat ook hoe u zich kunt aanmelden als lid.  

Oh ja, als u zelf nog interessant materiaal heeft (foto’s, documenten, voorwerpen, ….): wij 
zijn altijd geïnteresseerd voor ons archief. U hoeft niets aan ons cadeau te doen (mag wel 
natuurlijk), want als we uw foto’s mogen scannen of  fotograferen, uw voorwerpen 
fotograferen dan houdt u alles in bezit, maar wordt de kennis gedeeld. 

En als u mooie verhalen heeft, maar opschrijven moeilijk vindt of daar geen tijd voor 
heeft, dan komen we graag bij u langs. 

Vereniging Behoud Historie Philippine 
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Nieuws van de EHBO-vereniging Philippine  

Ieder jaar worden er in Philippine verschillende evenementen georganiseerd. Eén 
van de eisen van de Gemeente is dat deze evenementen voorzien dienen te 
worden van een aantal EHBO-ers. 
Helaas zien wij onze groep vrijwilligers die bij evenementen lopen stilletjes aan 
kleiner worden en we willen natuurlijk dat we alle evenementen van onze hulp 
kunnen blijven voorzien. 
We willen dan ook een verzoek aan u (de inwoners van Philippine) richten om over 
te gaan tot het volgen van een EHBO-cursus, zodat ook u ingezet kunt worden bij 
een evenement hier in Philippine. 
 
Dit jaar bestaan wij 40 jaar en wij zullen hier op 28 september aandacht aan 
besteden door het geven van een receptie voor leden en oud-leden. Heeft u zich 
dus ooit bij onze vereniging aangesloten, dan bent u van harte welkom op onze 
receptie welke wordt gegeven in de Kaaie van 16.00 tot 17.30 uur. Geef u vooraf  
wel even op bij het secretariaat. 

 
Wilt u zelf kunnen reanimeren en het gebruik van de AED leren? U kunt bij ons 
hiervoor een cursus volgen, voor slechts € 20,00. Wilt u een volledige EHBO-cursus 
(incl. reanimatie en AED) volgen? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Bij 
voldoende belangstelling start er dit najaar een nieuwe cursus (in Koewacht). 
Heeft u interesse in het volgen van een cursus reanimatie met AED of een 
volledige EHBO-cursus, geef u dan op bij onze secretaris; Anita Neijt, 
a.j.neijt@hetnet.nl. 
 
Wilt u ons jaarlijks financieel ondersteunen, dan is uw donatie welkom op ons 
rekeningnr. NL81RABO0142114073. Wij bedanken u vast bij voorbaat. 
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Activiteiten van dweilband “Tè geen Naom” 
 
Tè Geen Naom is eind 2000 ontstaan als carnavalsband. Er werd 
gerepeteerd en opgetreden enkel en alleen in de carnavalsperiode. Begin 
2006 is daar verandering in gekomen en is besloten om ook buiten deze 
periode te repeteren en op te treden. Sinds die tijd heeft deze weinig 
competitief ingestelde band op verschillende locaties haar/zijn beste 
muzikale beentje voor gezet en is op diverse festivals een graag geziene 
gast. 
Momenteel bestaat Tè Geen Naom uit een 17-tal enthousiaste muzikanten 
uit Zeeuws-Vlaanderen die het leuk vinden om samen een deuntje te 
spelen. Er wordt tweewekelijks op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur 
gerepeteerd in Kaaie 2. 
 

Dorpsraad 
 
Iedere eerste donderdag van de maand vergadert de Dorpsraad in Kaaie 1 
om 19.30 uur. Heeft u iets te melden? Loop dan even binnen tussen 19:30 
en 20:00 uur.                                                                                                                                                       
            
Modelbouwvereniging ZuidZuidWest 
  
Iedere laatste dinsdag van de maand vergadert modelbouwvereniging Zuid-
Zuidwest uit Terneuzen in Kaaie 1 om 20.00 uur. De vereniging houdt zich bezig 
met alle soorten modelbouw, maar hoofdzakelijk radiografisch bestuurd. De 
vereniging is in het bezit van twee verplaatsbare bassins, één van 5 bij 5 meter 
inhoud +/- 7.500 liter water en één van 7,5 bij 7,5 meter inhoud +/- 30.000 liter, 
waarmee we op diverse evenementen demonstraties verzorgen. Ook zijn we in het 
bezit van een aantal sponsorbootjes waarmee de liefhebbers, voor een klein 
bedrag eens een modelboot kunnen besturen.  Dit jaar bestaat de vereniging 40 
jaar.  Neem eens een kijkje op onze website ”www.zuidzuidwest.com” . Interesse 
om eens een vergadering bij te wonen of nieuwsgierig wat de vereniging precies 
doet kom dan eens langs in “de Kaaie”; vergaderschema zie website of neem 
contact op per email; info@zuidzuidwest.com.  
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Carnavalsvereniging  “CS de Mosselkrauwers” 
 

 De Mosselkrauwers zitten niet stil. We hebben alweer onze jaarlijkse activiteiten 
vastgelegd. Het beloofd weer een mooi carnavalsjaar te worden. We bestaan dit 
jaar maar liefst 50 jaar.  Dit is geen carnavalsjubileum, wat een veelvoud van 11 
moet zijn, maar toch een mijlpaal om even bij stil te staan. We blijven er naar 
streven om door mensen voor mensen een leuk en volwaardig carnaval in 
Philippine te kunnen behouden. 

 Onze hoofdactiviteiten voor dit carnavalsjaar 2019-2020 

 De Bingo’s ; 

 Zaterdag 24 augustus Supermosselbingo; zaal open 19.00u start bingo 20.00u.        
Let op! iedereen die een kaart koopt heeft een prijs. 

 Zondag 23 februari Supercarnavalsbingo; zaal open 19.00u start bingo 19.30u. 

 Zondag 12 april Paasbingo; zaal open 19.00u start bingo 19.30u. 

 Verkiezingsbal; 

 Zaterdag 9 november om 19.11u                                                                                     
Wie wordt de nieuwe hoogheid der Mosselkrauwers?                                                                
Met jubileum optreden van De Double dj’s en zanger Djeegoo 

 Carnaval 2020; 

 Zaterdagavond 22 februari aansluitend aan de stoet zullen we een Knalfeest neer 
zetten met een grandioze karaoke show waar iedereen zijn zangtalent kan laten 
horen en waar een paar leuke prijzen mee te verdienen zijn. Om de avond 
compleet te maken zal er ook live gezongen worden door niemand minder dan   
Jetti Palletti! 

 Al onze activiteiten zullen plaats vinden in gemeenschapscentrum De Kaaie en 
zullen gratis toegankelijk zijn. 

Wij hopen u op één van onze activiteiten te mogen begroeten. Wij doen dit voor U.  
 

De Mosselkrauwers 
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Dart team Marinet Philippine  
Inmiddels zijn we weer een jaar verder en kunnen we terugkijken op 
een aantal georganiseerde evenementen door Dartvereniging 
“Marinet”. 

Zo hebben we op 16 februari de eerste Grote Vleeskaarting 
gehouden met inzet mooie vleesprijzen en een wisselbeker die 
jaarlijks weer wordt ingezet. Met 36 kaarters was dit een leuke start. 

                   De winnaar die dag en huidige houder van de wisselbeker is Arnold 
Goossens en hij zal op 15 februari 2020 zijn titel moeten gaan 
verdedigen.  

Vervolgens hebben we de vleeskaarting om de 2 maanden als een 
terugkerend evenement gemaakt. Wel in kleinere vorm maar iedere 
kaarter heeft dan ook altijd een vleesprijs. Onze volgende kaartingen 
zijn op;                                                                                                                   
Zaterdag 12 oktober 2019 - Zaterdag 7 december 2019 - Zaterdag 15 
februari 2020 (aanvang 14.00). 

Verder organiseren we met regelmaat een darttoernooi op bijzondere data, om maar 
enkele te noemen eierendarting voor de leden, Koningsdagdarting, mossel-darting tijdens 
de Mosselfeesten, koppeltoernooi tijdens de kermis en kalkoendarting met de feestdagen. 

Ook is de animo gegroeid om te darten en is Dartvereniging ”Marinet” nu met 2 teams 
vertegenwoordigd in de Zeeuwse Dartcompetitie; dit betekent dat team 1 op dinsdag gaat 
spelen en team 2 op vrijdag. 

Aangezien we geen sponsors hebben voor onze inkomsten zijn deze evenementen 
belangrijk voor het bestaan van Dartvereniging “Marinet”, de verkoop van versnaperingen 
is onze enige bron van inkomen, zodoende dat we met regelmaat iets willen organiseren 
om de kosten zoals zaalhuur, aanschaf borden, stiften etc. te kunnen bekostigen. 

Zet daarom de volgende datum in uw agenda 14 december Grote Kerstbingo in De Kaaie. 
We spelen 5 ronden met een Superronde; dit alles met waardevolle prijzen. 

We zien u graag op één van onze evenementen of kom gewoon 
vrijblijvend eens kijken. 

Voor meer info kan u ook mailen naar dvmarinet@outlook.com of kijk op 
onze facebookpagina dt marinet philippine voor onze evenementen. 
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 Dit is een bewaarexemplaar en wel om 2 redenen: 

 1. U heeft altijd het programma van de Kaaie bij de hand. 

 2. Het nummer op dit boekje is een gratis lot  en mogelijk € 50,-- waard. 

 Er zijn drie prijzen van € 50,-- in waardebonnen te winnen om te besteden 
bij een restaurant of supermarkt in Philippine. Uit de nummers van deze 
programmaboekjes worden de winnaars getrokken. In de volgende   
uitgave 2020-2021 worden de winnende nummers vermeld en bent U 
mogelijk de gelukkige van een bon ter waarde van € 50,-. 

 

 Als U het winnende nummer heeft, bepaalt U zelf welke bon u wilt 
hebben, dus voor supermarkt of restaurant gebruik, dat is aan  U ! 

 

 Bewaar dit boekje dus en………….. welkom in de Kaaie ! 

 


