
PROGRAMMA OOSTKAPELSE DAG zaterdag 19 augustus 2017 

Tijden en activiteiten onder voorbehoud en afhankelijk van het weer. Deelname op eigen risico. 

Op alle locaties  
10.00  - 17.00 uur -   50 kramen en diverse activiteiten 
10.00  - 17.00 uur -   speurtocht met een prijsje: ophalen bij de kraam van Stichting Tuys (hoek Dorpsstraat / Waterstraat) 
14.00  - 16.30 uur -  spelletjes met de animatiepersonages van Campingpark Ons Buiten en Camping De Pekelinge                                

In de Dorpskerk en in de toren (A) 
10.00  - 17.00 uur -  toren beklimmen, incl. bezoek aan de Oudheidskamer  
10.00  - 10.05 uur -  vertoning filmpje ‘Sterrenhemel vanuit je achtertuin’, gemaakt door Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen  
10.15  - 10.25 uur -  presentatie ‘Hof van Heden’: hoogstamboomgaard en Snoeptuin in Oostkapelle 
10.30  - 11.00 uur -  orgelspel  op Sauer-orgel uit 1903 met muziek uit dezelfde periode, verzorgd door Simon van Keulen  
11.30  - 12.00 uur -  verhalen en gedichten in Walchers dialect door Jan Zwemer  
12.15  - 14.15 uur -  bezichtiging Dorpskerk en foto’s van Oostkapelle in vroeger tijden 
14.30  - 15.00 uur -  presentatie over natuurgebied Oranjezon, verzorgd door Anke van der Geest, fysisch geograaf 
16.00  - 16.30 uur -  bezichtiging Dorpskerk en foto’s van Oostkapelle in vroeger tijden 
16.30  - 16.35 uur -  vertoning filmpje ‘Sterrenhemel vanuit je achtertuin’, gemaakt door Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen 
16.45  - 16.55 uur -  presentatie ‘Hof van Heden’: hoogstamboomgaard en Snoeptuin in Oostkapelle 

Rond de Dorpskerk (B) 
  9.00  - 14.00 uur -  kindervrijmarkt 
10.00  - 17.00 uur -  openstelling Galerie ’t Koetshuys 
10.00  - 17.00 uur -  rondritten met de brandweerauto van de Stichting tot Behoud Oude Brandweerauto Oostkapelle  
11.00  - 12.00 uur -  optreden Brassband Crescendo (hoek Dorpsstraat / Waterstraat) 
13.30  - 14.30 uur -  rondleiding met een gids van de werkgroep LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO)     
14.30  - 15.30 uur -  rondleiding met een gids van de werkgroep LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO) 
15.00  - 15.45 uur -  klederdrachtpresentatie Stichting Het Walchers Costuum  
16.00  - 16.30 uur -  optreden Shantykoor Het Veerse Scheepstuig ♪ 
 

Joh. de Pourckstraat (C) 
  8.00  - 17.30 uur -  zomerwedstrijd Oostkapelse Ringrijders Vereniging 
13.00  - 13.45 uur -  rondgang ringrijders op hun paarden onder begeleiding van Brassband Crescendo 
 

Voormalig Knotwilgterrein (huiseiland Buitenplaats ‘Huis te Oostkapelle’) - Torenstraat (D) 
10.00  - 17.00 uur -  springkussen 
10.00  - 17.00 uur -  Juttersknutselkraam - knutselen met strandvondsten 
10.00  - 17.00 uur -  paardencarrousel van de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland 
10.30  - 12.00 uur -  ponyrijden 
13.30  - 14.00 uur -  optreden Shantykoor Het Veerse Scheepstuig ♪       
14.00  - 14.30 uur -  demonstratie Vlegelgroep (dorsen en wannen) 
14.00  - 16.00 uur -  ponyrijden 
16.00  - 16.30 uur -  demonstratie Vlegelgroep (dorsen en wannen) 

 

Speeltuinterrein – Torenstraat (E) 
10.00  - 17.00 uur -  sport- en beweegactiviteiten verzorgd door Sportdorp Oostkapelle  

Dorpsstraat (F) 
14.30  - 15.00 uur -  optreden Shantykoor Het Veerse Scheepstuig - Hotel Grand-Café Restaurant AnnoNu (nr. 39-41)  

 

Molen d’Arke - Noordweg (G) 
10.00  - 17.00 uur -  openstelling molen en verkoop bak- en meelproducten  
 

Kaartjes voor de gidswandeling zijn vanaf zaterdag 5 augustus a.s. op te halen bij Kapsalon Your Look Haarmode, Dorpsstraat 40 of 
tijdens de Oostkapelse Dag in de kraam van de Stichting Tuys (hoek Dorpsstraat / Waterstraat).  
Per rondleiding kunnen maximaal 15 personen mee. Kosten € 2,00 p.p. voor volwassenen en € 1,50 p.p. voor kinderen tot 18 jaar.  
Het gidsenteam bestaat uit inwoners van Oostkapelle.  
 
Stichting Het Walchers Costuum heeft het conserveren, reconstrueren en promoten van de Walcherse streekdracht, zoals die van 
1800 tot heden op Walcheren wordt gedragen, als doelstelling.  Een groot deel van de vrijwilligers, volwassenen én kinderen,  neemt 
met veel plezier deel aan de klederdrachtpresentaties, waarbij de Walcherse streekdracht vanaf 1800 tot heden gepresenteerd wordt. 

Bij Shantykoor Het Veerse Scheepstuig staan kwaliteit van zang, gezelligheid en vriendschap voorop.  
O.l.v. dirigente Elena Berdnikova, worden vierstemmig liederen gezongen met als thema De Zee. Door bewuste muzikale keuzes, 
bekwaam leiderschap en het nodige zangtalent is het koor er in geslaagd in de categorie van het zeemanslied landelijk een 
toonaangevende rol te vervullen.  (♪ bij slecht weer in de Dorpskerk).     


