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Zoals u elders kunt lezen heeft onze voorzitter Jan Scherpenhuijsen in februari Zeeland verlaten, waardoor hij de be-
stuursfunctie  helaas moest neerleggen. Het bestuur heeft een profielschets gemaakt voor een nieuwe voorzitter en is 
nog op zoek naar een voorzitter, die zich voor de komende jaren volledig wil inzetten voor de SBH. Tot die tijd neemt 
de vicevoorzitter Bart Bouwmeester de functie waar met volledige ondersteuning van het gehele bestuur. Als u hier-
naast leest begrijpt u dat er veel werk te verzetten is.

Vanaf deze plaats willen wij Jan Scherpenhuijsen nogmaals hartelijk dank zeggen voor zijn geweldige inzet de afge-
lopen jaren.  In zijn voorzittersperiode is er weer veel gebeurd en voor elkaar gekomen en fijn dat we hem nog niet 
verloren hebben als een zeer betrouwbare schipper. Het ga je goed beste Jan.
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De afgelopen medewerkers avond 
van 7 april heeft het bestuur verteld 
hoe we tot het besluit zijn gekomen 
om afscheid te nemen van de werf. 

Het bestuur heeft zich de afgelopen 
jaren gericht op een effectieve sa-
menwerking met de werf teneinde 
daar samen een “ werkende werf” te 
realiseren waar de schepen van de 
SBH een onlosmakelijk onderdeel 
van uit maakte.

Blijvend verschil van inzicht heeft 
dat helaas niet mogelijk gemaakt. 
Alle inspanningen van de SBH uit 
de afgelopen 10 jaren ten spijt heb-
ben wij uiteindelijk besloten om een 
stap te zetten naar een nieuwe groei-
curve: we vertrekken van de werf uit 
Arnemuiden. Dat geeft ruimte voor 
nieuwe huisvesting van schepen en 
vrijwilligers en het geeft beide or-
ganisaties die armslag die blijkbaar 
nodig is.Door medewerkers maar ook 
door diverse organisaties, gemeenten 
e.d worden ons vragen gesteld, bv. :

Waarom vertrekt de 
SBH uit Arnemuiden?                                         
Wij vertrekken uit Arnemuiden om-
dat we daar eigenlijk te groot voor 
zijn geworden. Inmiddels hebben we 
8 schepen. De noodzakelijke win-
terwerkzaamheden van een aantal  
schepen vinden al jaren niet meer 
plaats op de werf in Arnemuiden van-
wege de slechte werkomstandigheden 
(buiten in weer en wind). Onderhoud 
gebeurde de afgelopen jaren in de 
Machinefabriek in Vlissingen. Daar 
kunnen we altijd werken, de wer-
komstandigheden zijn goed. In de 
zomermaanden liggen we aan de stei-
gers bij de sluis in Veere. We hielden 
er vooral kantoor en bijeenkomsten 
en klein onderhoud, maar ook restau-
reerden we de steekhengst Boreas en 
de kleinere boten als De Gebroeders 
en Butes. Geweldige resultaten. Maar 

we verliezen ons kantoor en de ruim-
te om elkaar goed te kunnen ontmoe-
ten. We hebben lang over ons vertrek 
nagedacht maar hebben in goed over-
leg met onze grote groep vrijwilligers 
de knoop doorgehakt.

Waar gaan jullie dan naar toe?                                          
Wij zijn op zoek zijn naar een alter-
natieve locatie waar we alle activi-
teiten kunnen bundelen. Waar we 
met de schepen kunnen liggen, er 
makkelijk aan kunnen werken –ook 
in de winter, dus binnen en  waar we 
ook onze gasten kunnen ontvangen. 
We zijn op dit moment met diverse 
partijen in overleg en het is bijzonder 
fijn om te merken, dat vele organi-
saties ons ter wille zijn en ons graag 
willen helpen. Gemeenten, Provincie, 
Rijkswaterstaat en particulieren.

Komende zomer liggen we weer 
bij de sluis in Veere en hebben daar 
zelfs een kleine werkruimte ter be-
schikking gekregen. Fijn dichtbij de 
schepen. In de wintermaanden kun-
nen we voorlopig nog terecht in de 
Machinefabriek te Vlissingen, waar 
we een geweldige mooi ruimte heb-
ben voor het onderhoud en restauratie 
en bovendien een flinke opslagruimte 
hebben, voor o.a. de gebruiksmate-
rialen, het hout en vorkheftruck e.d. 
Materialen die we even niet nodig 
hebben gaan in de opslag bij Caljouw 
Rademaker Verhuizingen. Geweldig 
wat een ondersteuning van al deze 
organisaties.

Komen jullie dan nooit meer 
terug op de historische werf?                                                                               
Ieder jaar is er op de Werf tijdens de 
zomermaanden een open dag en Ko-
ningsdag. Daar waren onze schepen 
altijd bij aanwezig. Dat zullen we in 
de toekomst blijven doen. Dat geldt 
overigens ook als de werf andere 
activiteiten organiseert waarbij onze 
schepen gewenst zijn. Wij zullen in 

de toekomst ook weleens de werf 
nodig hebben voor een hellingbeurt. 
Dus we  laten Arnemuiden echt niet 
in de steek. 

Wanneer gaat de SBH 
zijn spullen verhuizen?                                   
Toen we met elkaar besloten hadden 
om te gaan verhuizen heeft het be-
stuur een paar medewerkers gevraagd 
om de coördinatie op zich te nemen. 
En dat ging/ gaat zo enorm vlot en 
met behulp van vrijwilligers die 
zichzelf hebben opgegeven gaat het 
razendsnel. Het meeste is nu al inge-
pakt, maar er ligt nog echt wel werk. 
In de weken tot ongeveer midden mei 
hopen we al de SBH materialen ver-
huisd te hebben, zodat we ons weer 
kunnen richten op de toekomst, maar 
ook op onze vaartochten met gasten, 
vaartochten in samenwerking met 
Museum Veere, donateursdagen, eve-
nementen bijwonen met onze sche-
pen, Hellevoetsluis, Middelharnis, 
Arnemuiden, Middelburg 800 jaar, 
Van Loon dagen, Mosseldagen Yer-
seke, Water-Rant Antwerpen, Blue 
Peter race, enz. 

Medewerkers / vrijwilligers:                                               
We zijn de medewerkers enorm 
dankbaar voor het enorm vele werk 
wat reeds is  verricht en nog zullen 
verrichten.Restauratie, onderhoud, 
onderhoud van ons gereedschap en 
materiaal, administratie, donateurs 
bijhouden, financiële administratie, 
schoonmaken, medewerkersavonden 
organiseren, documentatie, de redac-
tie en schrijvers van de Nieuwsbrief 
en Klapmuts,  evenementen, schip-
pers, maten, vaarcommissarissen, 
opleiding varen, jeugdcommissie, 
bestuursleden, al die medewerkers 
voor hand- en spandiensten.

Wat een geweldige club hebben we 
met elkaar! Dank!

Stichting Behoud Hoogaars vertrekt uit              
Arnemuiden naar een nieuwe toekomst.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                Vanuit  het SBH-bestuur
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Bij een afscheid hoort het ook om terug te kijken, of zoals 
dat in Zeeland heet “trugkieke”. 

Na ruim vierentwintig jaar in dienst te zijn geweest bij 
de Koninklijke Marine besloot ik in 1986 mijn geluk te 
beproeven in een bedrijf met winstoogmerken. Na een 
zeer kortstondig dienst verband bij Sperry Marine, een 
Amerikaans bedrijf, dat in die korte periode drie keer van 
eigenaar verwisselde ben ik een achttal jaren directeur 
geweest van een technische handels onderneming in Den 
Haag.  In 1994 werd mij een baan aangeboden bij  de 
Koninklijke Schelde en ben toen in 1995 naar Zeeland 
verhuisd vanuit Heemstede. Dat was niet direct noodza-
kelijk , maar wij waren wat uitgekeken in die omgeving 
en zochten heel bewust een plekje op het platteland. De 
keuze viel al snel op een boerderijtje in Kwadendamme, 
waarop ik opmerkzaam gemaakt was door een van de 
mensen van de bewakingsdienst van de werf. En daar zijn 
we tot 27 februari van dit jaar woonachtig geweest. Vanaf 
begin maart zullen wij in Voorburg wonen. Na het verla-
ten van de marine trok het water toch nog wel heel erg en 
in 1987 hebben wij toen een als jacht gebouwde Noordzee 
botter gekocht , waar we vele dagen op doorbrachten. Het 
was een stoer schip van 24 ton en dat heeft ruimschoots 
bijgedragen aan mijn grote liefde voor platbodems. He-
laas was het niet mogelijk toen onze kinderen niet meer 
mee gingen om haar met twee mensen veilig te bemannen 
en het schip werd dus verkocht. En toen kwam ik in aan-
raking met de SBH. In de woorden van onze toenmalige 
penningmeester was dat in die tijd nog een kleine familie. 
De SBH bezat twee schepen, de YE 36 en de Alcyon. Dit 
laatste schip was nog net in de voltooiing fase. De TH 49 
lag nog als wrak te wachten op haar restauratie. 

De sfeer en het enthousiasme van de toenmalige mede-
werkers sprak mij aan en het was dus niet moeilijk om te 
besluiten om mij aan te sluiten bij de SBH om als schip-
per beschikbaar te zijn. Inmiddels waren we in 2003 aan-
gekomen en helaas moest mijn actieve deelname aan de 
SBH wat uitgesteld worden vanwege het plaatsen van 4 
nieuwe pijpjes rond de centrale motor van het menselijk 
lichaam, maar daarna kon ik uiteindelijk volledig ingezet 
worden en heb jaren lang genoten van het varen met het 
prachtige bezit van de SBH. In die jaren is de SBH stevig 
gegroeid en bezit de stichting thans acht schepen.

Vanaf 2010 heb ik het voorrecht gehad om in het bestuur 
va de SBH zitting te mogen nemen. Tot juli 2014 als 
voorzitter van de werkgroep varen en daarna tot 1 febru-
ari van  dit jaar als voorzitter van de SBH.

Het was een bijzondere tijd. Het werken met vrijwilligers 
lijkt op het eerste gezicht iets totaal anders dan het wer-
ken bij de KM, maar is als je het nader beschouwd niet zo 
heel verschillend.  Bij de KM heb je uiteraard ook gezags-
verhoudingen, maar dat geld in feite voor ieder bedrijf. 
Maar zowel bij de KM als binnen een bedrijf worden de 
beste resultaten gehaald op basis van wederzijds respect 
voor elkaars kennen en kunnen. Het zijn tenslotte de men-
sen die voor het succes zorgen. Dat laatste is precies waar 
het bij de SBH ook op aankomt.  Zonder vrijwilligers en 
medewerkers die zich willen inspannen kan de SBH niet 
bestaan. De SBH mag zich gelukkig prijzen met  onze 
vrijwilligers. De inzet en kundigheid, het onderlinge res-

pect en hulpvaardigheid maakt de SBH tot een succes. Als 
voorzitter had ik het vaste voornemen om gedurende mijn 
termijn een goede samenwerkingsovereenkomst te rea-
liseren met de Stichting Historische Scheepswerf Meer-
mans. Het is helaas niet gelukt om dat waar te maken. 

Zoals ik al bij enkele gelegenheden heb gezegd is het af-
scheid nemen van de provincie Zeeland en daarmee ook 
in belangrijke mate van de SBH emotioneler dan destijds 
het afscheid nemen van de KM. De SBH gaat na zoveel 
jaren gewoon in de genen zitten en die kun je dan niet 
meer veranderen. De mensen, de samenwerking, het en-
thousiasme, de ongelofelijke inzet en het saamhorigheids-
gevoel zal ik missen. Toch heb ik hoop dat ik een paar 
maal per jaar nog welkom zal zijn om deel te nemen aan 
een paar activiteiten. Ik wens de SBH een nog mooiere 
toekomst toe dan het verleden is geweest. 

Tot slot wil ik degenen die 
dit lezen nog deelgenoot 
maken van een gedicht dat 
al eerder in de Klapmuts 
heeft gestaan, maar dat mij 
altijd weer de relativiteit 
van vertrek uit een functie 
weergeeft.

“Trugkieke”                                                                                 door Jan Scherpenhuijsen
                                                                                                                 Voorzitter SBH juli 2014 - februari 2017

THE INDISPENSABLE MAN
( A Sobering thought)
Some time when you’re feeling important, 
Some time when your ego’s in bloom 
Some time when you take it for granted 
You’re the best-qualified man in the room 
Some time when you feel that you’re going 
Would leave an unfillable hole
Just follow this simple instruction, 
And see how it humbles your soul.
Take a bucket and fill it with water, 
Put your hands in up to your wrists,
Pull them out, and the hole that remains 
Is a measure of how you’ll be missed.
You may splash all you please when you enter, 
You may stir up the water galore,
But stop and you’ll find in a minute 
That it looks just the same as before.
The morale of this is quit simple, 
Do just the best that you can,
Be proud of yourself, but remember 
There is no indispensable man 
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De man achter de donateurvaardagen, 
Kees Sanderse.                                                                                          door Aleid Rosink

 Elke donateur mag 1 introducé                                            
meenemen, deze betaald 10.- euro.

 Aanmelden liefst per mail, 
 aan keessanderse@planet.nl
 Telefoon +31 (0) 118-625495

woensdag
zaterdag
donderdag
donderdag 
zondag
zaterdag
woensdag
woensdag 
zaterdag
donderdag
zaterdag
zaterdag
zondag

24 mei
 3 juni
15 juni
15 juni
2 juli
8 juli
26 juli
26 juli 

5 augustus
17 augustus
2 september
2 september
17 september

YE 36
TH 49
Alcyon  
Boreas
YE 36
TH 49
Alcyon
Boreas
YE 36
TH 49
Alcyon 
Boreas  
YE 36

Hij zit achter een koud drankje, welverdiend na een dag in het aprilzonnetje om de schepen van de SBH 
gereed te maken voor het komende vaarseizoen als ik hem tref op de werf in Arnemuiden. Naast het regelen 
van de donateurvaardagen maakt hij deel uit van de onderhoudsploeg en vaart regelmatig mee als maat 1 op 
de schepen van de SBH. Hij heeft ook een aantal keren de Blue Peter gevaren.

Na zijn pensionering is hij donateur geworden in 2001, toen de ‘matencursus’ gedaan bij Joop de Looff en 
Ruud Zeegers. Daarna lid geworden van de vaarcommissie, die zorg draagt dat er bemanning is als de sche-
pen worden gereserveerd voor vaartochten. Hij vertelt: “vroeger belde je mensen op of ze die en die datum 
beschikbaar waren. Dan keek je ook of iemand wel genoeg vaartochten mee deed om zijn of haar vaardig-
heden te onderhouden. En dan werd er een lijst gemaakt en die ging op de post. Nu gaat alles per mail.” Het 
organiseren van de donateurvaardagen doet Kees al sinds 2008.. Kees: “soms meldt iemand zich aan met 6 
personen, maar dan mail ik terug dat er dan 3 donateurs bij moeten zitten. De regel is dat iedere donateur 
1 introducé mee mag brengen.”  Hij benadrukt dat mensen niet moeten aarzelen om zich op te geven, want 
als het schip al vol is probeert hij een tweede schip te regelen.  Na aanmelding krijgen donateurs van hem 
een bevestigingsmail en één week voor de vaardag stuurt hij nog een mailtje, met de naam van de schip-
per (als die bekend is).  In die mail staan ook enkele adviezen: neem regenkleding en een warme trui mee, 
eigen lunchpakket en drinken. Kees:”er zijn wel eens mensen geweest die geen rekening hadden gehouden 
met het verschil in temperatuur in hun achtertuin en in de wind op het water. Die zaten te kleumen en we 
hebben toen overal vandaan iets gepakt zodat ze weer wat op temperatuur kwamen.”

Bij aankomst op het schip wordt koffie geserveerd en als iedereen er is houdt de schipper een welkomst-
praatje. De schipper vraagt naar de wensen van de donateurs en in overleg wordt de route van die dag be-
paald. Als donateur kunt u zelf een van de data kiezen zoals die in deze Nieuwsbrief staan, maar u kan het 
ook aan Kees overlaten die dan bekijkt welke data nog beschikbaar zijn. 

Donateurvaardagen 2017                                                                                                         
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Drie oprichters van de SBH aan het woord.                                                                                                 door Klaas Tenwolde

Vertrouwde sfeer
In de directiekamer van dat karakteristieke witte gebouw aan 
de Prins Hendrikweg in Vlissingen, buigen drie hoofden, 
waarvan twee kalend, zich nieuwsgierig over oude fotoboeken.  
Verbleekte kleurenplaatjes van hoogaarzen en hengsten. Met 
mensen er op. Waarvan er een aantal niet meer zijn. 
Foto’s van de YE 36, toen nog in de teer. Droogvallend op een 
zandplaat voor Yerseke. Voor de BRT die er televisieopnames 
van maakte. Met een mooie mevrouw in het vooronder. Met 
Andries Jacob Verschuure, de laatste mosselvisser op dit schip, 
die sinds de zestiger jaren niet meer aan boord was geweest. “Je 
zit op m’n plek”, wees hij de dame in kwestie op subtiele wijze 
terecht. Gelach.
Wim Baan, Wijnand van Gessel en Gerrit Zomer blikken als 
oprichters terug. In een vertrouwde sfeer. Die is tastbaar. Het is 
bijna 30 jaar later.

Het idee in aanvang
Wim Baan (1948) was de eerste voorzitter van de Stichting 
Behoud Hoogaars. Hoe dat kwam? “door Gerrit zegt Wim. Die 
heeft me erin geloodst”. We waren collega’s bij het loodswezen 
en hadden het vaak over de maritieme geschiedenis van Zeeland 
en dat er wat moest gebeuren. Er was weinig meer van te zien. 
Er was wel een maritiem platform, maar daar werd vooral 
overlegd. Wij wilden iets tastbaars doen. Maar ook bootje 
varen. En Gerrit heeft nogal overtuigingskracht. Dus op bezoek 
bij Wijnand die we beiden kenden”

Koers bepalen
Wijnand van Gessel (1946) was de eerste secretaris van 
de Stichting. Maar voor het zover was, wilde deze door de 
wol geverfde zakenman in de maritieme wereld, eerst met 
beide mannen een concreet doel bepalen. Niet zomaar iets 
aanschaffen, nee, het moest passen in de rijke maritieme 
geschiedenis van Zeeland. Een Zeeuwse hoogaars moest het 
worden, waarvan er nauwelijks meer over waren. In elk geval 
niet meer in Zeeland. 

De speurtocht
Gerrit Zomer (1951) werd de eerste penningmeester van de 
Stichting. Maar daaraan ging een zoektocht naar een hoogaars 
vooraf. En of het zo moest zijn, wonderwel was de verkoop van 
de visserman YE36  anno 1900 aan een Duitser mislukt. Die 
had wel 10% aanbetaald, maar dat was natuurlijk meteen een 
leuke korting die zou kunnen worden bedongen bij eventuele 
aankoop. 
Er passeerden meerdere schepen. De Atalante, de ARM 17 die 

toen nog van Scholten was. Nee, het moest in elk geval een 
visserman worden. De YE 36 liet Gerrit niet meer los en hij wist 
zijn medebroeders daarvan te overtuigen. Wim prijst Gerrit om 
zijn overtuigingskracht en zijn verbindende karakter. Wijnand 
vult aan dat Gerrit de kennis had, maar ook de autoriteit. 

Oh ja, dat geld
Een kleinigheid, maar toch. Altijd handig om een schip te 
kunnen kopen. Op het Provinciehuis was men opgetogen over 
het idee, maar men zag geen mogelijkheid om de aankoop te 
bekostigen. Ook het idee om een replica van een hoogaars als 
statenjacht te bouwen, leed schipbreuk. Hoewel de Provincie 
Friesland met haar boeier Friso daar toch het goede voorbeeld 
in gaf. 
Het trio bromde wat en besloot toen zelf maar een daad te 
stellen. Elk legde fl. 15.000,= op tafel, zodat de helft van de 
aanschaf gefinancierd was. Door Wijnand’s overtuigingskracht 
kenterde de bank en financierde het andere deel. Wel diende 
hij persoonlijk garant te staan voor de terugbetaling. En van 
serieuze betekenis was natuurlijk dat de Provincie Zeeland 
wel bereid was om een fors aantal betaalde vaardagen af 
te nemen. Mits de oprichters aan hun interessante idee 
rechtspersoonlijkheid wilden verbinden. “En het liefst zag de 
Provincie dat we drie hoogaarzen in de vaart zouden nemen.  
Maar dat deden we niet”, zegt Wim.” Eerst maar eens zien of 
we er één rendabel konden krijgen”. Wijnand vervolgt: “Toch 
duurde het niet lang dat de jachthoogaars de Wet anno 1909 ook 
ons pad kruiste. Van Willem van Eeken. Wij mochten het schip 
beheren en er betaalde vaartochten mee maken. Het schip is 
trouwens nog steeds binnen de SBH”. Gerrit en Wijnand halen 
de herinnering op hoe zij in ijzige kou “de Wet” ophaalden 
uit Goes. Het schip maakte behoorlijk water en voor zij de 
Oosterschelde op konden varen konden zij het schip te nauwer 
nood net voor donker droog zetten op de bankstelling bij het 
Goese Sas. Geen elektriciteit, geen kachel, niets. Wel kou en 
nattigheid. Na samen een fles jenever koud te hebben gemaakt, 
vatten ze de slaap.

‘Elke Zeeuw aan het roer van de hoogaars’
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No risk
Opmerkelijk was dat de initiatiefnemers tijdens het interview 
tamelijk laconiek deden over hun particuliere inleg. Ze konden 
het thuis goed uitleggen en oordeelden dat het risico dat het mis 
ging te overzien was. Men geloofde in hun besluit om juist de 
YE 36 aan te kopen en de manier waarop het schip gefinancierd 
en geëxploiteerd zou worden. En daar was Wijnand dan weer 
handig in. 
Van Adri de Jonge uit den Bommel werd de YE 36 gekocht. 
Er was al flink gewerkt aan de hoogaars door Piet Dekker en 
Peter Schouten uit Kortenhoef, Die brachten haar weer terug 
in visserij uitvoering. Een kloek schip dat nog in de pek en teer 
stond, getuigd met getaande zeilen.  

De oprichting
Notaris Sauer uit Vlissingen adviseerde over de beste juridische 
vorm. Dat werd de Stichting constructie. Lekker overzichtelijk 
en niet de remmende werking die een vereniging constructie 
soms oproept. De Stichting Behoud Hoogaars werd opgericht. 
Op het Ramschip Schorpioen aan de Loskade in Middelburg 
werd een expositie ingericht. En in aanwezigheid van vele 
belangstellenden en belanghebbenden werd de Stichtingsakte 
ondertekend. 
Wijnand: “Wat ik mezelf wel eens verwijt is, dat ik er toen 
onvoldoende bij stil stond dat de stichtingsvorm niet de 
mogelijkheid bevat om besturen of bestuurders naar huis te 
kunnen sturen als het niet goed gaat.  Daar zou ik nu een punt 
van maken.”. 

Korte lijnen
In den beginne was alles lekker overzichtelijk. Voorzitter Wim, 
secretaris Wijnand en penningmeester Gerrit. “We vergaderden 
als het nodig was”, zegt Wim. “Dan regelden we de zaken 
onderling. Nooit problemen over het verslag van de vorige 
vergadering, want dat maakte Wijnand niet. En wat de financiën 
betreft,  dat zat ook simpel in elkaar. Gerrit meldde wanneer het 
geld op was en dan stortten we ieder maar weer wat’. En Wim 
zelf was het gezicht naar buiten. De “representatieve functie”. 
Gerrit regelde naast de penningen ook het onderhoud. En 
Wijnand deed de zakelijke kant. 
Toch was het goed dat er na enige tijd nieuwe bestuursleden 
bijkwamen. Die brachten structuur aan in het werk en 
ontwikkelden samen met ons beleid. Het werd meer dan alleen 
bootje varen. De Stichting groeide uit tot een erkende en goed 
geoliede organisatie op het gebied van het Zeeuwse visserij 
erfgoed. Met inmiddels een schitterende historische vloot en vele 
actieve vrijwilligers.

Karnemelk
Gerrit: “In de beginjaren voeren we met de YE 36 het water tot 
karnemelk. We doorkruisten heel Zeeland om de hoogaars maar 
te laten zien. Wim vervolgt: “We hadden een duidelijk doel 
voor ogen; Elke Zeeuw moet een keer het roer van de hoogaars 
hebben vastgehouden. De Provincie betaalde niet voor niets onze 
vaardagen. Men wilde dat wij de bijna verdwenen visserman 
hoogaars die de Zeeuwse visserij geschiedenis zo goed 
weerspiegelde, aan den volke toonden.  Dat hebben we letterlijk 
opgevat en waren bij elk maritiem evenement te vinden.’

Naar school
Gerrit verhaalt hoe ze schoolprojecten organiseerden. 
“We gingen er met de hoogaars naar toe. Naar scholen in 
Brouwershaven Vlissingen, Breskens en in Middelburg. 
Gerrit: “We wilden de jeugd kennis laten maken met de 
geschiedenis van de hoogaars. We maakten daar leskisten 
voor. De 6e klassers van de basisscholen maakten een 
werkstuk en voeren met ons mee.  Samen met de onderwijzer. 
Onze strategie was: “Heb je de kinderen, dan heb je ook de 
ouders”. Gerrit krijgt bijval.
Wim: “we waren in die tijd regelmatig een hele week met 
het schip onderweg. Dan losten we elkaar af om het schip in 
etappes verder weg of terug te brengen. Dat liep prima’.  

Visie en Passie. Daar draait het om
Strategie? “Dat was tijdens het mini symposium ter 
gelegenheid van het 25 jarig jubileum op de werf de 
hoofdschotel. Ik was daar verbaasd over” zegt Wijnand. “Als 
je niet weet welke koers je moet volgen dan sla je de statuten 
er maar op na. Dat hoef je niet opnieuw uit te vinden. Dat is 
altijd onze Bijbel geweest en zo is dat nog. Daar staat klip en 
klaar in waar de Stichting voor staat. Daaraan ontleen je je 
visie. En wil je vooruit, dan kan dat alleen als je passie hebt. 
Gedrevenheid. Visie en passie dus. “Heel simpel”,  beamen 
Gerrit en Wim. Dat hadden wij en zo deden we het. 

Tips voor het bestuur
Wijnand: “De historische werf Meerman was een prachtige 
aanvulling op het werk van de stichting. Een honk waar 
de historie verder toekomst kon krijgen. We hebben een 
historische vergissing begaan door er twee afzonderlijke 
stichtingen van te maken. Dat werkt niet en dat is de 
afgelopen jaren wel gebleken. Beide besturen zouden 
getransformeerd moeten worden tot één bestuur”. Gerrit 
beaamt dat, maar heeft nog een toevoeging: “Als je naar de 
tuinhekjes kijkt in Arnemuiden, dat zie je dat er nogal wat 
gesierd worden met een hoogaarsje. Dat wil zeggen dat het 
onder de inwoners leeft. Het zou winst zijn als die dan ook 
sterker in het bestuur vertegenwoordigd waren. En wat vaker 
op de werf te zien zijn.  Het is immers hún werf.
De oprichters vatten het samen: “hou je aan de statuten, richt 
je op de jeugd. Dan heb je ook de ouders. 
Wees je er ook steeds van bewust dat de schepen niet van 
jou zijn. Niet van de oprichters en niet van de huidige 
bestuurders. Ze zijn van de gemeenschap. 
En tot slot: “werk met VISIE en PASSIE.”.

Tot slot: “Weer doen?”
Wim en Wijnand aarzelen geen moment. We zouden het zó 
weer doen. En wel in deze samenstelling. Gerrit reageert iets 
trager: “Nee, ik niet. In elk geval niet zo. Het heeft een te 
zware wissel getrokken op mijn gezin. Het heeft thuis teveel 
tijd en energie onttrokken. Want je doet het immers met 
passie. Anders lukt het niet. 
De chemie die er tussen de oprichters bijna 30 jaar geleden 
was, is er nog steeds. Ze spreken dezelfde taal. Nog steeds 
met PASSIE!
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Evenementen in 2017 

Onder auspiciën van het platform Ma-
ritiem Erfgoed Zeeland organiseren 
we dit maritieme erfgoed weekend. 
Ook de SBH doet daar uiteraard aan 
mee. Samen met de watersportver-
eniging de Arne, die op zaterdag haar 
jaarlijkse watersportdag organiseert, 
wordt dit evenement uitgebouwd met 
het Maritiem Erfgoed weekend Schel-
dedelta. 

De watersportdag is bedoeld om ken-
nis te nemen van de watersport. Je 
kunt deelnemen aan vele activiteiten 
op en rond het water in de haven van 
de Arne. Voor jong en oud is er veel te 
doen. En zaterdag middag zal Isabel 
Provoost komen zingen. Ze is tweede 
geworden bij de Voice of Holland.

Het Maritiem Erfgoed weekend 
Scheldedelta is op 17 en 18 juni. De 
locatie is aan de Loskade in Mid-
delburg. Historische schepen uit de 
Delta wateren zullen daar afmeren en 
te zien en te bezoeken zijn. Ook de 
schepen van de SBH. 

We gaan rondvaarten organiseren. 
Een bonte vloot aan schepen dit 
weekend. Hoogaarzen, hengsten, 
sleepboten, klippers, boeiers, aken en 
nog veel meer aan scheepstypen. We 
verwachten zo een vijftig schepen dit 
weekend.

Op de kant stands van diverse orga-
nisaties die bezig zijn met het mari-
tieme erfgoed. Ze geven graag nadere 

uitleg en informatie. 

En ook de marine is dit weekend 
aanwezig met de Zr. Ms. Willemstad. 
Een mijnenjager met een lengte van 
51,5 meter. 

Op de kant zullen er diverse food-
trucks zijn en leuke terrasjes om te 
genieten van een drankje en de sfeer. 
Muziek uiteraard ook, want dit week-
end is er ook Jazz festival in Middel-
burg.

Kom langs deze dagen. Welkom aan 
boord.

Maritiem Erfgoed weekend Scheldedelta 17 en 18 juni Middelburg

In 2017 bezit Middel-
burg 800 jaar stadsrech-
ten (M800). Dit wordt 
gevierd, van jong tot 
oud, met inwoners en 
bezoekers. Middelburg laat zichzelf 
zien en treedt op een verrassende ma-
nier naar buiten. Gedurende het hele 
jaar zijn er vele verschillende activi-
teiten, voor diverse publieksgroepen. 
Met een lokaal, regionaal, nationaal 
en zelfs internationaal bereik. 

Het jubileum wordt kracht bijgezet 
met allerlei festiviteiten. Naast sa-
menwerking met de vele terugke-
rende feesten en festivals worden er 
speciaal voor Middelburg 800 enkele 
bijzondere activiteiten georganiseerd: 
Masterclasses, een Sportweek, het 
Introfestival en Waterlicht door Daan 
Roosegaarde. Daarnaast zijn er vele 
andere initiatieven die het jubileum-
jaar aangrijpen om Middelburg een 
prachtig jaar te bezorgen. 

Daar doet de SBH uiteraard ook aan 
mee. Wij zijn al begonnen met de eer-
ste voorbereidingen en hebben er veel 
zin in. Bv. zaterdag 17 juni tijdens de 
Watersportdag liggen onze schepen 
allemaal afgemeerd in de haven van 
Middelburg. Iedereen kan dan kennis 
maken met onze schepen en er zelfs 
een rondje op meevaren. Komt dat al-
len zien! Zie ook de info hier boven.

Voor meer informatie over Middel-
burg 800 jaar en de Watersportdag zie 
www.middelburg800.com

SBH doet mee tijdens Middel-
burg 800 jaar
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Van Loon Hardzeildagen te Veere voor de 24e keer

Geïnspireerd door een tentoonstelling van de Zierikzeese 
kunstenares Diewke Parlevliet. 

Hij heeft twee knotjes en draagt een blauw doekje over 
zijn bolle buikje. Een witporseleinen mannetje genaamd 
Nanko. In de vorige eeuw gered van de zeebodem door 
een Engelse schatduiker. De Zierikzeese kunstenares en 
schrijfster Dieuwke Parlevliet gaf het lachende ventje 
zijn naam; Nanko. Nanko is overigens in het bezit van 
de gemeente Middelburg. schatduiker Michael Hatcher 
vond in 1985 het wrak van het Zeeuwse VOC-schip Gel-
dermalsen. Dat verging in 3 januari 1752, lekgeslagen op 
een rif in de Zuid-Chinese zee. Het schip was volgeladen 
met Chinees porselein, thee en zijde. Het porselein uit het 
wrak, werd bekend als Nankin Cargo, Nanko maakt daar 
deel van uit.Een apart thema. Oesters komen er in voor, 
de VOC, porselein, Veere, thee, zijde en een schip. En 
een Veers vissertje. Kortom voldoende om er iets leuks 
van te maken.Zaterdag de Hardzeildag. Met wederom 
veel activiteiten aan de wal voor jong en oud. Muziek 
uiteraard ook. De Westkappelse Heiploeg zal zingen en 
het heien demonstreren. Verslag over de wedstrijd en de 

voorbijvarende schepen is er ook weer. Diverse ambach-
ten worden gedemonstreerd en er zijn weer diverse kra-
men met fraaie spullen in de verkoop. Gerookte paling, 
garnalen, warme en koude dranken , een heerlijk terras 
met ruim uitzicht over het Veerse Meer en een unieke 
foodtruck zorgen voor de inwendige mens. Springkussen 
en diverse oud Hollandse spelen zijn er voor de jeugd. 

De start op zaterdag is om 11.00 uur. Als start en finish-
schip zal de bekende stoomsleepboot Hercules weer 
aanwezig zijn. Inmiddels in Veere en ruime omstreken de 
Ketel 1 boot genoemd. De finish is rond 16.30 uur en dan 
liggen de schepen weer aan de steiger. Zo rond 18.00 uur 
de prijsuitreiking. 

Zondag 16 juli gaan we met onze eigen schepen weer 
varen. Je kan gratis meevaren vanaf de steiger. Of zelf 
varen met de kleinere schepen. Er zijn weer vele kramen 
met kunstwerken groot en klein. Diverse kunstenaars 
presenteren hun spullen. En ook het terras is weer ge-
opend. Genieten ook deze middag vanaf 13.00 uur tot 
17.00 uur.

De van Loon Hardzeildag is op zaterdag 15 juli. Met op  vrijdag de aanbrengtocht van Zierikzee naar 
Veere. Thema dit jaar is 

van China tot Veere; in porselein en oesters                                                                                                         
Waarheen voert de reis het Veerse vissertje en zijn Chinese gelukspoppetje?
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Wat is Zeeland dorp?
We zijn er niet uit of het nu Napoleon Bonaparte dan wel oud-burgemeester Craeybeck was die zei: “Wie zijn vinger 
in de Schelde steekt voelt de hele wereld.” Die wereld begint dan bij de Beste Buur.

Schepen voeren eeuwenlang af en aan met de schele als kronkelige verbindingsstreep. De verwantschap met het ge-
bied, dat ooit een eilandrijk is geweest is groot.  Zo groot dat de Zeeuws-Vlamingen best trots zijn op hun status van 
reserve-Belg.De ‘joye de vivre’ die de Antwerpenaar kenmerkt wordt op Water-rAnt beantwoord in het Zeeuws dorp. 
21 bedrijven stellen hun dikwijls veel te weinig bekende producten en diensten voor. Kom hier proeven en genieten 

van fruitsappen en wijnen, mosselen en 
oesters, authentieke smaken en texturen. En 
laat uw smaakpapillen verrassen door wat 
de Zeeuwen met zeekraal en ander zeewier 
kunnen maken.

Water-rAnt verzamelt honderd+ authentieke schepen van               
Antwerpen, de haven en de Scheldedelta.

Wij zijn altijd blij om te mogen komen en om weer in Antwerpen aanwezig te zijn. Een feest voor de bewoners en 
bezoekers. Maar voor ons ook een feest, om de Westerschelde te mogen trotseren, het blijft een bijzondere ervaring. 
Wilt u als passagier de Westerschelde beleven op een Platbodem? Bel of mail over de mogelijkheden. Nog spannender 
is dat het een nacht tocht kan worden in verband met stroming en tij.

Vrijdag 22/09 Invaren en aanmeren van de schepen in de dokken. Avond: VIP en bemanningsonthaal
Zaterdag 23/09 + zondag 24/09 Open schepen Rondvaarten met stoomslepers en tweemastsloep Nele Scheepsmaat-
jesparcours Demonstraties door de watererfgoedpartners

Programma
Vaar mee, breng een bezoek aan Zeeland 
dorp of doe mee aan het Scheepsmaatjes 
parcours. Bekijk het volledige programma 
op http://water-rant.be/

‘Al de activiteiten van Stichting Behoud Hoogaars worden mede 
mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.’
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 Op 12 mei, 21 juli en 11 augustus organiseert Museum Veere in samenwerking met de Stichting Behoud Hoogaars 
speciale Dijkhuis-middagen. Na een rondleiding door de tentoonstelling Het Dijkhuis: Een verdwenen stukje Veere 
met Ard Hesselink, vaart u met een hoogaars naar de nog vindbare overblijfselen van de oude Zeedijk. Tijdens een 
korte wandeling krijgt u zicht op het vooroorlogse leven in de oude Oostwatering.

‘Het Dijkhuis: Een verdwenen stukje Veere’ is de huidige wisseltentoonstelling van Museum Veere. De tentoonstel-
ling is tot en met 27 augustus te zien. Gastcurator Ard Hesselink stelde de tentoonstelling voor ons samen en kan er 
boeiend over vertellen. Een tentoonstelling over een huis? Een huis op een plek die niet meer bestaat? Hoe dat zo? 
Ja, het moet gezegd, het is een bijzonder onderwerp voor een tentoonstelling, maar het was dan ook een bijzonder 
huis. 

Het leeft tot vandaag voort in de gedachten van veel mensen op Walcheren. Hoeveel ingelijste foto’s ervan zijn we 
recentelijk niet tegen gekomen in Zeeuwse huiskamers, gangen, slaapkamers meer dan 70 jaar na zijn vernietiging…

Een huis en een plek die in hun eeuwenlang bestaan op allerlei niveaus van belang waren voor de polder Walcheren 
en de stad Veere: we praten over veiligheid en rechtspraak, over verdediging tegen water en vijand, over planologie 

en waterhuishouding, over nabuurschap in een kleine, agrarische polder, 
over consequenties op microniveau van militair-strategische beslissingen 
op wereldschaal, over kunst en kunstenaars, over dijkbouw, toerisme en 
economie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid, landschappelijke verande-
ring en persoonlijk geluk, inspiratie en drama zijn sleutelwoorden.

                                                                                                               
Oudst bekende afbeelding van het Dijkhuis, ca. 1800                                                                                                    
Het programma is van 14:00 tot 17:00 uur, deelname kost €15,00 aanmel-
den kan via evenementen@museumveere.nl

Dijkhuis Middagen

Vorig jaar zijn we samen met het Museum Veere gaan samenwerken. Com-
binatie van bezoek aan het museum en een vaartocht over het Veerse Meer. 
Deze samenwerking is goed geslaagd en we gaan dit jaar weer samen wer-
ken. 

Combineer een bezoek aan Museum Veere met een vaartocht aan boord 
van een typisch Zeeuws vissersvaartuig: de Hoogaars. tijd: elke woensdag 
en donderdag om 12:00 en 14:30 uur (van 19 juni tot en met 30 septem-
ber) (niet op 13 juli en 20 en 21 september) vertrek: 12:00 en 14:30 uur bij 
de Schotse Huizen, Kaai 25-27

Vóór de sluiting van de Veerse gatdam voeren honderden hoogaarzen bij 
Veere. Een tocht met een authentieke hoogaars over het Veerse Meer is een 
unieke ervaring. Tijdens zo’n tocht kunt u het prachtige zicht dat de vissers 
vroeger op Veere hadden zelf beleven. De vaartocht duurt anderhalf uur. Na 
deze tocht bezoekt u op eigen gelegenheid het Museum Veere, een mooie 
combinatie: Veere van binnen én van buiten.

De prijs van de vaartocht is € 15,00 en is inclusief een bezoek aan het mu-
seum. Er is aan boord plaats voor twaalf passagiers. Wilt u zeker weten dat u 
mee kunt? Reserveer dan uw plaats via museum@museumveere.nl

Veere vanaf het water, in samenwerking met Museum Veere
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Overwinteren in Vlissingen                                                                                                                                       
                                                                                                door Mart Sturm

Winteronderhoud in Machinefabriek in Vlissingen.  Voor 
het eerst in de historie van de SBH kwamen deze winter 4 
schepen naar Vlissingen.

In de eerste week van november het water uit en de eerste 
week van april er weer in. Gedurende de tussenliggende 
5 maanden is er ontzettend veel werk verricht aan de 
schepen: schoonmaken, schuren, lakken en het nodige 
timmerwerk. Het vervangen van gangen, vervangen van 
een zwaardklamp, reparaties aan berghout etc. met an-
dere woorden de schepen kunnen er weer een seizoen 
tegenaan. Omdat er 4 schepen in de hal stonden waren 
er natuurlijk ook nogal veel medewerkers, wat tijdens de 

koffie- en lunchpauzes voor de nodige hilariteit zorgde. 
Er waren dagen dat er 25 vrijwilligers in de schaftcon-
tainer geperst moesten worden , de container meet 2,5 
bij 6,0 meter. En iedereen kreeg een zitplaats. Hier werd 
dan naast de lokale ook de wereld politiek besproken 
en opgelost , helaas was er geen notulist onder ons om                

alles te noteren zodat toch veel bij het oude is gebleven. 
Altijd hadden we cake bij de koffie, verzorgd door Klaas.        
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Als er iemand jarig was of er kwam een kleinkind bij 
was er voor de afwisseling appeltaart en werd er ge-
zongen voor het feestvarken, de stemming zat er altijd 
wel in. Tussen de middag maakten we soep uit de 
welbekende pakjes waarbij de lekkerste smaakjes na-
tuurlijk altijd op waren. De afwas moest op toerbeurt 
gedaan worden  dit alles in goede harmonie. Gelukkig 
kregen we ook regelmatig bezoekers zoals bestuursle-
den, collega medewerkers uit de vestiging Arnemui-
den , ambtenaren van de gemeente Vlissingen er was 
zelfs een keer een excursie van de Vrije School , en 
niet te vergeten de pers. Piet heeft de hele winter met 
zijn camera rondgelopen om sfeerplaatjes te schieten, 
die natuurlijk duidelijker tonen wat er gebeurd is dan 
dat ik kan beschrijven. Ook wil ik niet onvermeld 
laten dat het niet alleen maar lang leve de lol was; We 
moesten afscheid nemen van Harm , die altijd promi-
nent aanwezig was en nu niet meer. 

De schepen liggen weer in het water en zijn klaar 
voor een nieuw vaarseizoen.
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Met dank aan alle onderhoudsploegen!

Onze kleine schepen in onderhoud

Tijdens de onderhouds- en restauratieperiode, van oktober 2016 tot en met maart 2017, lagen onze vier grote schepen 
in de Machinefabriek in Vlissingen. Onze vijf kleine schepen lagen op de werf in Arnemuiden. Deze schepen zijn de “ 
Boreas ” , onze steekhengst, de peilboot “ Luctor et Emergo “, de Hollandse boten  “ De Gebroeders “ en “ Botje “ en 
de in aanbouw zijnde, “ Butes “. Over dit laatste bootje heeft Willem Hamelink in deze Nieuwsbrief een boeiend arti-
kel geschreven. De “ Boreas “ en de steekhengst zullen in de loop van dit jaar aangepakt gaan worden. Aan “ De Ge-
broeders “ en het “ Botje “ is in de loop van de onderhoudsperiode veel werk verricht door de bootslieden Jan Janssens 
en Joke Bienefelt. In de werkplaats zijn veel zaken aangepakt door Theo en zijn team. Allerlei onderhoudszaken voor 
o.a. de schepen in Vlissingen zijn op de werkplaats gemaakt en daarna afgeleverd. Dus het vele, maar gebruikelijke, 
“kluswerk”. We zijn blij met onze vele gemotiveerde vrijwilligers. Vakmensen op hun gebied !! Dankzij hun kunnen 
onze schepen blijven varen. Maar ook die vrijwilligers die andere zaken aanpakken, zoals archief, administratie, me-
dewerkersaktiviteiten enz., verdienen een grote pluim in ons SBH-Vaandel.

Winter activiteiten Arnemuiden                                                                                                                                       
                                                                                            door  Gaston Timmerman

“Boreas” Griekse God van de noordenwind, zijn derde zoon heet Butes. Deze Butes is ons achtste scheepje 
van de vloot. 
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“Butes” nummer acht van onze vloot                                                                                                                                            
                                                                                               door Willem Hamelink
De Butes is een klein Hollands bootje, van een 
wat opmerkelijke vorm en uitvoering.
Het scheepje is opmerkelijk kort van lengte 
t.o.v. de breedte en het vlak is aan beide einden 
sterk opgebrand. Daardoor heeft het een beetje 
tobbe model. Daarnaast is het gladboordig, 
anders dan Hollandse boot, welke overnaads is 
gebouwd.

Peter Schouten heeft de Butes, tijdens de 
bouw van de Boreas, op de werf achtergelaten 
als mogelijk restauratieproject voor de SBH. 
Afgelopen najaar zijn we gestart met de 
restauratie, met gebruikmaking van restanten 
hout van het vorige Hollands bootje.

De staat van het bootje, bleek tijdens het 
opstellen toch veel slechter dan verwacht.
De delen van het vlak, de scheg en de 
kimgangen waren verrot. Alle leggers en het 
merendeel van de knieën bleken eveneens 
verrot. Het onderwater deel van de romp 
had, onder de anti-fouling, een laag glasvezel 
bekleding wat de zaak al jaren bij elkaar hield.

Begonnen werd met het aanbrengen van een 
paar hulpspanten en verstevigingen om het 
model van het scheepje te fixeren. Daarna 
zijn de leggers één voor één vervangen door 
langere, tijdelijke, balkjes die door en aan het 
kimboord zijn vastgezet. Hierna zijn de drie 
vlakdelen vernieuwd en met schroeven op de 
tijdelijke balkjes vast gezet. Op de plaats van 
de schroeven komen straks de houten pennen 
voor de verbinding aan de nieuwe leggers.

Daarna zijn de kimboorden gesloopt en de 
tijdelijke balkjes ingekort tot binnen het 
vlak. Bij het slopen van de kimboorden bleek 
de rand van het bovenboord op een aantal 
plaatsen weggerot en over de gehele lengte niet 
meer dan 2 tot 3 mm dik! Daarom is er een 

nieuwe strook van 4 cm breed en 15 mm dik 
in het bovenboord gezet. Hierna konden beide 
kimboorden worden vernieuwd.

Het vernieuwen van de kimboorden bleek een 
helse opgave. Door de sterke kromming van 
het boord moesten deze heel goed worden pas 
gebrand. Maar met name door de stuiknaad 
tussen beide boorden en het valse verstek 
tussen het vlak en het kimboord was het in 
vorm schaven van beide boorden een hele klus.

Beide nieuwe kimboorden zijn inmiddels 
geplaatst en met tijdelijke schroeven vastgezet. 
Zodra het weer mogelijk is gaan we verder met 
het vervangen van de leggers en knieen. Ook 
het vervangen van de leggers zal de nodige 
aandacht vragen, omdat deze aan beide einden 
zijn voorzien van een stukje verlenging wat 
tegen het kimboord moet worden pasgemaakt.

Wordt vervolgd.
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“een bestendige relatie”                                                                                                                                                          
                                                                                                      door Klaas Tenwolde

Een oud bedrijf                                  
Daar had verhuizer Caljouw uit Veere in 
1886 nog geen weet van. Want zo’n 100 
jaar later zou er een relatie ontspruiten 
tussen zo’n houten vissersschip uit Veere 
en zijn in dat jaar opgerichte bedrijf. Da-
gelijks reed hij met paard en wagen met 
inboedels geladen door de nauwe straat-
jes. Maar ook over de kaai van dit pit-
toreske stadje. De haven lag destijds vol 
met dat houten spul. Hij moet garnalen-
visser Jan de Bliek hebben gekend. Die 
liet in 1900 op de werf van van Duyven-
dijk op Tholen de hoogaars VE 13 bou-
wen. Veere werd thuishaven, waar na het 
werk bij opkomend en vallend water het 
schip langs de geteerde palen schuurde. 
Na enige decennia verdween deze kloeke 
hoogaars naar Yerseke om voortaan 
als YE 36 door het leven te gaan. Met 
dit visserijnummer kocht de Stichting 
Behoud Hoogaars in 1990 de Zeeuwse 
platbodem als eerste schip. En dank-
zij restauraties en precies onderhoud, 
verkeert het nog steeds in puike staat.                                                       
Maar hiermee komt nog geen einde aan 
de romantiek.

Een oude relatie                                 
Toen Hans Kole in 1995 penningmeester 
werd van de stichting, had hij een meis-
je. Die werkte als planner bij verhuis- en 
transportbedrijf Caljouw Rademaker in 
Burgh Haamstede. Aan boord van de   
YE 36 sloeg de vonk bij haar al snel over 
voor het varend erfgoed. Ankie Meijer 
heette ze, en zo heet ze nog steeds.  In 
1996 werd de hengst TH 49 als res-
tauratieproject aangekocht. Het schip 
moest op enig moment over de weg uit 
de haven van Nieuw en Sint Joosland 
voor tijdelijke opslag naar Kats worden 
vervoerd. Het was te rot om nog te kun-
nen varen. Ankie kreeg de toenmalige 
eigenaar Kees Rademaker zo ver, dat 
hij dit met zwaar transport belangeloos 
deed. Dat was een majeure prestatie over 
het Zeeuwse wegennet! Samen met col-
lega Yvonne Harthoorn nam zij in 1999 
het verhuisbedrijf Caljouw Rademaker 
over. Inmiddels is Ankie directeur ei-
genaar van het bedrijf. De relatie met 
de penningmeester werd zakelijk voort 

gezet. Maar de liefde voor de 
houten schepen en de mensen 
van de Stichting bleef. En 
dat verklaart mede dat haar 
verhuisbedrijf om niet of 
tegen belachelijke prijzen de 
stichting bij voortduring on-
dersteunt. Zelfs in de vorm 
van vrijwilligers, want oud 
voorman Gerrie Antonissen 
is na zijn pensionering niet 
meer bij de SBH weg te 
slaan.

Bedrijfsprofiel                                    
Caljouw Rademaker is 
een professioneel verhuis-
bedrijf dat een bekende 
en erkende positie heeft 
verworven in de (inter)
nationale verhuiswereld. 
De hoofdvestiging is in 
Middelburg. Er zijn ne-
venvestigingen in Goes, 
Terneuzen en Burgh 
Haamstede. Er wordt 
gewerkt met modern 
verhuismateriaal. Het 
bedrijf heeft 9 vakbe-
kwame medewerkers, 
waarvan de meesten 
binnen het bedrijf 

al een lange staat van dienst hebben.                    
Volgens Ankie zijn gedegenheid en ver-
trouwen de twee kernbegrippen in het 
werk van haar bedrijf en vormen de basis 
van het succes.

Bij een modern bedrijf hoort een modern 
logo. Bij de bouw van de nieuwe ver-
huiswagen die in juni wordt opgeleverd, 
attendeerde iemand haar erop om het 
bedrijfslogo maar eens te vernieuwen. 
Ankie bracht dit ter sprake bij haar 
medewerkers en unaniem werd dit weg-
gestemd. Caljouw Rademaker is met het 
logo zo herkenbaar genoeg. Houden zo! 
Soms is behoudendheid ook een kern-
waarde.

Sponsor doelen                                     
Ankie: “ Ik ben erg selectief in wat ik 
wil sponsoren en hoe. Zo ondersteun 
ik de “Stichting Kinderen Kankervrij 
(KiKa)” Turnvereniging DIOS en voet-
balvereniging “Jong Ambon”. En na-
tuurlijk de Stichting Behoud Hoogaars.         
Waarom juist deze vier? “Omdat ik wil 
geloven in de doelen die ik ondersteun. 
En wil geloven in de mensen die er ach-
ter staan. Dat is bij de Stichting Behoud 
Hoogaars ook zo. Een gedegen club met 
mensen waar ik vertrouwen in heb. Zij 
doen belangrijk werk voor het behoud 
van het oorspronkelijke visserij erfgoed 
voor Zeeland. Dat moet blijven bestaan 
en daar draag ik met mijn bedrijf graag 
een steentje aan bij” besluit Ankie. 

Sponsoring (on)zichtbaar                    
“Ik wil me ook kunnen identificeren met 
de doelen die ik sponsor. En hoop na-
tuurlijk dat dit ook omgekeerd gebeurt. 
Maar dat hoeft niet permanent zichtbaar 
te zijn. Een sponsorrelatie is voor mij 
wel belangrijk. Voor de Stichting Behoud 
Hoogaars doe ik werk dat niet altijd 
zichtbaar is. Hout ophalen met de ver-
huiswagen in België. Transport van de 
museumstukken van Han Reynhout van 
Antwerpen naar Vlissingen. Zo hadden 
wij een groot mozaïek van hem een tijd 
in opslag dat ternauwernood nog gered 
kon worden van de sloop van de basis-
school in Veere. Het beton zat er nog aan. 
We halen ook wel eens antieke Hollandse 
bootjes op die dan gerestaureerd worden 
op de werf in Arnemuiden. En we versle-
pen nogal eens materialen voor de Stich-

SPONSOR UITGELICHT
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ting van de ene locatie naar de andere. 
Voor schepen en voor evenementen. 
Toen de SBH niet langer kantoor kon 
houden aan de Badhuisstraat in Vlissin-
gen, hebben ze binnen mijn bedrijf een 
tijd onderdak gehad. 

De meest zichtbare sponsoring is de 
jaarlijkse inzet van een verhuiswagen 
tijdens de Van Loon Hardzeildagen in 
Veere. Steeds in juli. Dan is er veel volk 
op de been en de verhuiswagen fungeert  
als opslag- en jurywagen. Voor het 25 ju-
bileum werd er zelfs op de maatvoering 
van de verhuiswagen een aankoppelbaar 

bordes nagebouwd van het stadhuis van 
Veere. Dat wordt nu tijdens elke van 
Loon Hardzeildag gebruikt. Dit jaarlijks 
terugkerend evenement wordt in januari 
al in de bedrijfsagenda geblokt. Het is 
voorgekomen dat ik in dat weekend een 
verhuiswagen te kort kwam, vanwege de 
inzet voor het evenement in Veere. Toen 
heb ik maar een extra wagen gehuurd.

Sponsoring. Levert het op?         
“Goodwill, dat merk je, zegt Ankie”. 
Door zichtbaar te zijn, heb ik relaties 
van de Stichting tot klant gekregen. 
Humares, gemeente Veere, andere 

relaties van de SBH. Ook regelmatig 
vrijwilligers die door ons verhuisd wil-
len worden. Het is wel usance dat men 
tegenwoordig drie offertes vraagt. Pas 
was er een vrijwilliger die mij hierop 
attendeerde. Hij vroeg er dan ook drie 
aan. Wel allemaal bij mij. Dat bood de 
grootste kans op geringe prijsverschillen 
volgens hem”.

De relatie met de SBH? “Een besten-
dige”!
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Platform Maritiem Erfgoed Zeeland en de SBH            
                                                            door Bies Fransen v.d. Putte
Om bij te dragen aan het behoud van het Zeeuw-
se maritiem erfgoed heeft de Provincie Zeeland 
in 2001 het initiatief genomen tot de oprich-
ting van het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland.                                                     
Het platform is een centraal aanspreekpunt met coördine-
rende, initiërende en adviserende taken op het gebied van 
varend erfgoed en de daaraan verbonden infrastructuur 
zoals werven, havens en steigers.

Maritiem netwerk                                                         
Het platform is samengesteld uit maritieme organisaties 
en een aantal particulieren met binding met het Zeeuws 
maritiem erfgoed. Het vertegenwoordigt in principe alle 
organisaties binnen de provincie die te maken hebben met 
maritiem erfgoed.

Afstemming                                                                    
Het platform biedt de aangesloten partijen, waaronder 
ook de SBH, de mogelijkheid een netwerk te vormen en 
hun beleid en activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit om 
samen te komen tot een effectiever en efficiënter behoud 
van het maritiem erfgoed in Zeeland.

Overlegstructuur                                                           
Het platform komt 6 tot 8 keer per jaar bijeen en krijgt 
ondersteuning van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 
(SCEZ)  in de persoon van een adviseur cultuurhistorie en 
monumenten en een administratief-secretarieel medewer-
ker. Het platform organiseert jaarlijks een themadag over 
maritiem erfgoed voor eigenaren en beheerders van histo-
rische schepen, beleidsmakers en belangstellenden. 

Activiteiten                                                                     
Het platform brengt jaarlijks een evenementen ka-
lender uit met de maritieme evenementen in de 
Delta regio. Op 16 en 17 juni organiseert het plat-
form Maritiem Erfgoed weekend Scheldedelta. 
Lees hierover meer elders in deze nieuwsbrief.                                                                                       
In samenwerking met Rijkswaterstaat zijn er ligplaatsen 
aangewezen voor grotere schepen in het Veerse Meer. 
Grote schepen mochten hiervoor niet afmeren aan de di-
verse eilanden. Project historische maritieme ensembles  
is een nulmeting van deze ensembles. De eerste fase is 
een basisinventarisatie van historisch maritieme zaken, 

zoals schepen, havens en haventjes, erbij horende gebou-
wen, kleine en grote objecten. Er is al veel geïnventari-
seerd  en het is belangrijk om dit per gemeente integraal 
bij elkaar te zetten. Dit hele verhaal is als voorbereiding 
op de nieuwe omgevingswet waar cultuurhistorie een 
hoofdrol speelt en daarmee zeker ook het historisch ma-
ritieme. De  ensembles komen dan vanzelf naar voren als 
er  per gemeente een overzicht is. Wederom een nuttig 
project voor het behoud van het maritieme erfgoed.

     

Zie voor het schepenregister Del-
tagebied en veel meer informatie 
www.scez.nl.
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Register Varend Erfgoed Nederland                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              ingezonden brief
Register Varend Erfgoed Nederland gaat ervoor!

Na de naamswijziging en de intensieve werkzaamheden voor diverse wetsontwerpen 
waarmee het varend erfgoed te maken heeft gehad, is er voor 2017 een nieuw doel 
gesteld.

Het doel voor 2017 is zoveel mogelijk eigenaren van schepen, die als varend erfgoed 
kunnen worden aangeduid, voor te lichten over het belang om hun schip bij te schrij-
ven in het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN). Om dat doel te bereiken zijn binnen de Federatie Varend 
Erfgoed Nederland allereerst stappen gezet om de ingewikkelde opbouw van kosten bij de inschrijving te vereenvou-
digen.                   Daardoor zijn er met ingang van 1 januari j.l. nieuwe lagere tarieven van toepassing.

Aan de slag!                                                                                                                                                                
Vanaf nu kan iedere eigenaar van een schip dat voldoet aan de basiscriteria zich inschrijven. 

CRITERIA
Voor aanmelding en opname in het Register gelden de volgende toelatingseisen:
- De aanmelding betreft een schip oorspronkelijk ontworpen en gebouwd om mee te varen.
- Het schip is meer dan 50 jaar geleden te water gelaten
- Het heeft ligplaats in Nederland of vaart onder Nederlandse vlag
- Het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren of was typerend bin-
nen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw.
- Hierbij wordt het vaartuig op de volgende punten beoordeeld: Romp - Opbouw - Voortstuwing - Interieur.

Bij elk van deze punten wordt gekeken naar de vorm, het materiaal en de gebruikte techniek. Omdat de algemene 
criteria niet alle specifieke eigenschappen van elk scheepstype dekken, zijn er per scheepstype aanvullingen op deze 
criteria.
De controle van het schip op de basiscriteria wordt uitgevoerd door de behoudsorganisatie die voor dat type schip ac-
tief is. De lijst van organisaties staat ook op de website. De aanmeld- en heraanmeldformulieren staan op de website 
http://www.fven.nl/rven-procedure/ . Daar kunt u ze downloaden en invullen.

Een eigenaar stuurt de stukken naar de betreffende schouwcommissie en na controle leveren zij het dossier aan bij 
het RVEN. De kosten bestaan alleen uit administratieve kosten.  Aanmelding, heraanmelding en verlenging kosten 
€10,-- per schip per 5 jaar, dus dat is nog geen €2,50 per jaar. De vrijwilligers van het bureau van de FVEN staan 
startklaar om het doel van 2017 te realiseren.

We zien uw aanmelding graag tegemoet en hopen op een flinke uitbreiding van het register!                                    
Vragen kunt u stellen aan: register@fven.nl Websites: www.fven.nl ; www.rven.info

Amsterdam, 19 februari 2017
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Het klinkt als de titel van een roman: 
Het Arnemuidse bloemenschuitje.  In de 
opbouw van dit verhaal zitten ook alle 
elementen van een spannende roman: een 
rustig begin, een dramatisch middenstuk 
met een held en uiteindelijk een happy 
end!

Sinds 2007-2008 ligt er in Arnemuiden 
in ‘t Oude Gat een ijzeren bootje. Het 
bootje trok altijd aandacht.  Mensen 
bleven staan om te genieten van de bloe-
men op de boot, die elk seizoen wis-
selden. Regelmatig kwam de plantsoe-
nendienst om het schuitje leeg te pompen 
en van nieuwe bloemen te voorzien. 

Maar in januari dit jaar voltrekt zich een 
ramp. Het regent weken achter elkaar, 
ook valt er heel wat sneeuw. En op een 
nacht kan het bootje het niet meer aan, en 
zinkt langzaam naar de bodem, de acht 
bloembakken met zich meeslepend. Kort 
daarna staan de mensen van de plantsoe-
nendienst met ongeloof te kijken naar het 
lege water. Er valt niets meer te hozen.

Ze besluiten het bootje naar boven te ha-
len, en op een donderdag, begin februari, 
staat er een graafmachine met kettingen.  
Op dat moment komt Karel Koenen in 
beeld. Hij woont vlakbij op een woon-
boot, en is op die bewuste morgen op 
weg naar de werf, als hij ziet dat het 
bootje al naar de kant is gesleept. Hij ziet 
ook dat ze het bootje als het ware ver-
krachten door eerst de houten bolder eraf 
te trekken, dan de ketting om de boeg en 
de verhaalklampen te slaan, en dan met 
alle macht te proberen het bootje uit het 
water te trekken. 

Het bootje is echter veel te zwaar. Karel 
zegt dat het zijn dagelijks werk is om 
bootjes uit het water te halen en biedt aan 
om hijsbanden te halen op de werf. Als 
hij even later weer langskomt, ziet hij dat 
het bootje al langs het fietspad ligt.  De 
staat van het bootje is abominabel.  Er 
zijn twee gaten in de boeg, net achter het 
voordek.  Duidelijk is dat daar de ket-
ting doorheen is gehaald.  Er zit ook een 
groot gat op stuurboord, ergens halver-
wege, en ook hier is de ketting doorheen 

gehaald om het scheepje te kantelen en 
zo het water uit te krijgen. 

Een treurig gezicht, Maar Karel geeft 
niet op.  Hij zet een bericht en wat foto’s 
van het bootje op de Facebook site: 
‘Vervallen skûtsjes /tjalken’  en vraagt of 
iemand een idee heeft wat voor scheepje 
dit zou kunnen zijn.

Hij krijgt heel wat reacties.  Er wordt van 
alles geroepen, maar uiteindelijk blijkt 
het om een een Utrechtse Bok, oftewel 
een bokschip te gaan. 

In en rondom de stad Utrecht werd dit 
scheepje aan het begin van de vorige 
eeuw veelal gebruikt voor vervoer van 
landbouwproducten en turf.

Met de staalborstel komt ook het num-
mer van dit bokschip tevoorschijn, en 
dan volgt er al zeer snel een meetbrief: 

deze brief onthult de ware identiteit. Het 
blijkt om een zeer oud scheepje te gaan. 
Het bouwjaar is 1899!!! 

Zo’n uniek scheepje mag niet verloren 
gaan. Maar helaas: de gemeente Middel-

burg zegt dat het in zo’n slechte staat is 
dat het bootje opgehaald zal worden door 
een constructiebedrijf. Karel probeert 
hen met alles wat in zijn macht is, er-
van te overtuigen dat dit schuitje gered 
moet worden. Maar ze willen er niks van 
weten, het is al geregeld en het bootje zal 
afgevoerd worden.

Is dit dan het einde van het Arnemuidse 
bloemenscheepje? Nee, Karel belt met 
een aantal mensen die het tij kunnen 

keren. En het lukt hem!

Heel binnenkort zal het scheepje naar 
Oost Friesland vertrekken, waar het een 
complete make over zal krijgen. Eerst 
gaat het bootje naar de straler in Franeker 
en vandaaruit naar Dokkumer Nieuwe 
Zijlen, waar het gerepareerd en in de 
oude staat terug gebracht zal worden . 

Een happy end dus! Lang leve Karel 
Koenen. Op zijn facebook pagina schrijft 
hij:  

           “Yesss!! Het is gelukt!                               
Het bloemenschuitje uit Arnemuiden, 
eigenlijk de Utrechtse bok schuit, de 
Jonge Hermanus uit 1899 met meet-
nummer GA 376 N, is GERED!

Het Arnemuidse bloemenschuitje  
                                                                                                                                              door  Karel Koenen 
                                                                                                                                            bewerkt door Rian Coumou
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Lange Jan Awards                    

                                                                           

Vrijwilligers bedanken: we kunnen het niet vaak genoeg doen!

Op 1 juni 2017 worden de Lange Jan Awards weer uitgereikt: de vrijwilligersprijzen van 
de gemeente Middelburg. Tussen 13 februari en 13 maart kon je een vrijwilliger en/of een 
vrijwilligersorganisatie nomineren (aandragen) hiervoor. We zijn heel blij met de 245 bin-
nengekomen nominaties!  

Alle genomineerde vrijwilligers en organisaties hebben een uitnodiging ontvangen voor de feestelijke waarderingsavond op 
1 juni. Zij krijgen een compleet verzorgde avond uit aangeboden, met een mooi (entertainment) programma om hen te bedanken 
voor hun inzet. 

De kanshebbers op de Lange Jan Awards 2017 zijn nu ook bekend! Onze deskundige jury heeft in 3 categorieën 3 
genomineerden uitgekozen. Het publiek kan op hen stemmen van 15 t/m 28 mei via deze website. De 3 winnaars worden bekend 
gemaakt tijdens de waarderingsavond voor vrijwilligers op 1 juni.Kanshebbers in de categorie ‹de vrijwilligersorganisatie/
de groep vrijwilligers›:

·         Van Dixhoornbrigade.

·         Stichting Behoud Hoogaars.

·         De vrijwilligers van Stichting Manteling.

In totaal zijn er 245 nominaties (waarvan 108 unieke nominaties) uitgebracht. Onze jury was diep onder de indruk 
van de bijzondere inzet van een ieder.

Stem op ons, Stichting Behoud Hoogaars tussen 15 en 28 Mei. via http://langejanawards.welzijnmiddelburg.nl/  -  
https://www.facebook.com/samenvrijwillig

De Alcyon in de Timmerfabriek 2001. 
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Harm Jacob Boerma                                                                                                                                           
21-02-1936                 02-03-2017                                           door Klaas Tenwolde
Een rijzige gestalte die altijd nadrukkelijk aanwezig was. Maar nooit op de voor-
grond wilde treden. Dat was Harm. Hij was een man met statuur. Beschaafd, on-
derhoudend en aimabel. Hij maakte vele vrienden. Binnen en buiten de Stichting 
Behoud Hoogaars. Harm was schipper op de hoogaars al vanaf het eerste uur, 
inmiddels 27 jaar geleden. Net als Jan de Klerk en Phillebert Schölvinck werd hij 
ingezet als er met prominente gasten van de Provincie Zeeland gevaren moest 
worden. Een capabele en representatieve schipper die gastvrijheid aan boord met 
hoofdletters schreef.Maar Harm was voor de SBH meer dan alleen schipper. Sa-
men met zijn vrouw Jetty regelde hij meerdere jaren als vaarcommissaris de be-
manning van de schepen. Harm werkte tot het laatst van zijn leven mee aan het 
onderhoud van de Alcyon. De jachthoogaars uit 1928  die hij in zijn hart sloot. 
Net als velen Harm als mens. Talloze uren bracht hij door op de werf in Ar-
nemuiden en in de Machinefabriek in Vlissingen. Met Cees Sanderse, Leo de 
Groot, Bart de Graauw, Arend Teesink en vele anderen. Ook was Harm nauw 
betrokken bij de restauratie van de Alcyon in de Timmerfabriek in Vlissingen 
rond 2000.  Meerdere uit die ploeg zijn ons inmiddels ontvallen.  Adri Boone 
zette het in willekeurige volgorde op een rij: Jaap Lievense, Jan Spruijt, 
Jan de Klerk, Co Ruijssen, Joop Ham, Hans Priester, Cees Dieleman en nu 
Harm. Harm genoot van het varen met de hoogaars. Hij was veel aan boord. 
Ook tijdens lange trips naar het noorden en naar het zuiden. Zoals naar Sail 
Amsterdam en naar België. De mosseltochten naar Antwerpen waren voor 
hem en ons legendarisch. Een bijzondere band bouwde hij op met de huishoudster van me-
neer Pastoor aldaar. Zij wachtte elk jaar vol verlangen aan de kade op de komst van die grote lange Harm, 
met wie zij onder begeleiding van de fanfare,  haar jaarlijkse danspasjes maakte. In ruil voor een extra portie 
mosselen. Zij genoot ervan en wij ook.

De laatste twee jaar leverde Harm in op zijn gezondheid. Het ging allemaal veel moeizamer. Harm was een rea-
list. Stopte als schipper en als maat. Deed lichter onderhoudswerk. Maar bleef onvermoeibaar aan de gang. Tot 
het laatste moment. Wij herinneren ons zijn vriendschap, zijn doorzettingsvermogen, zijn deskundigheid. We 
hebben veel van hem geleerd en zijn hem dank verschuldigd. Wij missen Harm. Die lange man met die grote fiets 
met dat buitenmodel frame. Ook in zijn gezin laat Harm een grote leegte achter. Wij denken aan hen. Een mar-
kante vader is niet meer. De goede herinnering blijft. Bij hen, bij ons en bij vele anderen die hem mochten ken-
nen. 

Jaap van Houte                                         
                                                                   door Gaston Timmerman en Theo Kloet
“Theo, ik heb nog wat oude spulletjes voor je….. voor in de werkplaats. Kan je mis-
schien nog wel eens gebruiken…..”  December 2016, in de werkplaats. Theo en ik 
keken elkaar eens aan, dit klonk anders dan normaal…… “Gaston, ik heb wat oud 
kantoormateriaal voor je, nietmachine, gaatjesponser, nietjesverwijderaar, klein 
spul. Misschien is het wat voor je….. “ Jaap keek anders naar me dan normaal, 
zijn stem klonk anders….. “Ik weet niet of ik nog terug kom in 2017”…… Hij 
slofte weg, het lopen ging de laatste tijd erg slecht. Jaap kwam de trap haast niet 
meer op.
Ik liep met hem mee, terug naar zijn werkplaats waar hij met Theo het gereed-
schap altijd onderhanden nam. Hij bleef staan en keek langdurig rond…… “Ik 
weet niet of ik hier nog terug kom, volgend jaar”. Theo en ik keken elkaar 
aan…..Dit klonk als een afscheid….. We probeerden hem op te beuren. Hij 
glimlachte en keek mij aan…. “Gaston, jij maakt altijd zulke mooie foto’s van 

de medewerkers en de schepen. Wil je van mij een portret maken, met schepen 
en gereedschap op de achtergrond ?? Daar maak je me blij mee….” Hij slofte weer 
weg, keek ons aan en zei weer: “Ik denk dat ik hier niet meer terug kom…” Theo en 
ik keken elkaar, begripvol, aan. We zeiden: “Dag Jaap, het ga je goed…..”                    

Joop Ham                                              door Gaston Timmerman
Joop Ham was een van onze medewerkers “van het eerste uur”. Zeer betrokken 
bij de Stichting Behoud Hoogaars, altijd in voor een gesprek en tot het laatste mo-
ment op de werf te vinden voor het verkrijgen van de laatste informatie. Hij was 
niet alleen schipper, maar ook adviseur en was de maker van de verlichte vitrine-
kast die boven in het hoofdgebouw staat. Ook was hij een graag geziene gast tij-
dens de van Loondagen, met zijn visbakkraam of zijn Maritieme verzamelingen…..                                                               
We zullen Joop blijven gedenken als een van onze markantste medewerkers……..
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Stichting Behoud Hoogaars
Post adres
Verrijn Stuartweg 26 4462 GE  Goes
telefoon : 0118—410045
IBAN NL87INGB0000126979
BIC – INGBNL2A
internetsite : www.hoogaars.nl
      ANBI status sinds 2008
Beschermheer van de SBH
Commissaris van de Koning in Zeeland,
de heer J.M.M. (Han) Polman

Bestuur
Voorzitter:        Bart Bouwmeester (interim)   
Vicevoorzitter:  Bart Bouwmeester    
Penningmeester:  Wim Lukaart
Secretaris:            René de Haas
Communicatie - PR: Bies Fransen v.d. Putte
Boeken en varen: Sjaak Oosterling
Onderhoud en restauratie: Ruud Dreesman
Evenementen en productontwikkeling: Hans Kole
Werfzaken coördinatie: Gaston Timmerman

Donateurs
Donateurs zijn hard nodig om de activiteiten van de Stichting 
financieel mogelijk te maken. Bij een donatie van € 22 of meer 
ontvangen donateurs het blad CONSENT en Nieuwsbrieven. 
Ook kan elke donateur op een van de donateurdagen meevaren 
op een van de schepen van de Stichting. Donateurdagen worden 
aangekondigd in deze nieuwsbrief. Nieuwe donateurs kunnen 
zich aanmelden via ons secretariaat, telefonisch, schriftelijk of 
per e-mail via info@hoogaars.nl

Heeft u affiniteit met houtbewerken of oude 
ambachten? 
Kom eens een dagje kijken op de werf. En ervaar hoe gemoti-
veerd en gezellig ons team van vrijwilligers is.
Werkzaamheden zoals: meten, zagen, 
schaven, schuren, lijmen, schroeven, 
breeuwen, verven en vooral iets willen bijdragen aan en iets wil-
len leren over de bouw van dit soort klassieke schepen. 
Informatie en opgeven via info@hoogaars.nl of 0118-410045

Word Vrijwilliger
Regelmatig is de SBH op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die met 
hun kwaliteiten kunnen bijdragen aan:
 -  schippers en maten
 -  restauratie en onderhoud
 -  promotieactiviteiten met evenementenkraam
 -  publicaties, zoals Nieuwsbrief, documentatie, website en 
overige werkzaamheden
Aanmelden is mogelijk via info@hooogaars.nl of  0118-410045

Wil je leren zeilen op een platbodem.              
Als maat en/of schipper meezeilen?
Wij hebben een programma van zomertrainingen. 
Elke dinsdag en donderdag avond of donderdag middag in de 
zomermaanden van mei tot september.
Informatie en opgeven via info@hooogaars.nl of 0118-410045

Informatie Stichting Behoud Hoogaars

Samenwerken, tijdens de uitwisseling van vrij-
willigers SBH op de Avontuur uit Goes.
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Stichting Behoud Hoogaars

Geniet
Actief
Relax 

Historische zeilschepen

Vaartochten voor;
familie
vrienden
bedrijfsuitje
netwerken

0118-410045
varen@hoogaars.nl


