Nieuwsbrief vanuit het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland | september 2022
voor schippers/eigenaren van historische schepen en maritieme erfgoedorganisaties
Onderwerpen:
- Presentatiedag met het thema ‘Hout’ op 1 oktober
- Inventarisatie havens in Zeeland
- Informatie vanuit het PMEZ

_________________________________________________________________________
Presentatiedag ‘Hout’
Vanuit 6 verschillende erfgoedorganisaties wordt er op zaterdag 1 oktober een
presentatiedag rondom het thema ‘Hout’ gehouden in Arnemuiden. Gratis en voor iedereen
toegankelijk.
De molen Nooit Gedacht, de boerderij Oranjepolder met ook deelname van de archeologische
werkgroep en de historische werf C.A. Meerman: dat zijn de locaties. Met hout als verbinding
tussen schip, boerderij en molen. Met de schepen van de Stichting Behoud Hoogaars en de
Museumhaven Zeeland uit Zierikzee, maar ook met de molenaarswagen met twee
trekpaarden om mee te rijden tussen de locaties. Bijgevoegd is de flyer.
Met veel demonstraties en informatie, met het shantykoor het Veerse Scheepstuig en met
extra aandacht voor de kinderen om te knutselen met hout.
Juist ook voor de scheepseigenaren, schippers en bemanning een mooie dag om een en
ander te bekijken van de houtconstructies en de restauraties van enkele schepen op de werf.
Tijd ook om na te praten over de afgelopen zomer. Hoort, zegt het voort en tot ziens op
1 oktober in Arnemuiden.
__________________________________________________________________________
Inventarisatie havens in Zeeland
Afgelopen zomer hebben Simon en Diane met hun schip Hoop op Zegen vele havens en
haventjes in Zeeland bezocht. Veel gesprekken en veel onderzoeken naar de
(on)mogelijkheden voor het afmeren van ons varend maritiem erfgoed. Voor de kleinere
schepen maar vooral ook voor de grotere schepen: steigers, voorzieningen, prijzen,
bijzonderheden en opmerkingen.
De inventarisatie zal eind van het jaar opgeleverd worden. Mochten er nog punten zijn die je
onder de aandacht van Simon wil brengen inzake ligplaatsen en andere opmerkingen, geef dit
dan door via maritiemerfgoed@erfgoedzeeland.nl
___________________________________________________________________________
Informatie vanuit het PMEZ
- Het weekend Watersportdagen in juni in Middelburg is goed verlopen met een leuke
deelname van ongeveer 25 schepen die een ligplaats kregen aan de Rouaansekade. Door
een paar hoogaarzen en sleepboten/veerboot is er volop met publiek rondgevaren.
Volgend jaar is de datum 9-10-11 juni; in het voorjaar komt daarover nader bericht.
- Er zijn een paar vrije plaatsen in de Houthaven in Goes.
- Mogelijk komt er volgend jaar plaats op de werf in Arnemuiden om een eigen restauratie uit
te voeren.
- Op 29 oktober is het Open dag bij de Stichting Behoud Hoogaars in de nieuwe loods aan de
Binnenhaven in Vlissingen.
- Noteer nu al de data voor het bezoek van de Kamper Kogge aan Zierikzee op 10-12
augustus 2023 in het kader van de Slag om de Gouwe (1304) en Zeeland 700; meevaren bij
de intocht van de Kamper Kogge op 10 augustus. Meer informatie volgt in 2023.
- Wijzigingen in gegevens van schip of ligplaats, graag doorgeven aan het platform.
___________________________________________________________________________
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