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MARITIEM
               ‘s-Hertogenbosch

16 t/m 18 september 2022

Nieuwsbrief 1/2022



Wat waren wij in de mineur toen we vorig jaar medio  
augustus moesten beslissen om Maritiem 2021 af te  
gelasten.

Het was geen makkelijke beslissing maar de corona-maatregelen 
die golden voor evenementen boden geen ruimte voor een  
verantwoorde organisatie.  

Zoals de trouwe deelnemers en bezoekers van Maritiem weten is 
het een tweejaarlijks evenement, maar zo lang wilden en konden 
we niet wachten.

Daarom staat Maritiem 2022 inmiddels stevig in de steigers! 
Ondanks het feit dat er nog niet veel ‘reclame’ is gemaakt in de 
media weten de trouwe deelnemers onze site goed te vinden, 
hetgeen geresulteerd heeft in ruim 80 inschrijvingen.  
33 bezoekende schepen die naar ‘s-Hertogenbossch komen en 
op dit moment al 48 traditionele schepen die in al hun pracht te 
bewonderen zullen zijn. Zo zullen er weer sleepboten, stijlstevens 
en natuurlijk zalmschouwen, waar lekkere visjes  
gerookt worden, acte de presence geven.

Uiteraard kun jij je ook nog aanmelden voor Maritiem 2022. Ga 
naar onze site www.maritiemshertogenbosch.nl/rsvp-skipper/ 
en schrijf je in!

Het wordt een uitdaging voor onze walploeg om voor alle  
schepen een mooi plek te vinden. Daarom doen we meteen een 
oproep in deze nieuwsbrief voor helpende handjes tijdens de 
aanloop van het evenement.



Kun jij een landvast of spring beleggen, een schip een 
stukje verhalen, een paalsteek of mastworp leggen en 
een stootwil verhangen? Meld je dan nu aan!

Op woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 komen de 
meeste schepen binnen. Dat zullen de drukste dagen worden 
voor de walploeg. De schepen worden naar hun ligplaats  
verwezen en jij helpt bij het aanleggen.  
Ook op de dagen daarna, het Maritiem weekend, is er het nodige 
te doen. Misschien moeten we schepen gaan verhalen, ze  
voorzien van walstroom en hulp bieden bij niet voorziene klussen. 

Kunnen we daarvoor op jou rekenen?

Ruim bijtijds zal het “werkschema” worden opgesteld waarbij we  
rekening houden met de door jou opgegeven dagen en tijden 
waarop je beschikbaar bent. Natuurlijk wordt er goed voor je 
gezorgd qua eten en drinken. Uiteraard ben je ook welkom op de 
diverse feestjes voor schippers en hun bemanning.

Ja hoor, een lijntje aannemen en een schip netjes afmeren 
is mij geen probleem! Ik kom Maritiem graag helpen.

We delen de walploeg in op dagedelen van woensdag  
14 t/m zondag 18 september: ochtend - middag - avond

Geef je naam, leeftijd, mobiele nummer en mailadres plus de  
dagen/dagdelen die je kunt helpen door aan Addi Burmanje: 
fac@maritiemshertogenbosch.nl 



Ook dit jaar zal er een braderie georganisserd worden. 
Deze zal gehouden worden op het terrein van de Citadel.

Standhouders zijn welkom op zaterdag 17 en zondag 18 sep-
tember. Een kraam wordt voor u opgezet, u neemt zelf de leuke 
‘handel’ meer. Aanmelden kan via de button BRADERIE op  
www.maritiemshertogenbosch.nl/rsvp-fair/

Wat zou Maritiem ‘s-Hertogenbosch zijn zonder  
shanty-koren? Ze zijn niet weg te denken tijdens ons 
mooie evenement.

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt gepubliceerd  
hebben zich al 9 koren aangemeld bij de organisatie! Heeft u ook 
interesse om Maritiem met uw koor op de te komen vrolijken? 
Neem dat contact op met Frenk J. Reemer via  
secretariaat@maritiemshertogenbosch.nl


