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Geachte inwoners van Veere, Buiten de Veste en Zanddijk,

Veere, 27 juni 2009

Het is bijna zover. Het weekend Veere 1809 nadert met rasse schreden. Wij als organisatiecomité zijn er helemaal klaar voor.
Het wordt een hele gebeurtenis. Misschien wel het grootste evenement dat ooit in Veere gehouden is! In ieder geval gaan de
bivakken in en rond Veere een hele aparte sfeer opleveren. Advies aan alle inwoners: maak ’s ochtends vroeg of ’s avonds eens
een lekkere rondwandeling door en langs Veere. Geniet ervan!
Na deze nieuwsbrief (no. 6) komen er nog twee. In een van deze twee gaan wij de verkeersmaatregelen in en rond Veere
toelichten voor alle inwoners. In ieder geval hebben wij een enorm weiland van de familie de Noord gereserveerd, waar naar
schatting zo’n ca. 800 auto’s op kunnen staan. Parkeerkosten: u 3,- per auto. Vergunninghouders Veere gratis!
Op donderdag 9 juli beslissen wij met eigenaar en gemeente of wij dit ook werkelijk gebruiken kunnen. Indien door fikse of
langdurige regen dit helaas niet mogelijk is treedt plan B én plan C in werking. Plan C betekent parkeren op de
Veersegatdam en met pendelbussen naar Veere. Moeilijkheid van plan C is: hoe ga je dit goed + makkelijk communiceren?
Maar goed, vooralsnog gaan wij van goed (droog) weer uit !
Zo wat losse nieuwsfeitjes. Er hebben zich al 575 soldaten uit heel Europa aangemeld om mee te doen.
Er komen nog steeds aanmeldingen binnen.
Er zijn op dit moment nog voldoende toegangskaarten voor de landing. Maar wacht niet te lang, want het ziet er wel
naar uit dat ze allemaal opgaan. Dus willen familieleden of kennissen komen, koop dan nu zovast kaarten. In Veere
bij Saartje en VVV. In Vrouwenpolder b.v. bij Plusmarkt Corbijn en in Oostkapelle b.v. bij de Zeeuwse Bakker op de
(toeristen) markt.
Als alles goed gaat komt er vandaag een folder uit, waarop het hele programma staat, plus een plattegrond. Morgen
verkrijgbaar bij alle winkels, horecabedrijven en VVV. Deze folder gaan wij ook tijdens het 2e weekend van juli aan
alle bezoekers uitreiken.
In het programma in de (Middelburgse en Veerse) Bode stonden helaas 2 foute data. Donderdag 8 juli en vrijdag
9 juli moet natuurlijk zijn: donderdag 9 juli en vrijdag 10 juli, maar dat had u allang begrepen natuurlijk.
We kunnen nog tientallen mededelingen en weetjes opschrijven. Maar we pakken nu even een stukje van de
geschiedenis van 1809 bij de horens . Het scholenproject voor alle scholen in de gemeente Veere, incl. een
15 minuten durende film over 1809, is pas gereed gekomen en gepresenteerd aan alle Veerse scholen. Dit
scholenpakket ziet er fantastisch uit en gebruiken wij in deze nieuwsbrief als informatiebron voor de geschiedenis.
Wij beginnen gelijk met een primeur voor onze nieuwsbrief…….!
Hiernaast een foto van een optische telegraaf (We hadden nog geen foto in de nieuwsbrief afgedrukt!).
Deze optische telegraaf stond o.a. bovenop de Grote Kerk.
Via een systeem van met verrekijkers zichtbare “telegrafen” wist men binnen een uur
in Parijs en Amsterdam dat de “Engelschen” gingen landen. Dit ging ook nog eens
gecodeerd en er was nog een slim systeem voor als 2 berichten “op elkaar botsten”.
Andere leuke weetjes uit het scholenpakket: Het recept van Duivekater.

Daar gaat de telefoon! “Hoi Chris (Koole red.). Je hebt een echte koe geregeld voor het straatje 1809 en een
ganzenhoedster met 14 ganzen op zaterdag! Fantastisch!”

Terug naar de Duivekater. Is een Oud-Hollands brood uit de midwintertijd (van Sint Nicolaas tot Drie Koningen).
Soort offerbrood ter vervanging van dieroffers in (pre) historie. De vorm doet denken aan een scheenbeen.
In het scholenproject staat ook een verhaalschets van Kaatje de Tambour; enigszins afgeleid van het bestaande kinderboek
‘Om de Campveerse Toren’. Het scholenproject ligt ter inzage op Markt 33, waar u ook voorbeelden ziet van kleding die
u zelf kunt maken voor 1809.
Erg leuk wordt ook de academische avond met een historische schets van 1809 door o.a. Tobias v. Gent. Deze docent van de
Roosevelt Academy kan heel leuk vertellen. Op de academische avond komt ook een chirurgijn een (bloederig!) verslag doen
van de medische gang van zaken in 1809. Deze chirurgijn is ook zaterdag en zondag in het hospitaal, naast de Grote Kerk.
Voor de academische avond kunnen klanten van Rabobank (een van onze hoofdsponsors) via email reserveren. Er is slechts
ruimte voor 250 bezoekers, dus vol is vol.

Bliep, bliep, zegt de email: Jolien (Sturm red.) vraagt de maten van de 15 matrozen die de sloepen besturen,

plus hoeveel gewonde soldaten zich aangemeld hebben?
Te weinig Jolien, te weinig! We zoeken er nog ’n heleboel! Uit de kelder van Kaai 37-39 komen in ieder geval zo’n 14
prachtige antieke houten kruiwagens, waar de gewonde soldaten mee vervoerd kunnen worden.

De voordeurbel! Hoi, mogen wij ook meehelpen met opbouw en afbraak? Ja graag, wel even ’n aanmeldings-

formulier invullen. Verkrijgbaar bij Saartje, Markt 15.

U ziet het: het is bijna een dagtaak om alles bij te houden. Maar we hebben er nog steeds lol in, krijgen veel
complimenten (en ’n enkele negatieve reactie!). Nog 2 weken en het is zover!
Twee belangrijke zaken om mee te eindigen:
* We zoeken nog vrijwilligers, vooral figuranten, zoals gewonde soldaat. U dient wel zelf voor een kostuum te zorgen,
incl. hoofddeksel.
* Er zijn nog 6 hutten vrij (voor 2 personen) op de driemaster de Soeverein. Hij vertrekt maandag 6 juli om
16.00 uur vanuit de Bataviahaven in Lelystad. Maandagnacht spectaculair: tussen 02.00 – 04.00 vaart
hij door Amsterdam Centrum. U kunt een, of twee of drie of vier nachten mee varen.
Kosten: vast bedrag u 120,- voor een hut (2 personen) zonder reiskosten en eten/drinken.
* Voor onze betere burgerij (NAN) die al op leeftijd zijn en niet meer in een tentje
kunnen slapen, zoeken wij voor twee nachten 4 of 5 caravans
Zo dat was/is weer veel informatie. Bedankt voor uw aandacht
en eventuele medewerking/deelname.
www.veere1809.nl / tel: 0118 501808 (saartje) voor vragen

Bewaar alle 8 nieuwsbrieven voor een leuke attentie en U dingt mee naar een superprijs!
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