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Na een geslaagd seizoen 2017/2018 met vele optredens en als hoogtepunt onze muzikale 

reis naar Valencia is op 6 juli met een gezellig samenzijn het seizoen afgesloten. Hoewel we 

dus vakantie hebben gaan de optredens gewoon door. Het Veerse Scheeepstuig is een 

goede vriend van de Manhuistuin in Goes en op 8 juli hebben we daar opgetreden. Dit 

optreden was gezien de enorme belangstelling een groot succes. 

Ook zijn er weer enige optredens in het verschiet: 

Donderdag 2 augustus is er een folkloristische dag in Zoutelande met ringrijden en  

demonstraties van oude ambachten. Het begint om 12.00 en Het Veerse Scheepstuig treedt 

daar ‘s avonds twee keer op. We treden op om 18.00 op het plein bij de Willibrordusput en 

daarna in de Catharinekerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 4 augustus gaan we optreden op de Markt in Veere. Dit is een spontaan optreden 

om 14.00 uur. 

 

 

 

Woensdag 8 augustus is er een Nostalgische 

dag in Westkapelle met o.a. een brocante en 

ouwe-sanni markt en nog veel meer. Wij treden 

die dag op in het Polderhuis en wel van 14.30 

tot 16.30 uur. 
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Vrijdag 17 augustus treden we op tijdens de nautische dag van Yerseke in het Veilinghuis 

aan de Kon. Julianahaven en waarschijnlijk op het zeilschip de” Avontuur “. De optredens zijn 

om 19.30 en om 20.30. 

Op 28, 29 en 30 september zijn er de Branderfeesten in Schiedam  Zondag 30 september 

zullen we drie keer 30 minuten het feest opluisteren. 

25 jaar geleden werd op initiatief van de middenstand van Schiedam een grote braderie 

gehouden. Dit bleek succesvol en men riep een commissie in het leven die de braderie 

voortaan zou organiseren. Aangezien een groot gedeelte van de braderie is gesitueerd in de 

voormalige Brandersbuurt, gaf men de braderie voortaan de naam 'Brandersfeesten'. De 

Brandersfeesten zijn uitgegroeid tot een festival, dat zo’n 300.000 bezoekers trekt van binnen 

en buiten Schiedam. 

Enkele vaste onderdelen zijn: braderie, gondelvaart, taptoe, live muziek in de hele stad, 

wateractiviteiten, Shantykorenfestival, Stookmarathon (in het Jenevermuseum sinds 2011, in 

2015 vervangen door het Stokers-evenement) en de jeneverroute. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Braderie
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Taptoe_(militair)
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