Heusden zal geuren naar
teertouw en paling en gonzen
van live muziek, spelletjes
en maritieme ambachten

11 t/m 13 september 2020

Verhuur marktkramen
www.heusdensehavendagen.nl
facebook.com/heusdensehavendagen

De Heusdense Havendagen
Een tweejaarlijks historisch en cultureel evenement in de
stadshaven van Heusden
Na het overweldigende succes in 2018 organiseren we op 11, 12
en 13 september 2020 de tweede editie van de Heusdense
Havendagen! Een lang weekend vol scheepshistorie, waarbij de
stadshaven en passantensteigers worden bevolkt door
sleepboten, vracht- en visserijschepen en ander varend
erfgoed. Heusden zal geuren naar teertouw en paling en gonzen
van live muziek, spelletjes en maritieme ambachten.
Doelgroepen
De Heusdense Havendagen zijn er voor iedereen die houdt van
een gezellig en leerzaam evenement, of het nu avontuurlijke
kinderen, drukbezette gezinnen of nieuwsgierige ouderen zijn.
Door het specifieke thema scheepvaarthistorie spreken we
daarnaast liefhebbers van historische schepen en scheepvaart
aan. Daarnaast is dit festival aantrekkelijk voor de vele
watersporters die ons land rijk is. De eerste editie trok al
meer dan 6.000 bezoekers.
Globaal programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varende binnenkomst
Openluchtconcerten in de stadshaven
Binnen kijken in historische beroepsschepen
Openluchttentoonstelling over 7 eeuwen scheepvaart op de
Maas
Netten boeten, paling roken en andere ambachten
Diverse rondvaarten voor kleine en grote groepen
Leuke historische kinderspelletjes en speurtochten
Vele marktkramen met maritieme producten
Captain’s Dinner voor schippers en sponsors

Huur een marktkraam tijdens de Heusdense Havendagen!
Tijdens de Heusdense Havendagen wordt de stadshaven omringd
door karakteristieke, houten marktkramen. Voor slechts € 40,kunt u al een marktkraam huren en een dag lang uw waren te
koop aanbieden. Nog voordeliger is om de kraam voor twee dagen
te huren. De voorwaarde is dat uw producten een maritiem en/of
ambachtelijk karakter hebben.

Marktkraam
Marktkraam voor één dag (zaterdag óf zondag
gebruikmaking van solide marktkraam, 2,00 m lang en 1,00 m
diep en voorzien van een stoffen overkapping
vermelding op www.heusdensehavendagen.nl
Marktkraam voor twee dagen (zaterdag én zondag)
gebruikmaking van solide marktkraam, 2,00 m lang en 1,00 m
diep en voorzien van een stoffen overkapping
vermelding op www.heusdensehavendagen.nl
vermelding op de Heusdense Havenplattegrond

Prijs
€ 40

€ 70

Contactgegevens
Bent u enthousiast geworden? Neem vandaag nog contact met ons
op door te mailen naar info@heusdensehavendagen.nl, door het
contactformulier op www.heusdensehavendagen.nl in te vullen of
door te bellen met Annemarie Lavèn (06 37031664).

