BETREFT: Gouden Eeuw herleeft op Texel
Geachte huiseigenaar,
Als eigenaar van een recreatiewoning op Texel wilt u vast getuige zijn van een groots, historisch Texels
evenement. De Gouden Eeuw herleeft op 19 en 20 juni aanstaande namelijk met de Rede van Texel Live.
Na honderden jaren zal eenmalig een groot aantal authentieke zeilschepen terugkeren en voor anker gaan
bij de Rede van Texel. Het belooft een imposant schouwspel te worden. Ruim 30 grote drie- en viermasters
zullen voor het publiek te zien zijn vanaf de kade van Oudeschild. Daarnaast zullen heel veel andere
historische zeilschepen op de Rede van Texel voor anker gaan. Dit tot de verbeelding sprekende evenement
maakt onderdeel uit van Sail Den Helder 2013. Koning Willem Alexander zal als eregast op het schip De
Stad Amsterdam de Rede van Texel bezoeken.
Drukste Ankerplaats ooit ter wereld
Texel was in de 17e eeuw de drukste ankerplaats ter wereld. Het was in feite het Schiphol van de Gouden
Eeuw. De Rede van Texel (voor de haven van Oudeschild) was dé plek waar schepen van onder andere de
Verenigde Oost-Indische Compagnie werden bevoorraad en waar de schepen in afwachting waren op
gunstige wind om uit de varen naar verre streken. Op woensdag 19 juni meren al enkele Tall ships vanaf 12
uur af in de haven van Oudeschild. Op donderdag 20 juni ligt vanaf uiterlijk 6 uur ’s ochtends de gehele
SAIL-vloot op de Rede van Texel. Vanaf 16 uur die dag varen de schepen richting Den Helder.
Indrukwekkende vloot
De allergrootste windjammers ter wereld zullen aanwezig zijn. De Russische ‘Sedov’ maar ook de trotse
viermaster ‘Juan Sebastian de Elcano’ van de Koninklijke Spaanse Marine, die voor het eerst in haar 70 jarig
bestaan Nederland bezoekt, zullen hun opwachting maken. Andere bijzondere schepen zijn de ‘Belem’ uit
Frankrijk (gebouwd in 1896 als vrachtschip), de ‘Santa Maria Manuela’ uit Portugal, de ‘Sagres’ uit Portugal,
‘Shabab Oman’ uit Oman, ‘Cuauthemoc’ uit Mexico en ‘Cisne Branco’ uit Brazilië. Het is slechts een greep
uit de vloot van schepen die vorm zullen geven aan deze unieke Rede van Texel.
Gongslag Euronext
Tijdens het evenement zal de EuroNext-aandelenbeurs worden geopend vanaf Texel. De bekende gong van
de Amsterdamse beurs zal speciaal voor de gelegenheid naar het eiland worden overgebracht als eerbetoon
aan de Rede van Texel. De Amsterdamse beurs is ontstaan toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie als
eerste bedrijf met verhandelbare aandelen ging werken.
Programma
Het evenement de Rede van Texel Live start al woensdagavond 19 juni. Hoogtepunt van de Rede van Texel
Live is, naast het grootse schouwspel van de schepen, een optreden in de haven door Carel Kraayenhof en
zijn sextet op donderdag 20 juni. Dit orkest wordt door Argentijnen gezien als het beste Tango orkest ter
wereld en is verder bekend van het huwelijk van koning Willem Alexander en koningin Maxima. Verder wordt
de Cantate De Vliegende Hollander op muziek van Richard Hol op het schip De Amsterdam uitgevoerd op
dinsdag 19 juni (gratis toegankelijk voor publiek!). Het gehele programma is te zien op www.sailnaartexel.nl
Wij hopen dat u kans ziet getuige te zijn van dit evenement of uw gasten te informeren over dit spektakel!
Met vriendelijke groet namens de organisatie van De Rede van Texel Live,
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