Nieuwsbrief 6
De rommel is opgeruimd! De tent is afgebroken en de meeste botters hebben de haven van Harderwijk inmiddels weer verlaten. Vrijwilligers, medewerkers en bestuur kunnen terugkijken op een paar fantastische
Visserijdagen die begonnen op donderdag 7 juni en met een spetterend korenfestival op 10 juni werden
afgesloten. De start was net als vorig jaar onder buitengewoon slechte meteorologische omstandigheden
want de regen viel bij bakken uit de lucht. Maar, zoals iemand opmerkte ‘bij het vissen was het vroeger ook
niet altijd mooi weer’ en zo is het maar net. De regen kon de goede stemming niet bederven en zelfs toen
het ophield met zachtjes regenen bleef de sfeer goed. In Zeewolde, werd onder gezang van de Aalzangers
de ‘bokking’ opgehaald en met de wind in de zeilen werd de terugreis naar Harderwijk ingezet. Bij de prijsuitreiking bleek de Gemeente Harderwijk op de HZ 92 de winnaar van de deelnemende gemeentes en de
Rabobank op de HZ 45 de winnaar van de bedrijvenrace.
Het vormde de aanloop naar
het Harderwijker Buffet waarbij een ieder zich tegoed kon
doen aan heerlijke hapjes en
blond schuimend bier. Het
werd een gezellige avond
waardoor de regen weer snel
vergeten was en iedereen in
goede stemming huiswaarts
ging. Wel werd er met spanning naar de weersomstandigheden gekeken, maar de
meeste regen was gevallen!
Een andere ‘onverwachte’ winnaar was Henk
Stijkel, de grote organisator van de Visserijdagen in 2016, 2017 en 2018. Met tomeloze
energie heeft hij zich ingezet om bedrijven te
benaderen, draaiboeken te maken en tot in de
kleinste details zaken te regelen om de Visserijdagen tot een succes te maken en dat is
zeker gelukt. Mede door zijn inzet staan de
Visserijdagen weer helemaal op de Harderwijkse kaart en vormen ze een belangrijk
onderdeel van Aaltjesdagen. Op de foto links
krijgt Henk de zilveren Botterspeld uitgereikt
door voorzitter Fred Zoer. Op het plaatje
rechts deelt ook zijn echtgenote Janneke in de
feestvreugde.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Botterstichting en de
Stichting Vischafslag te Harderwijk en verschijnt periodiek.
Redactie & vormgeving: Theo Bakker.

Zaterdag 9 juni, iedereen was weer een beetje opgedroogd, ging om 11.00 van start met de
bloemlegging voor de verdronken Harderwijker vissers, bij het monument van het Vissersvrouwtje op het Bargje. Onze junior stadsdichter Naomi Ramaker las een prachtig zelfgeschreven gedicht voor waarna vertegenwoordigers van diverse organisaties hun bloemen bij het monument
neerlegden. Het geheel werd prachtig en stemmig omlijst door muziek van de Stedelijke Harmonie Harderwijk. Mooi om hier gezamenlijk even bij stil te staan!
Inmiddels was het bij de Vischafslag een komen en gaan van muzikanten, palingrokers, standhouders en prachtig uitgedoste spelers van Levende Historie, die gekleed in passende kleding
een sfeer creëerden van de tijd rond 1900. De was werd opgehangen, er werden garnalen gepeld,
er werd gezongen en geklust en dat alles om de oude sfeer een beetje te doen herleven. Het
vormt een mooie toevoeging op de Visserijdag en voor spelers als publiek was het genieten!

Levende Historie Harderwijk
Bezoekers stroomden bij honderden toe en bezochten kraampjes,
palingrokers of maakten een rondvaart op een botter. Winnaar van
de paling rookwedstrijd werd Covacs, die met de eerste prijs naar
huis mocht!

Nieuw element op zondag was het ‘korenfestival’ waarbij
de koren People United, het Hazeskoor, Pop en Rockkoor
Harderwijk & PepperSweet uit Zwolle geweldige muziek
brachten. Een volle tent met bezoekers zong enthousiast
mee en genoot van de songs die ten gehore werden gebracht. Het was een mooie afsluiting van Visserijdagen
2018. Nogmaals hulde aan allen die zich met enthousiasme
en belangeloos hebben ingezet om deze dagen tot een
succes te maken!

Zie ook de filmpjes op

https://youtu.be/M1I2X3_C_V0
en op kanaal

