Nieuwsbrief 5
Het Botterpraatje...
Begint met het voorstellen van Evert van der Meer. Evert heeft de portefeuille cultuur en educatie.
Hij is van start gegaan met de tentoonstelling Mannen van Staal. In de loop van dit jaar zullen meer
exposities en activiteiten volgen. Niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor scholieren.
De Visserijdagen waren een groot succes, de extra opbrengsten kunnen we ten goede
laten komen voor het onderhoud van de schepen. De samenwerking met Catering van
de Berg is positief verlopen, wij hebben zeer veel tochten kunnen varen. De samenwerking met van de Berg en de Molen voor het komende seizoen ziet er veelbelovend uit.
De Vischafslag is meer in het nieuws met leuke activiteiten. Als feestlocatie is het gebouw niet meer in de running, onze nieuwe vergunning laat dit niet toe. De kosten voor
het gebouw en de schepen blijven voor het bestuur speerpunt. We moeten alle zeilen
blijven bijzetten om niet in de rode cijfers te komen.
Het bestuur heeft in samenwerking met de coördinatoren en vrijwilligers met functie
een handboek samengesteld – het Handboek HK 2017. In het boek zijn alle functies
binnen de Stichting benoemd. De taken zijn omschreven. Dit boek is nu in eerste opzet
klaar. Aanpassingen en aanvullingen zullen door het bestuur worden verwerkt na overleg met betrokkenen. Heb je als vrijwilliger hierover vragen of opmerkingen, dan kun je die doorgeven via
het secretariaat: secretaris@visserijhistorieharderwijk.nl. Alle vrijwilligers ontvangen het handboek digitaal. In het Vooronder zijn twee exemplaren op papier aanwezig (blauwe ordners), hierin kun je altijd de
laatste versie terugvinden.

‘ Onze Toekomst’

Op donderdag 7 december geeft Evert van
der Meer in de Vischafslag een lezing met als
titel ‘Onze toekomst’. Hij verwijst hiermee
naar de kleine helling maar ook naar de
hedendaagse visserij. Evert sprak met vissers, vishandelaren en hun kinderen. Hij
legde hun verhalen vast op camera.
De lezing begint om 19.30 uur, de Vischafslag
is geopend om 19.00 uur,.
De toegang bedraagt 5 euro inclusief koffie.
Tijdens de lezing zijn unieke beelden van de
visserij uit het verleden en het heden te zien.
Evert van der Meer houdt zich bezig met de
mondelinge historie van de Harderwijker visserij. Kaarten zijn vanaf 10 november te koop
bij Palingrokerij &Vishandel Dries van den
Berg of te reserveren via
visserijharderwijk@gmail.com

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

Nieuwsbrief 5
Polderkoorts
Hoe de Zuiderzee verdween
door Emiel Hakkenes
Verscheen op 14 oktober j.l. en de presentatie van
dit nieuwe boek was in ons eigen Stadsmuseum.
Tijdens de presentatie vertelde Emiel Hakkenes
over Eibert den Herder overhandigde de eerste
exemplaren aan achterkleindochter Cindy den
Herder en burgemeester Harm-Jan van Schaik.
Aansluitend was de tentoonstelling met het werk
van Eibert den Herder te bezichtigen en deze
expositie is zeer de moeite waard. De expositie is
gratis te bezichtigen en een must voor iedere
Harderwijker. Loop daarom eens binnen in het
Stadsmuseum tijdens deze expositie die duurt tot
26 november

Expositie Mannen van Staal
trekt veel belangstellenden!
Maar liefst 250 bezoekers bezochten eind september en begin oktober de tentoonstelling
‘Mannen van Staal’. De titel van de tentoonstelling verwijst naar het harde leven van o.a. de vissers, handelaren en scheepstimmerlieden. Stichting Stadsmuseum Harderwijk & Stichting Vischafslag verleenden medewerking aan dit unieke
project. Zo’n honderd visserijfoto’s uit lang vervlogen tijden leidde tot tal van gesprekken in de
Vischafslag. De bijvangst is dan ook goed.
Bijna alle personen op de foto’s werden door het publiek herkend en opgeschreven.
Ook hadden de gasten gehoor gegeven aan de oproep om hun eigen oude foto’s mee te nemen.
De bijvangst wordt gebruikt voor het vastleggen van de lokale mondelinge visserijhistorie.

Nieuwjaarsreceptie 2018
De dagen worden korter en de nachten lengen. Dat betekent
dat we al weer op het einde van 2017 afkoersen. Een jaar waar
we misschien met gemengde gevoelens op terugkijken.
Niet alles ging ‘voor de wind’ en hier en daar liepen we zelfs
wat averij op. ‘Soms zat het mee, soms zat het tegen!’
Een nieuw jaar dient zich weer aan. Om elkaar een gelukkig
en goed 2018 toe te wensen organiseren we op vrijdag
5 januari 2018 onze nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers en
botterspeld-houders van 19.00 uur tot 21.00 uur in de
Vischafslag in Harderwijk. Tot dan!
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