Nieuwsbrief
Mast van de HK 172 krijgt een nieuw vaantje
Het valt niet mee om ‘even’ een vaantje in de grote mast
te vervangen en vrijwilligers van de Botterstichting waren dan ook blij met de belangeloze medewerking van
schoonmaak bedrijf van den Brink. Het werk vindt plaats
op grote hoogte en met de hoogwerker van Van de Brink
is dat zo gepiept. Namens onze stichtingen:
Hartelijk dank schoonmaakbedrijf Van de Brink!

Op zaterdag 27 augustus 2016 heeft in
de Grote Kerk van Harderwijk een visserijconcert plaatsgevonden waarbij de
visserij van Harderwijk centraal stond.
Er was een optreden van het Urker Mannenkwartet, gekleed in originele Urker
klederdracht. Naast dit ensemble waren
de Harderwijker Aalzangers aanwezig
voor een optreden, evenals het Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe uit Voorthuizen. Gelre Brass uit Harderwijk verzorgde, samen met Wilma Schouten en Gerwin van der Plaats de muzikale begeleiding van de koren en muzikale intermezzo’s. Het werd een bijzondere gedenkwaardige avond. Het concert is gehouden voor de Stichting Vischafslag Harderwijk. De opbrengst van dit concert
komt ten goede van deze stichting, die
staat voor het behoud van de visserij in
Harderwijk. Voorzitter Fred Zoer mocht
na afloop van de avond 500 euro in ontvangst nemen voor de Stichting. De organisatie hoopt dat dit visserijconcert in
de Grote Kerk een traditie gaat worden
in onze stad.

Botterloods in vol bedrijf
Onder leiding van botterbaas Marco Veenendaal is afgelopen weken veel werk verricht in de botterloods. Hier is een
replica gemaakt van de HK 10, die als blikvanger en zitbank
zal dienen bij het nieuwe station in Harderwijk. Zo krijgen
reizigers, die in Harderwijk uitstappen direct een associatie
met het visserij verleden van Harderwijk.
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Veel belangstelling voor vergadering van en met vrijwilligers op 30 augustus j.l.

De afgelopen week, op 30 augustus, is door het bestuur van de Stichting Vischafslag een vergadering georganiseerd met de vrijwilligers van de botterstichting, Vischafslag en de Visserijdagen. Aanleiding waren
de vragen die onder de vrijwilligers leefden over het beleid en de afgelopen periode. Voorzitter Fred Zoer
erkende direct dat er in de afgelopen periode misschien wel wat te weinig aandacht was geweest voor de
vrijwilligers , maar kon dit verklaren door de vele activiteiten die in 2016 korte tijd georganiseerd moesten
worden. Naast de feestelijke opening van de Vischafslag waren dit de Koningsdag en de Visserijdagen die
dit jaar, gelijk met de Aaltjesdagen plaatvonden. En, ook het bestuur van de Stichtingen bestaat uit vrijwilligers en de vele taken moeten meestal naast een betaalde werkkring uitgevoerd worden. Fred Zoer
beloofde beterschap en kon een aantal nieuwe bestuursleden voorstellen die een aantal deeltaken gaan
en zullen uitvoeren. Vervolgens werd door verschillende bestuursleden uitleg gegeven over de stand van
zaken rond het onderhoud van de schepen, de schepenlift, het machinepark in de botterloods, de kleding
van de vrijwilligers en de financiën van de drie huidige Stichtingen. Er blijft nog indrukwekkend veel werk
te doen, maar een aantal enthousiaste vrijwilligers is bereid de handen uit de mouwen te steken en er vol
voor te gaan. De vergadering verliep in een goede sfeer en werd na afloop afgesloten met een drankje en
een hapje.
Niet vergeten!
Het mosselfeest op 16 & 17 september in de Vischafslag. Inschrijven kan via
annen@solcon.nl of direct kaarten kopen bij Hotel Baars, Broodje Kok of Dries
van den Berg!
Het prachtige boek ‘De bel geet’ over het verleden van de Harderwijker Vischafslag is nog steeds te koop. Ook een mooi boek om cadeau te geven of te krijgen
tijdens de komende feestmaanden.

