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Een nieuw jaar, een nieuw begin...
Zo langzamerhand is de kerstboom weer opgeruimd en
is de feestverlichting verwijderd van de gevels.
Het jaar 2019 is begonnen en voor de Harderwijker Botterstichting en Stichting Vischafslag wordt dat toch weer
een bijzonder jaar. Eind 2018 trad een nieuw bestuur aan
bestaande uit Evert Jan Top, Cor de Haan en Dennis van
Oeveren en gedrieën gaan ze vormgeven aan de oude
missie, de inzet voor de Harderwijker Visserijhistorie.
U als vrijwilligers heeft dat de afgelopen jaren op diverse
manieren ook gedaan en daar zijn we erkentelijk voor.
Sommigen deden dat door als bemanningslid op een botter
te varen, anderen waren aan het timmeren in de loods en
weer anderen schonken koffie in de Vischafslag of gaven
een voordracht en/of lezing over het visserijverleden van
Harderwijk. Allen bedankt voor je inzet en energie en we
hopen dat we daar ook in 2019 weer op mogen rekenen!
Terugblik op 2018…
Ondanks de ‘woelige’ omstandigheden waarvan ook
in 2018 af en toe sprake was, was 2018 een succesvol
jaar voor de Botterstichting en de Stichting Vischafslag en het is dan ook goed om even terug te kijken.
In eerste instantie kijken we terug naar de
Visserijdagen, die op 7, 8, 9 en 10 juni plaatsvonden
onder enigszins ‘wisselende’ omstandigheden.
7 juni begon fantastisch, maar toen de botters op
vrijdag 8 juni vertrokken voor de bokkingrace, viel
de regen bij bakken uit de lucht. Ondanks dat werd
het een geslaagde dag, met een mooie wedstrijd
waarbij de HZ 45 met een team van de Rabobank aan
boord als winnaars uit de bus kwam.
Henk Stijkel werd gedecoreerd met de Zilveren Botterspeld en dit was de opmaat voor een gezellige avond
bij de Vischafslag. Henk Stijkel had zowel in 2016, 2017
als 2018 de organisatie van de bokkingrace op zich
genomen waardoor het weer een volwaardig en succesvol deel van de visserijdagen in Harderwijk is geworden
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Zaterdag g juni werd opgesierd met de aanwezigheid
van Levende Historie, iets dat zeker een extra dimensie gaf aan de Visserijdag. Door de organisatie van
een straatvoetbal toernooi op de nabijgelegen parkeerplaats was het een gezellige drukte en beide
evenementen konden goed naast elkaar bestaan.
Na de kranslegging op het bargje maakten veel dagjesmensen van de gelegenheid gebruik de Vischafslag
te bezoeken. Natuurlijk was er de palingrookwedstrijd
en waren er rondvaarten voor de liefhebbers van een
boottochtje over de Randmeren. Zondag 10 juni werden de Visserijdagen afgesloten met een swingend
korenfestival in de grote tent. Maar liefst vier koren
met enthousiaste zangers en zangeressen traden op
en zorgden voor een swingende en feestelijke afsluiting van de visserijdagen 2018!
Eibert den Herderdag…
Ook op de Eibert den Herderdag, op 7 juli en georganiseerd in samenwerking met Herderewich, Levende
Historie en de Harderwijker stadsgidsen was er veel bezoek in de Vischafslag. Veel mensen namen een kijkje
bij de door Evert van der Meer ingerichte fototentoonstelling of bezochten een van de lezingen en voordrachten. Er was muziek door een blazersensemble en de Stedelijke Harmonie en natuurlijk werd er paling gerookt
door Cor Jansen. De Eibert den Herder dag was zeker een succes, niet alleen vanwege het mooie weer en het
aantal bezoekers, maar ook door de geslaagde samenwerking tussen de verschillende culturele en historische
verenigingen.
Rondvaarten en vaartochten…
Er is in 2018 veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het houden van een
rondvaarten op onze oude botters. Er zijn op 46 dagen rondvaarten gehouden
van korte of langere duur en voor diverse gezelschappen. Uiteraard was daar de
verhuur aan bedrijven, maar ook op de woensdagen en zaterdagen in het zomerseizoen is veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De botters gingen ook
voor langere reizen naar zee. Zo is uiteraard meegedaan aan de botterrace in
Harderwijk, maar ook in Huizen en Elburg. Tevens ging een van onze schepen
met bemanning naar het vijftigjarige jubileum van de Vereniging van Botterbehoud in Enkhuizen. Dit is alleen mogelijk door de tijd en inzet van de vele vrijwilligers en de mensen die de schepen in een goede conditie houden. Het mooie evenement van koffiebrander Bijdendijk uit Nunspeet die met maar liefs 17 botters
en 175 gasten uitvoer voor een mooie dag op het meer, mag zeker niet onvermeld blijven.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Hierbij willen we onze vrijwilligers en botterspeldhouders uitnodigen
voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari 2019, vanaf 19.00 uur
in de Vischafslag. Er is dan gelegenheid om de aftredende bestuurleden
de hand te drukken en kennis te maken met nieuwe bestuursleden van
de Botterstichting/Stichting Vischafslag.
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