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Het Huizer Vis Festijn
Voor U ligt de wervingsbrochure van alweer het 5e Huizer 
Vis Festijn! In no-time is het Huizer Vis Festijn uitgegroeid 
tot een traditie in Huizen. In 2018 wisten wij maar liefst 29 
botters aan de start te krijgen voor een spannende Botter-
race. Dat is een unieke prestatie gezien het feit dat er in 
Nederland minder dan 100 botters in de vaart zijn.
De race werd in 2018 gewonnen door de combinatie Multi 
Papier Sans Fin met de snelle BU 16 met schipper Carla 
Schuurman.
Door de deelnemers is in 2018 € 30.000 bij elkaar ge-
bracht, een bedrag dat de Rotary Club Huizen heeft ver-
deeld over de 4 geselecteerde goede doelen.
Voor 2019 hopen wij weer op minimaal 30 deelnemende 
Botters zo’n geweldige opbrengst.

Het Huizer Vis Festijn is een middag- en avondvullend 
evenement dat bij uitstek geschikt is voor relatiemarketing 
of voor een uniek personeelsuitje. Na de spectaculaire en 
supergezellige zeilwedstrijd met authentieke botters op 
het Gooimeer worden de gasten binnengehaald door een 
shantykoor, eten we haring aan boord met daarbij een 
korenwijntje en aansluitend wordt er op de kade van de 
Botterwerf in Huizen lekker gegeten en is er live muziek.
Het Huizer Vis Festijn, dat wij uitsluitend met vrijwilligers 
organiseren, is om fondsen te werven voor een aantal 
(lokale) goede doelen. De goede doelen die wij dit jaar 
ondersteunen zijn mooie initiatieven die onze steun hard 
nodig hebben. Verderop in deze brochure worden deze
uitgebreid toegelicht.

Het Huizer Vis Festijn herinnert aan de periode dat er in 
de haven van Huizen zo’n 180 botters lagen. Maandag-
morgen vroeg vertrokken de vissers met hun kostmand 
aan boord van de botter om te gaan vissen op de (toen-
malige) Zuiderzee. De gevangen vis werd veelal op zee 
verkocht aan de koopschuiten die in opdracht van de 
hangenbazen zorgden voor een regelmatige aanvoer van 
verse vis voor de rokerijen en inleggerijen.
Vrijdags keerden de botters weer naar de haven en wer-
den de laatste partijen vis verhandeld op de visafslag. In 
Huizen waren bot en haring verreweg het belangrijkst. Dit 
was de basis van hun bestaan. Daarnaast was de ansjo-
visvangst erg belangrijk. Tenminste, als de ansjovis de 
Zuiderzee in zwom.

Rokerijen
Tijdens de jaarlijkse haringcampagne in het voorjaar 
stond Huizen blauw van de rook en was al van verre te 
herkennen. Maar liefst zeventien grote hangens (roke-
rijen) rond de haven verwerkten de haring tot bokking die
zonder koeling goed kon worden bewaard. Deze bokking 
werd door kruiers en venters verkocht door het hele land, 
maar ook met miljoenen tegelijk per trein vervoerd naar 
Duitsland.
 
De Botterrace
Het Huizer Vis Festijn biedt u de kans om zelf mee te va-
ren op een authentieke botter. Het wordt een bijzondere 
ervaring; zeker als u nagaat dat er in Nederland nog geen 
honderd botters over zijn van de duizenden die ooit op de 
Zuiderzee voeren.

De schuiten waarmee wij gaan varen zijn bijna allemaal 
meer dan honderd jaar oud. Het zijn echte werkschepen 
met een geheel eigen en stoere sfeer. U gaat terug in de 
tijd. De botters hadden vroeger geen koeling aan boord;
snelheid was dus geboden om met volle lading de visaf-
slag zo snel mogelijk te bereiken. Snelheid die we van-
daag ook nodig hebben om tegenstanders de loef af te 
steken.
De snelheid van uw botter wordt niet alleen bepaald door 
de schipper, maar hangt vooral van u af. Als u namelijk 
helpt bij het hijsen van de zeilen en het bedienen van de 
zwaarden, ligt de botter sneller op koers. De schipper 
heeft daarom uw actieve hulp nodig. Het is zwaar werk 
waarvan je trek en dorst krijgt. Gelukkig is er een goed 
gevulde kostmand aan boord, zodat het u aan weinig zal 
ontbreken. Na de wedstrijd kunt u natuurlijk netwerken en 
volop genieten van een hapje en een drankje.

Een uniek evenement waar uw gasten nog lang over zul-
len napraten!
Op onze website www.huizervisfestijn.nl tref u naast het 
programma een fantastische sfeer impressie aan van het 
afgelopen jaar.
Met uw deelname aan dit festijn steunt u uiteraard de 
goede doelen die elders in deze brochure staan vermeld.

Wij begroeten U graag als deelnemer aan het 5e Huizer 
Vis Festijn!

Uitgave: Rotary Club Huizen
Vormgeving: vanOost Creatieve Communicatie
Fotografie: Remmelt Staal 
Druk: drukkerij Molenaar

Vrijdag 21 juni

De organisatie is in handen van Rotary Club Huizen in een nauwe samenwerking 
met de Stichting Huizer Botters en vele vrijwilligers.
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Voorlopig programma vrijdag 21 juni 2019

12:45 – 14:00 uur
Ontvangst en inschrijving teams. Koffie, thee en 
broodjes staan klaar in de Botterwerf.
 
14:00 uur
Welkomstwoord. Aansluitend wedstrijdpalaver met 
schippers, bemanning en wedstrijdcommissie.
Tijdens het palaver zal de wedstrijdbaan worden 
toegelicht en verdere afspraken worden gemaakt, 
bijvoorbeeld over de zeilvoering.

14:15 uur
U gaat aan boord van uw botter, instructie door de 
schipper aan de bemanning, daarna vertrek naar 
het wedstrijdveld.

15:00 uur
Start van de Botterrace.

17:00 uur
Formeel einde zeilwedstrijd.

17:15 – 17:30 uur
Verwachte binnenkomst in de Oude Haven, aan-
meren en haring happen aan boord.
 
17:30 – 18:30 uur
Gezellige naborrel met hapjes aan boord en op de 
kade.
Tevens prijsuitreiking Botterrace.
 

Avondprogramma

18:30 – 00:00 uur

Diverse kramen voorzien van Vis, Vlees & Frie-
ten • Live Muziek • Koffiebus • IJskar • Huizer 
klederdracht • Wijnbar.

00:00 Afsluiting.

Sponsormogelijkheden 
Huizer Vis Festijn 2019
 
Event Hoofdsponsor € 11.250,- : Het event zal 
uw bedrijfsnaam dragen en in alle communicatie, 
eventbrochure en website naar voren komen.
Daarnaast heeft u de beschikking over 3 wedstrijd-
botters met 3 vaste bemanningsleden voor maxi-
maal 12 gasten per botter.
Inclusief ruim gevulde kostmand, diner en drankjes 
op basis van 150 consumptiemunten per botter. 

Deelnemer botterrace € 2.750,- : U heeft de be-
schikking over 1 wedstrijdbotter met 3 vaste beman-
ningsleden voor maximaal 12 gasten.
Uw bedrijfsnaam wordt in de eventbrochure en op 
de website vermeld. Verder inclusief ruim gevulde 
kostmand, diner en drankjes op basis van 150 con-
sumptiemunten. 

Losse entreekaarten voor het avondprogramma 
zijn verkrijgbaar á € 5,00. Losse consumptiemun-
ten á € 2,50.

Bedrijven zullen een factuur ontvangen. Ons ANBI 
fiscaal nr. is 808525505.

Voor verdere informatie of het maken van een af-
spraak kunt mailen met: Huizervisfestijn@gmail.com

Goede doelen:
Voedselbank Huizen • KinderFeestBeest • Stichting 
Huizer Botters

•

•

•

•

•
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Clara en Sjaak Sies stichtten in 2002 in Rotterdam de 
eerste Voedselbank van Nederland. Hun idee was om 
een brug te slaan tussen de voedselverspilling en de 
groeiende armoede in Nederland. 

Aanvankelijk was bij de politiek weinig begrip voor het 
initiatief van Clara en Sjaak, die niet konden vermoeden 
dat hun idee overal in Nederland navolging zou vinden 
en zeker niet in de omvang die het nu heeft. Als pad-
destoelen schoten de Voedselbanken uit de grond, iets 
wat hoognodig zou blijken. Volgens de laatste cijfers le-
ven meer dan een miljoen mensen in Nederland onder de 
armoedegrens. De armsten krijgen voedselhulp van de 
Voedselbank. Maar dat is niet het enige dat de Voedsel-
banken doen. Veel aandacht is er voor de zelfredzaam-
heid, de schuldhulpverlening en het verkrijgen van een 
beter leven.
Aan de Energieweg 33-39 in Huizen zetelt de hoofdvesti-
ging van de Voedselbank Gooi & Omstreken. 
Het is inmiddels een van de grootsten van Nederland. 
Vanuit deze vestiging worden elke week de uitgiftepunten 
in Gooi, Eemland en Vechtstreek bevoorraad. 

Waar komt al dat voedsel vandaan? Vaak van bedrijven, 
maar ook van kerken, scholen, zogenoemde serviceclubs 
die opbrengsten acties bestemmen voor de Voedselbank 
en van particuliere bijdragers. Die geven vaak bood-
schappen tijdens de bekende winkelacties. Onze afdeling 
acquisitie zorgt ervoor dat de Voedselbank steeds weer 
onder de aandacht gebracht wordt.

Dagelijks rijden de bedrijfswagens van de Voedselbank 
uit om producten op te halen bij de milde gevers of weg 
te brengen naar de  uitgiftepunten. Het is een goed geor-
ganiseerd bedrijf, maar niemand  van de 200 vrijwilligers 
wordt betaald.

Voedselbank Gooi & Omstreken
Energieweg 33 t/m 39, 1271 EC Huizen
Telefoon 035-53 397 75.  

DE OPBRENGST GAAT NAAR DEZE DOELEN

Dierentuin ARTIS, partner van Stichting KinderBeest-
Feest, opent deze avond de poorten voor dit exclusieve 
feest. Via een rode loper en met een welkom van de 
burgemeester van Amsterdam, worden de 5000 gasten 
onthaald. Binnen wacht een breed scala aan bijzondere 
activiteiten: schminken, muziek en clowns, standjes van 
politie, ambulance en brandweer, achter de schermen kij-
ken bij dierverblijven, en nog véél meer. Bij het afscheid 
krijgen alle kinderen een cadeautje mee.
 
Een uniek evenement
In 2019 bestaat het KinderBeestFeest 20 jaar. In die tijd 
is het uitgegroeid tot een uniek evenement. Om twee re-
denen.
Zowel het bestuur van de stichting, de organisatie en de 
hulpverleners op de dag zelf werken vrijwillig en in hun ei-
gen tijd aan dit evenement. In totaal meer dan 1500 men-
sen zetten zich in voor de bijzondere doelgroep.

Wat dit feest ook uniek maakt, is de mega logistieke ope-
ratie die nodig is om de kinderen veilig van de diverse 
instellingen op te halen en terug te brengen. ARTIS ligt 
midden in Amsterdam. Om verkeersproblemen te voor-
komen werkt Stichting KinderBeestFeest samen met 
diverse hulpdiensten, waaronder de Politie, Brandweer, 
Ambulancedienst en het Rode Kruis.

Onbezorgde avond
Een ziek kind raakt iedereen. Het kind zelf, maar ook het 
gezin en netwerk worden geconfronteerd met zorg en 
verdriet. Alle vrijwilligers die zich inzetten voor het Kin-
derBeestFeest doen dat om één belangrijke reden: een 
bijdrage leveren aan die ene dag dat onze gasten hun 
zorgen even kunnen vergeten. 
De reacties die we elk jaar krijgen laten zien dat de ma-
nier waarop Stichting KinderBeestFeest dat doet werkt.

Rotaryclub Huizen is in 1972 opgericht en is onder-
deel van Rotary International een serviceclub met 
wereldwijd 1.6 miljoen leden. Rotary International is 
onder andere de organisatie achter de actie ‘help po-
lio de wereld uit’.
Met elkaar de handen uit de mouwen steken om direct 
te helpen of acties opzetten om geld in te zamelen voor 
een project… Rotarians zetten zich in voor diverse goede 
doelen, gericht op de zes aandachtsgebieden van Rotary.
 
Vorig jaar heeft Rotaryclub Huizen € 30.000,-- aan di-
verse lokale goede doelen geschonken. De Club blijft 
altijd geïnteresseerd in de wensen die er lokaal zijn en 
waaraan zij kan meehelpen ze te realiseren. Het hoeven 
niet perse financiële wensen te zijn maar ook voor hulp in 
natura kan bij de RC worden aangeklopt.

In het kader van de fondswerving organiseert Rotary Hui-
zen elk jaar het “Huizer Vis Festijn”. Onze grootste Fund 
Raising activiteit. Met veel dank aan de sponsoren, de 
organisatoren en overige Rotarians, is dit al jaren een 
bijzonder geslaagd evenement. Met de opbrengst onder-
steunen we een aantal goede doelen.

Stichting KinderBeestFeest biedt chronisch zieke en/
of gehandicapte kinderen en hun thuiswonende ge-
zinsleden een onbezorgde en magische dag.

Via ziekenhuizen en instellingen in Noord-Holland, Zuid-
Holland en Flevoland worden 1250 kinderen uitgenodigd. 
Met hulpverleningsvoertuigen en onder politiebegeleiding 
worden zij en hun ouders, broertjes en zusjes opgehaald 
en naar Amsterdam gebracht.

Zo’n 150 jaar geleden was Huizen één van de grootste 
aanvoerhavens voor haring aan de Zuiderzee. In de Oude 
Haven lagen ruim 200 botters met Huizen als thuishaven. 

Met de in 1918 aangenomen Zuiderzeewet, met als doel 
de afsluiting van de Zuiderzee, werd het einde van de Zui-
derzeevisserij ingeluid. Huizen schakelde als één van de 
eerste vissersdorpen over op andere vormen van brood-
winning en daarmee raakte de visserij in het slob.
Tot het eind van de vorige eeuw was er in het dorp nog 
maar bitter weinig terug te vinden van de rijke Huizer vis-
serijgeschiedenis. 

In 1974 schafte de Gemeente de HZ108 aan, de laatste 
in Huizen (1934) gebouwde botter. In 1997 zag de Stich-
ting Huizer Botters (SHB) het levenslicht en ontfermde zich 
over de 108 gevolgd door nog 3 andere in Huizen gebouw-
de botters en een schouw voor de jeugd.
De belangrijkste taak die de SHB zichzelf bij de oprichting 
ten doel heeft gesteld is het in stand houden van haar vloot 
van origineel in Huizen gebouwde botters en de overdracht 
van de kennis van de Zuiderzeevisserij aan de volgende 
generaties. 

Het onderhoud en originele staat houden van de 4 oude 
botters (de oudste stamt uit 1892) en de schouw vragen 
de nodige financiële inspanningen. Met de inzet van alleen 
vrijwilligers redt de SHB het niet.
In tegenstelling tot de andere botterstichtingen langs de 
voormalige Zuiderzee moet de SHB het doen zonder ook 
maar enige steun vanuit de gemeente en wordt zij geacht 
zelf de nodige fondsen te werven die nodig zijn voor het 
onderhoud en restauratie. Gelukkig zijn er de nodige spon-
soren, beneficiënten en vele vrienden, maar daarmee is de 
jaarlijkse begroting niet gedekt. 
Sinds januari 2017 is de SHB erkent als culturele ANBI 
waardoor een eventuele gift voor particulieren voor 100% 
en bedrijven zelfs 150% fiscaal aftrekbaar is.
Door deel te nemen aan het Huizer Visfestijn helpt u ook 
de SHB en mee aan het behoud van de Huizer Botters; 
feitelijk het enige varende culturele 
erfgoed dat de gemeente Huizen 
nog rijk is.

www.huizerbotters.nl
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