JUBILEUM HARDERWIJKS VISSERSKOOR DE AALZANGERS
De oprichting
De Aalzangers werden opgericht op 1 mei 1985 op initiatief van de heren Timmer en Gerrits.
In 1984 maakte het Harderwijks Mannenkoor De Veluwse Zangers een uitstapje naar Mühlheim
am Main (Bondsrepubliek Duitsland) voor een uitwisselingsconcert. Tijdens het verblijf in
Mühlheim werd een feestavond gehouden en op dit feest traden zo’n tien leden van het
mannenkoor op in visserijkleding en brachten zeemansliederen ten gehore. Zij werden
aangekondigd als De Aalzangers en het eerste optreden was een feit.
Meer dan één optreden
Johan Kok, lid van het toenmalige Aaltjescomité, was ook meegereisd en vond dat dit optreden
ook iets voor Harderwijk zou zijn. Hij nam contact op met Wim Timmer en vroeg hem of een
éénmalig optreden van De Aalzangers op het programma van Aaltjesdag kon worden gezet.
Het visserskoor moest nog wel worden versterkt met een paar zangers en een accordeonist.
Die accordeonist werd Henny van Gilst. Inmiddels is het koor met een tweede accordeonist,
Silvia Poel, versterkt. Tot op de dag van vandaag zijn zij een graag geziene gast bij talrijke
evenementen, zoals tijdens de visserijdagen en op bruiloften, partijen en in
verzorgingstehuizen. Het koor had Harderwiekse zangers, waarvan vaders, grootvaders en
overgrootvaders hun oorsprong in de visserij hadden liggen.
Uitgebreid repertoire
Inmiddels heeft het koor een uitgebreid repertoire opgebouwd en is er sterk ingespeeld op de
plaatselijke en regionale vraag. Zo zijn De Aalzangers graag geziene gasten op ‘s Heerenloo en
bij de jaarlijks door de Lions Club georganiseerde boottochten voor gehandicapten.
Ook heeft de groep meegewerkt aan de Veluwade in Hierden, de Veluwe-week op Hoog
Catharijne te Utrecht en de heropening van de Vischmarkt. Talloze verenigingen hadden en
hebben een beroep op De Aalzangers gedaan.
Grammofoonplaat
In mei 1986 werd de eerste grammofoonplaat, een EP uitgebracht. Het eerste exemplaar werd
aan het gemeentebestuur van Harderwijk aangeboden. Een tweede schijf ‘Hoor je het ruisen
der golven’ verscheen in maart 2004.
Het bestuur
Voorzitter Sam Schaftenaar (sinds 2003); penningmeester Jan de Groot; secretaris Gerard
Petersen; alg. adjunct Bert Schaftenaar en de webmasters Wim Foppen en Gerard Petersen.
Muziekcommissie Henny van Gilst, Gerard van Bijsteren, Jan Pruim en Wim Foppen.
Accordeonisten zijn Henny van Gilst en Silvia Poel. Als pr-medewerker werkt Aad van Lobberegt
aan de reputatie van het koor. Het aantal leden schommelt rond de 28 en zijn afkomstig uit
Harderwijk, Hulshorst, Ermelo, Lelystad, Dronten en Zeewolde. Het nationale koor heeft onder
andere optredens verzorgd in Harderwijk, Enkhuizen, Ermelo, Delden, Lelystad, Kortenhoef,
Valkenburg, Vlieland, Callantsoog, Putten, Apeldoorn, Hulshorst en Elspeet.
Uitstel jubileum
Voorlopig zijn de feestavond en viering van het jubileum afgelast en doorgeschoven naar een
latere datum. Door de ernstige crisis lukte het niet om het 35-jarig bestaan in mei van dit
jubileumjaar te vieren. Over een uiteindelijke datum wordt na de crisis een beslissing genomen.
Meer informatie is te vinden op website: www.deaalzangers.nl. (0720)

