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Met de Aaltjesdagen heeft 
Harderwijk een jonge maar 
sterke traditie in huis ge-
haald. Ieder jaar opnieuw 
toont onze stad zich van haar 
veelkleurige zijde. Met oude 
tradities naast eigentijds 
shoppen, popmuziek naast 
historie, pleziervaartuigen 
naast de weerbarstige bot-
ters waarop destijds zich het 
harde vissersleven afspeel-
de. Kortom: de Aaltjesdagen 
bieden veel vertier voor jong 
en oud. Het zijn dan ook 
echte familiedagen waarop je 
als ware Harderwijker graag 
je familie en vrienden naar 

Harderwijk laat overkomen.

De Aaltjesdagen vormen tevens de 
start van het toeristenseizoen. Alles 
wat de stad, de ondernemers en tal-
van organisaties te bieden hebben 

zetten we rond het tweede weekend 
van juni in de etalage. En dat aan-
gevuld met een goed stuk promotie 
om alles voordelig uit te lichten. Als 
gemeentebestuur hebben we de 
afgelopen winter geïnvesteerd in de 
HaRT: de stichting Harderwijk Re-
creatie en Toerisme. En bovendien 
in de Harderwijk Event Academy. 
De organisatoren van evenementen 
hebben van dit kennisaanbod royaal 
gebruik gemaakt. Want laten we niet 
vergeten dat het meestal vrijwilligers 
zijn, ook bij de Stichting Aaltjes-
dagen. Zij spannen zich geweldig 
in om ons allen en onze gasten 
een paar leuke dagen te bezorgen. 
Dagen vol ontspanning dankzij hun 
inspanning.

‘Ontspannen’ bleek ook het sleutel-
woord dat bij een recente Nipo-
enquête over Harderwijk. Ruim 
negentig procent van de duizend 
ondervraagden kozen bij Har-
derwijk deze karakteristiek. Een 
prachtige opsteker die we verder 
willen uitbouwen. Evenementen als 
de Aaltjesdagen dragen daaraan 
belangrijk bij.

Ik wens de vrijwilligers van de Stich-
ting Aaltjesdagen en alle andere 
medewerkenden toe dat het publiek 
de komende Aaltjesdagen zullen 
beleven als een paar ontspannen 
dagjes Harderwijk.

John Berends
burgemeester

Voorwoord

Aaltjesdagen 2009

Ontspannen 
Aaltjesdagen

Als deze Aaltjesdagenkrant op uw deurmat valt, dan is het bijna zover. Na een jaar van 

voorbereiding met een groep enthousiaste vrijwilligers is het weer gelukt om u een 

programma aan te bieden dat staat als een huis. 
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Ook een eigen krant?
Voor uw bedrijf of organisatie 

maken wij graag een krant als 

deze. Steeds meer ondernem-

ers adverteren trouwens in Het 

Kontakt. Dat komt door de 

vernieuwde lay-out, de goede 

redactie en advertenties die 

werken. Ook profiteren? Bel 

ons en wij komen vandaag nog 

langs: 0341 - 55 35 19.

Even leek het erop dat er dit jaar 
geen Aaltjesdagen zouden plaats-
vinden. U heeft daar in de plaat-
selijke pers over kunnen lezen. 
Het was dit jaar extra moeilijk om 
voldoende sponsoren te vinden die 
ons in staat stellen het programma 
van dit jaar te bekostigen. Geluk-
kig zijn er een aantal bedrijven en 
instanties die ons een warm hart 
toedragen en ook het commerci-
ele belang inzien van de enorme 
hoeveelheid bezoekers die naar 
Harderwijk komen tijdens de Aal-
tjesdagen. Voor een overzicht van 
alle sponsoren verwijs ik u graag 
naar onze site.

Gelukkig is de gemeente Harder-
wijk er inmiddels ook van door-
drongen dat een evenement van 
deze omvang niet alleen meer 

door het bedrijfsleven gesponsord 
kan worden. Daarom heeft de 
gemeente Harderwijk nu voor het 
eerst een forse financiële bijdrage 
geleverd. Uiteindelijk zijn deze 
dagen bedoeld als opening van het 
toeristenseizoen.

Waar wij het afgelopen jaar ook 
regelmatig mee geconfronteerd 
werden, zijn personen die kritiek 
hebben op de opzet van de Aal-
tjesdagen. Dat mag natuurlijk, daar 
staan wij ook open voor. Echter 
wat er dan wel moest gebeuren, 
werd er meestal niet bij verteld. 
Daarom daag ik u uit met ons in 
contact te treden om samen te 
werken aan kwalitatief nog betere 
Aaltjesdagen. Op onze site 
www.aaltjesdagen.nl kunt u het 
volledige programma bekijken. De 

onderdelen van het evenement 
zijn overzichtelijk gerangschikt 
per locatie, per tijd en onderdeel. 
Graag maak ik u alvast attent op 
een paar hoogtepunten. Allereerst 
onze recordpoging om het groot-
ste broodje paling ter wereld te 
maken. Dat gaat plaatsvinden op 
de boulevard op zaterdagmiddag.
Waar wij als organisatie bijzonder 
trots op zijn en wat wij graag onder 
uw aandacht willen brengen is het 
programma op vrijdagavond in de 
haven van Harderwijk. Middenin 
de haven zal het partyschip “Suc-
ces” een aantal topartiesten aan 
boord hebben die op vrijdagavond 
een groots concert zullen gaan 
brengen. Deze nostalgische salon-
boot heeft een uniek stoomorgel 
aan boord dat ’s avonds ook een 
weergaloos concert zal verzorgen. 

Uiteraard zijn al deze activiteiten 
gratis te bezoeken.

Eigenlijk zijn er teveel activiteiten 
om ze hier op te sommen, kijk 
eens op onze site. Tot slot nog 
een verzoek van puur praktische 
aard: kom zoveel mogelijk met het 
openbaar vervoer of met de fiets 
naar de binnenstad.

Tot slot wens ik, namens alle 
vrijwilligers en het bestuur van 
de Stichting Aaltjesdagen iedere 
bezoeker een aangenaam verblijf 
toe in onze prachtige stad.

Met vriendelijke groet,

Henk W B Bilderbeek
Voorzitter Stichting Aaltjesdagen
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Programma

Donderdag 11 juni
Stille Wei
20:00-23:30  Aaltjesdagen Scholierenfeest  
 met Slam!FM 

Vrijdag 12 juni
Boulevard
10:00-17:00 Demonstraties Koninklijke Landmacht
10:00-17:00 Demonstraties Koninklijke Marine 

Haven
15:00-23:30 Botter huren inclusief bemanning  
 en catering
21:00-21:45 Uniek scheeps-stoomorgel 
 vanaf SS Succes
17:00-20:00 Demonstraties palingroken 
20:00-23:30 Live optredens vanaf Stoom-Salonschip
 Succes anno 1897
Stille Wei
18:00-23:30 Aaltjesdagen Rock Festival

Zaterdag 13 juni 
Haven 
10:00-17:00 Stoom-Salonschip Succes anno 1897 
10:00-17:00 Demonstraties Koninklijke Marine
10:00-17:00 Rondvaarten met Botters
10:00-17:00 Demonstraties modelboten  
 Vaargroep Harderwijk
10:00-17:00 Waterskiën
10:00-17:00 Wakeboarden 
10:00-17:00 Zeil clinics Nautix 
12:00-16:00 Bungee Jumping 
12:00-23:30 Live muziek optredens
17.00-18.00 Heeren van Oranje op Succes

Markt
09:00-16:00 Braderie 

Boulevard
10:00-17:00 Demonstraties Koninklijke Landmacht 
10:00-17:00 Zweefvliegclub Flevo 
10:00-17:00 Aviodrome 
10:00-17:00 SOS Dolfijn 
10:00-17:00 Fruit Shoot Explorers I 
12:00-15:00 Het Grootste Broodje Paling ter Wereld 
12:00-16:00 Play4all 
16.30-18:30 Caribbean Brass Battle 
09:00-17:00 Boeldag met exclusieve veiling 

Kerkplein
10:00-17:00 Demonstraties Model Raceboten 

Stille Wei
10:00-17:00 Paintball
12:00-16:00 The Ultimate Dance X-perience
15:00-23:30 Aaltjesdagen Dance Festival 
10:00-16:00 Shantykoren 

Binnenstad
14:00-17:00 Muziekgroep Happy Best 
15.30-16.30 Straatparades Brassband

Vischmarkt
11:00-17:00 Kinderprogramma
17:00-23:00 Live optredens vanaf de  
 Smedepoort 
Smeepoort 
19:00-19:30 Workshop Merengue dansen 
20:00-23:30 The Tropics Sound Band

Aaltjesdagen 2009

Programma 
Aaltjesdagen 

Harderwijk 2009

Voor een duidelijk 
chronologisch overzicht zie 
www.aaltjesdagen.nl

Kinderpodium 
Vischmarkt

Dit jaar worden de kinderen weer 
verrast met een fonkelnieuwe show 
van Aartje Twinkel. Vorig jaar zijn er 
3 shows gegeven voor maar liefst 
400 kinderen. En dat gaan wij dit 
jaar natuurlijk weer eens even over-
treffen. 

Wie is Aartje Twinkel? Aartje is een vlegel en 
een flierefluiter, die altijd goede zin heeft. Hij 
is joviaal, spontaan, opgewekt en vrolijk dat 
blijkt uit zijn uitbundige mimiek, en hij is nooit 
verlegen!

Aartje wacht niet tot de mensen naar hem 
toe komen. Integendeel: hij gaat zelf wel op 
zoek naar plekken waar er wat te beleven 
valt. Daarom is Aartje tijdens Aaltjesdagen 
ook weer in Harderwijk. Daarnaast is Aartje 
een echte kindervriend, die kinderen alle aan-
dacht geeft. Hij houdt van avontuur, muziek 
en spelletjes, maakt grapjes, vertelt verhalen 
en gedichtjes en leert je genieten van de na-
tuur. Zijn leven is één grote vakantie. Eigenlijk 

is Aartje gewoon een enorme levensgenie-
ter. Maar… jullie komen het zelf maar eens 
ervaren. Aartje treedt op om 11.30, 13.15 en 
15.00 uur.

Ook dit jaar wordt het kinderpodium op de 
Vischmarkt gesponsord door 
www.campings.nl. Op www.campings.nl kun 
je uitgebreid op zoek gaan naar een leuke 
camping. Op de website staan maar liefst 
1500 campings in heel Europa. De website 
is in oktober 2008 helemaal vernieuwd, dus 
weer een extra reden om eens een kijkje te 
nemen. Je kunt online alle informatie van 
alle campings bekijken en als je interesse 
hebt, kun je natuurlijk ook direct een folder 
aanvragen.

Alvast een warm welkom geheten door 
Recreatie Media B.V. Uitgever van: 

www.campings.nl 

www.camping.eu en 

www.vakantiehuisjes.nl
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Zinderend 
waterspektakel

in de haven

In de eerste plaats zijn de bot-
ters terug van weggeweest. Een 
grote vloot van historische vissers-
schepen zal in de haven afge-
meerd liggen en het publiek wordt 
uitgenodigd om tegen een kleine 
vergoeding een rondvaart over de 
Randmeren te maken. Afhankelijk 
van de wind en de omstandigheden 
gaat de koers richting Zeewolde 
dan wel Elburg en als het mogelijk 

is, wordt onder zeil gevaren. Zo 
ondergaat u de belevenis die ook 
de voormalige vissers ervoeren; 
de rust, het ritme en de ruimte van 
voormalige Zuiderzee…

Bijzonder spectaculair zal het 
waterski en wakeboard onderdeel 
worden. Inderdaad, waterskiën 
in de haven! Aan een 75 meter 
lange lier zal een professioneel 

demonstratieteam van ski en board 
kampioenen spectaculaire stunts 
en sprongen laten zien. Onder 
andere Antonie van der Wekken en 
Rico Vleerbos zullen het publiek 
laten denken dat het een een-
voudig spelletje is, maar niets is 
minder waar. Noorman watersport 
in samenwerking met Ski-splash 
zullen er de hele dag voor zorgen 
dat het publiek met bewondering 

staat te juichen. Tussen de demon-
straties door is er voor dat publiek 
de gelegenheid om het ook zelf te 
proberen. Als opwarmertje bevelen 
wij een bezoekje aan op 
www.wakeboardworld.eu en 
www.waterskiworld.eu

Voor de echte waaghalzen zal er 
de mogelijkheid zijn tegen een 
kleine vergoeding een bungee 
jump te maken. Van een 50 meter 
hoge kraan aan de waterkant zal 
een dun elastiekje moeten voorko-
men dat de springers kopje onder 
gaan in de haven. Harders Plaza 
is een beetje opwinding en vertier 
wel toevertrouwd en zij verbinden 
graag hun goede naam aan dit 
onderdeel. Twee DJ’s zullen vanuit 
een omgebouwde Hummer van 
sponsor Harders Plaza het geheel 
met spectaculaire beats omlijsten. 
Ernaast staat een gevaarlijke trike 
te bewonderen. Het zal een gewel-
dig schouwspel worden.

Een evenement op zich is de 
aanwezigheid van het schitterende 
historische Stoom-Salonschip Suc-
ces, Neerlands oudste en grootste 
in zijn soort. In 1897 werd het 
schip Succes gedoopt en begon hij 
een carrière als Rijnsleper. Na 15 
jaar wachten op de slopershamer 
werd het schip in 1985 gered voor 
restauratie en verbouw. Eind 1996 
werd de Succes als luxe passa-
giersschip weer in de vaart geno-
men. Aan boord van de Succes 

zal de sfeer van vervlogen tijden u 
ongetwijfeld in vervoering bren-
gen. De schoonheid is werkelijk 
overweldigend. Strijkt u onder het 
genot van een kopje koffie maar 
eens neer in een van de lederen 
fauteuils.

Ook van ongekende schoonheid al-
leen op een letterlijk andere schaal 
is de demonstratie van de Vaar-
groep Harderwijk. Deze vereniging 
van scheepsmodelbouwers richt 
zich op zeil- en elektromodellen 
op schaal. Met een vloot van 15 
handgemaakte modelboten welke 
variëren van chemicaliëntanker en 
politieboot tot zeiljacht zullen zij 
laten zien dat dit een tak van sport 
is waar creativiteit op hoog niveau 
bedreven wordt.

Speciaal voor de jeugd zal zeil-
school Nautix de gelegenheid 
bieden om eens kennis te maken 
met de zeilsport. Een keur aan bo-
ten ligt klaar om uitgeprobeerd te 
worden. Heb je altijd als eens willen 
zeilen? Of wil je graag gewoon een 
keertje proberen? Op zaterdag 
bieden wij je die kans.

De gehele dag zal de Haven brui-
sen van activiteiten. Het gevarieer-
de programma zal er voor zorgen 
dat u zich hier geen moment zult 
vervelen. De plaats van Harder-
wijk als stad aan het water wordt 
hiermee nog eens duidelijk onder-
streept.

Veel meer dan voorgaande jaren zal de Haven van Harderwijk tijdens Aaltjesdagen in het 

middelpunt van de belangstelling staan. Een groot aantal verschillende en spectaculaire 

onderdelen zal er hier op zaterdag voor zorgen dat het een spetterend feestje wordt.

SOS Dolfijn

Op de stand van de stichting 
SOS Dolfijn zal de dolfijnen 
ambulance het centrale punt zijn. 
De openstaande deuren gun-
nen u een blik naar binnen. Ook 
staat er een set met een kist, een 
hangmat, een bruinvisdummy 
en alle benodigdheden voor het 
transporteren van een bruinvis 
of dolfijn. Voor een interactief 
element wordt er een aantal 
keren een leuke kinderworkshop 
georganiseerd, inclusief stran-
dingsoefening, met dummy en 
transportset. Hierbij leren de kin-
deren hoe ze een gestrande dol-
fijn moeten verzorgen, opvangen 
en vervoeren. Achteraf krijgen ze 
een symbolisch dolfijnen-EHBO 
certificaat. Er is een levensgrote 
dummy van een tuimelaardolfijn 
te bekijken. Men krijgt hierdoor 
een get-close gevoel en een 

goede indruk van de afmetingen 
van een dolfijn. Ook zal deze 
naast een bruinvisdummy gezet 
worden: zoek de verschillen.
Informatiepanelen geven in 
beeld en tekst uitleg over het 
werk van SOS Dolfijn. Ook zal 
ander informatief en interes-
sant materiaal aanwezig zijn dat 
betrekking heeft op het werk van 
SOS Dolfijn zoals materiaal voor 
de dierzorg (bloedprikspullen, 
sondevoeding materiaal etc.) en 
schedels van bruinvis en dolfijn.
Er staat een moneyspinner waar 
u eventueel een donatie in kunt 
doen.

www.sosdolfijn.nl
GIRO 6933086

Op de Aaltjesdagen 2009 is de stichting SOS Dolfijn ver-

tegenwoordigd op de boulevard. Hier zal op een leuke 

en informatieve manier aandacht worden geschonken 

aan dolfijnen. Harderwijk heeft veel aan haar dolfijnen te 

danken. Daar mag ook wel eens iets voor worden terug 

gedaan.

Aaltjesdagen 
Rock Festival

Op vrijdagavond is er in de 

tent op de Stille Wei een 

spectaculair Rock Festival 

dat de Stille Wei en omge-

ving op haar grondvesten zal 

doen schudden. Het Rock 

Festival biedt een keur van 

artiesten zowel uit Harder-

wijk als elders uit Nederland. 

Het programma biedt voor 

elk wat wils en staat garant 

voor een zeer veelzijdige 

muzikale avond.

De openingsband is het Tilburgse 
Tributor. Houd je van melodieuze 
progressieve rock/hardrock en 
pretentieloze floorfillers dan is dit de 
band voor jou. Uit Harderwijk City 
mogen we Black Top verwelkomen, 
een formatie die flink aan de weg 
timmert. Black Top is een Rockband 
die de nadruk legt op blues maar 
wel met geheel eigen rockaccent. 
Een tweede Harderwijkse formatie 
die gaat optreden is PLUSMINUS 
een coverband die garant staat voor 
stevige Hard Rock die met veel 
enthousiasme en overtuiging wordt 
gebracht. Een feest is pas echt een 
feest als Patatje metal is geweest!! 
‘32 jaar’ van Doe maar, ‘Even aan 
mijn moeder vragen’ van Toontje 
Lager en nog veel meer Nederlands-
talige hits worden door Patatje Metal 
overgoten door een metal/rock 

sausje en op die wijze totaal uit zijn 
verband gerukt.

Dit Rock Festival vormt een mooie 
opstap naar Aaltjesdagen 2009. Alle 
chakra’s kunnen worden opengezet 
en driften waarvan u niet meer weet 
dat u ze had worden helemaal wak-
ker geschud. Het Aaltjesdagen Rock 
Festival start om 20:00 en duurt tot 
23:30, De entree is 5 euro en de 
minimum leeftijd is 16 jaar.

TribuTor

black Top

pluSMiNuS

paTaTje MeTal
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Vakschilder van huis uit, 
voor al uw schilderwerk

Grootste broodje 
paling ter wereld

Aaltjesdagen wordt aan-

gegrepen om het grootste 

broodje paling ooit te maken 

en dat is een record dat 

bij uitstek in de palingstad 

Harderwijk past. Drie onder-

nemers zullen hun krachten 

bundelen om dit grootste 

broodje paling te maken en 

ook het Veluws Bureau voor 

Toerisme levert hier een 

belangrijke bijdrage; voor 

algemene toeristische infor-

matie over de Veluwe kijk op 

www.develuwe.nl

Op vrijdag 12 juni wordt bij palingro-
kerij Klaassen een flinke partij paling 
van uitstekende kwaliteit gerookt. 
Voor het publiek is het geweldig 
om te zien hoe dit oude gebruik 
nog op ambachtelijke wijze wordt 
uitgevoerd. Uiteraard is de paling 

van uitmuntende kwaliteit en zal het 
gerookt de ‘specialiteit’ van Harder-
wijk op grootse wijze vertegenwoor-
digen. De 75 kilogram wordt daarna 
op professionele wijze gefileerd zo-
dat het kan dienen als ‘beleg’ voor 
het broodje. Dit ‘rooken’ vindt plaats 
voor de deur van Klaassen aan de 
Havendijk 4 (bij molen De Hoop).

Het broodje meet 2.00 bij 2.50 meter 
en wordt ondertussen gemaakt door 
bakkers van ambachtelijke bakkerij 
Van Dongen en ook deze zullen hun 
beste beentje voorzetten. Bakkerij 
Van Dongen heeft in de 25 jaar dat 
ze in Harderwijk is gevestigd een 
uitgebreide klantenkring opgebouwd 
met veel specialiteiten op het gebied 
van gebak en banket, maar ook met 
een uitgebreide broodselectie. Het 
‘broodje’ wordt dan ook een luxe 
broodje.

Medewerkers van Maartenz Cate-
ring beleggen het broodje tenslotte 
op artistieke wijze met garnering 
en de gefileerde paling, waarmee 
het grootste broodje paling ter 
wereld een feit wordt. Notaris Eef 
Wemes zal het geheel controleren 

en opmeten, zodat het record of-
ficieel kan worden vastgelegd. Het 
eindproduct wordt op zaterdag 13 
juni tussen 12.00 uur en 15.00 uur 
gepresenteerd aan een ieder die 
het wil bekijken. Presentator Wytze 
Rijkmans zal het een en ander mon-
deling toelichten terwijl mevrouw 
Charlotte Westenberg bij dit geheel 
als gastvrouw optreedt. 

Na een uitgebreide fotosessie zal 
‘het broodje’ tenslotte worden aan-
gesneden en start de verkoop aan 
het publiek. Voor € 2,- per portie kan 
iedereen proeven en meegenieten 
van deze Harderwijkse specialiteit. 
De opbrengst komt ten goede aan 
een project waarmee wetenschap-
pelijk onderzoek gedaan wordt 
naar het behoud en herstel van de 
palingstand. Het project streeft naar 
een breed maatschappelijk draag-
vlak om samen te werken aan de 
toekomst van de paling als vissoort. 

Met dit evenement genereert Har-
derwijk veel publiciteit en zullen de 
sponsoren die dit evenement verzor-
gen zichzelf flink in de kijker zetten.

Het feest wordt gehouden in de 
grote tent op de Stille Wei die voor 
deze gelegenheid verre van stil zal 
zijn. De avond wordt gevuld met 
de show van Slam!FM on tour. 
Slam!FM is het snelst groeiende 
radiostation voor jongeren in Ne-
derland en uiteraard zullen op 11 
juni ook de bekende DJ’s van dit 
radiostation aanwezig zijn. Daar-
naast is een aantal promodames 
van Slam!FM aanwezig met leuke 
‘give away’s, creatieve opdrach-
ten en leuke spelletjes. Tijdens de 
shows worden er foto’s gemaakt 
die later weer op de website van 
Slam FM (www.slamfm.nl) te zien 
zijn. Voor alle scholieren is dit een 
uitgelezen moment om het einde 

van het schooljaar en het begin 
van de vakantie te vieren. Ook de 
examenstress kan er nu helemaal 
worden uitgeschud. 

De tent gaat open om 20.00 
uur en het festijn is rond 23.30 
afgelopen zodat er nog aanslui-
ting is op het Openbaar Vervoer. 
De entree voor dit scholierenfeest 
is bescheiden, een kaartje kost 
5 euro en is alleen aan de deur 
verkrijgbaar.

Geef Aaltjesdagen 2009 een spet-
terende start en bezoek dit unieke 
scholierenfestival op de Stille Wei 
in Harderwijk!

Scholierenfeest met  

Op donderdag 11 juni starten de Aaltjesdagen Har-

derwijk 2009 met een groots scholierenfeest voor alle 

bovenbouwleerlingen uit de hele regio. Niet alleen de 

scholieren uit Harderwijk zijn welkom, maar ook die uit 

Ermelo, Zeewolde, Nunspeet, Putten en alle overige 

plaatsen uit de omgeving.
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aaltjesdagen “THe FRiDay”
mis de boot niet!!

Vanaf het unieke historische 
Stoom-Salonschip Succes anno 
1897 (Neerlands oudste en grootste 
in zijn soort) treden verschillende 
artiesten op. Presentator, zanger en 
entertainer Frans Kas aka Franky 
Stardust en ras-artiest Leo Nardell 
zullen, geholpen door de bijzondere 
akoestiek, in de historische Vissers-
haven van Harderwijk een geweldig 
feest neerzetten. De heren hebben 
er nu al zin in en zullen elkaar, maar 
zeker ook het publiek naar grotere 
hoogten zingen. Misschien nog wel 

indrukwekkender is het stoomorgel 
concert van de Succes. De karakte-
ristieke klanken van Europa’s enige 
scheeps-stoomorgel zullen kilome-
ters verderop te horen zijn.
Het Stoom-Salonschip Succes, bijna 
40 meter lang, is in 1896 gebouwd 
bij Boele Slikerveer en uitgerust met 
twee triple-expansie stoommachi-
nes van Koopman Dordrecht en een 
2-vuurs Schotse stoomketel met een 
werkdruk van 15 atmosfeer. In 1897 
werd het schip Succes gedoopt en 
begon hij een carrière als Rijnsleper. 

Na 15 jaar wachten op de slopers-
hamer werd het schip in 1985 gered 
voor restauratie en verbouw. Eind 
1996 kreeg de Succes als luxe pas-
sagiersschip weer een plek  in de 
vaart.

Terwijl er duizenden mensen op 
de kade worden verwacht, biedt 
de organisatie de mogelijkheid om 
dit voor Harderwijk unieke evene-
ment vanaf een te huren botter bij 
te wonen. Vanaf 3 uur ’s middags 
liggen tientallen botters en platbo-

dems gereed voor een nostalgische 
tocht over de Randmeren. Beleef het 
Randmeer eens zoals de vissers dat 
vroeger deden, onder zeil en zonder 
de luxe van een motor. Per botter 
kunnen maximaal 12 gasten mee. Zij 
worden aan boord verwend met een 
uitgelezen buffet waarbij de ‘Aal-
tjes’ natuurlijk niet zullen ontbreken. 
Geen flauwekul, want ruim eten en 
drinken zit gewoon bij de prijs in. Er 
wordt onder andere gevaren met de 
HK3 van Van den Berg Catering uit 
Harderwijk, een gastheer van for-

maat. Rond 19.00 uur zijn de gasten 
terug in de haven, ruim op tijd voor 
het havenconcert. De botters liggen 
met de boeg naar de kade gekeerd 
en de gasten aan boord zitten dus 
op de eerste rang.
Deze unieke belevenis is een 
uitstekende gelegenheid voor een 
personeelsuitje of om relaties uit te 
nodigen. Voor het reserveren van 
dit bijzondere nautische evenement 
kunt u contact opnemen met Erik 
Westenberg via erik@aaltjesdagen.nl 
of 06-51190336.

Nieuw, anders, spectaculair 

en toch authentiek. Dat brengt 

de vrijdag van Aaltjesdagen 

2009. Speciaal gericht op 

Harderwijk zal er op 12 juni 

in en rondom de Haven een 

bijzonder sfeervolle avond 

georganiseerd worden. 

Harderwijk is een gemeente met unieke kwaliteiten: het 
historische karakter van de stad, de ligging aan het Wolder-
wijd en de Veluwerand en het Dolfinarium maken de stad 
in toenemende mate gewild bij toeristen, recreanten en het 
bedrijfsleven. De grote aantrekkingskracht van Harderwijk 
heeft echter ook een keerzijde. Het verkeer loopt vast tij-
dens het toeristisch seizoen. Geparkeerde auto’s domineren 

het beeld van de binnenstad. De bedrijvigheid stagneert, 
want bedrijven nabij het centrum kunnen niet meer uit-
breiden. Om alle problemen in één keer aan te pakken en 
Harderwijk klaar te maken voor de toekomst is er een inte-
grale aanpak ontwikkeld: het Waterfront.
Het Waterfront maakt van Harderwijk weer een stad van 
formaat aan het water. De sfeer van een drukke, gezellige 

havenplaats zal herleven met dit ambitieuze plan. 1.600 
woningen dicht bij het water, nieuwe passantenhavens, een 
stadsstrand en vele winkel-, horeca- en leisurevoorzienin-
gen, laten de stad na 2018  bruisen van activiteit. Het aan-
zien en de beleving van de stedelijke kustzone zal de Har-
derwijker ver- vullen met trots en de bezoeker graag doen 
terugkeren. Bedrijvigheid en industrie worden verplaatst 

naar buiten de stad om plaats te maken voor wonen, win-
kelen en recreëren, op en rond het water. 
Waterfront Harderwijk betekent winst op alle fronten: 
leefbaarheid, werkgelegenheid, verkeer, toerisme en 
milieu.

www.wa t e r f r o n t ha r d e r w i j k . n l

1. De Mheenlanden
2. Uitbreiding Lorentzhaven
3. Overloop parkeerterrein
4. Jachthaven De Knar
5. Waterstad
6. Dolfinarium
7. Boulevard
8. Historische binnenstad
9. Strandeiland

Waterfront Harderwijk: ondernemende stad, natuurlijk aan het water
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Battle of 
Caribbean 

Drums
Als hij maar even aan het 
woord is over het Caribische 
Carnaval in Rotterdam gaan 
zijn ogen glimmen en zie je 
zijn enthousiasme groeien. 
Niets liever zou hij een der-
gelijk evenement ook in Har-
derwijk organiseren. Nu lijkt 
een Caribisch Carnaval wat 
hoog gegrepen, maar Jan 
Blom voorzitter van Stichting 
‘Salsa es la Vida’, krijgt met 
de Aaltjesdagen toch een 
beetje zijn zin. 

Maar liefst vijf Caribische bands 
houden in Harderwijk een straatpa-
rade met als zinderende finale  een 
‘battle of drums’ aan de Boulevard. 
Na afloop volgt ’s avonds een groot  
Salsafeest op de Vischmarkt. 
Salsa heeft al een aardige historie 
in Harderwijk en op de Vischmarkt 
heeft al menig salsafeest plaatsge-
vonden. Vaak is Jan Blom, voorzit-
ter van Stichting Salsa es la Vida 
de drijvende kracht achter zo’n 
evenement en ook nu is hij weer 
bij de organisatie betrokken. De 
Aaltjesdagen zijn feestelijk en Salsa 
en de Battle of Drums zijn één groot 
feest. Het heeft sfeer, ritme, sound 
en sleept de mensen mee in een 
feestelijke roes die aanstekelijk is 
voor iedereen die het hoort en ziet. 

Daarom is salsa ook in 2009 weer 
goed vertegenwoordigd op de Aal-
tjesdagen. Op zaterdagmiddag gaat 
het Salsa-evenement van start met 
een daverende straatparade. Vanaf 
vijf locaties trekken evenveel bands 
swingend en met een aanstekelijk 
ritme door de stad, vergezeld van 
danseressen en publiek. 
Het zijn de Faya rhythm band, 
Brassband of the originals, Brass 
enternity music, TMS brassband en 
de Earth quake brassband, allen van 
Surinaamse of Caribische afkomst. 
Net zo exotisch als hun namen zijn 
de leden van deze muziekgezel-
schappen en hun dansende bege-
leidsters. Op de boulevard aangeko-
men gaan de bands de competitie 
aan in the ‘Battle of Drums.’ Wie 
wordt de beste band van Aaltjesdag 
en blinkt uit in sound, ritme, muzika-
liteit en originaliteit en mag de prijs 
in ontvangst nemen uit handen van 
de burgemeester?
Na een pauze gaat op de Visch-
markt een grote Salsa party van 
start met de Tropical Sound Band, 
een twaalfmans formatie met drums 
en blazers. Voor het publiek het sig-
naal om zich met enthousiasme op 
de dansvloer te begeven. Wie goed 
voorbereid wil zijn kan gebruik ma-
ken van de Salsa cursus in Harder-
wijk en 10 danslessen volgen voor 
slechts 55 euro. Aanmelden kan bij 
info@salsaeslavida.nl en informatie 
kan worden gevonden op 

www.SalSaeSlavida.Nl

lekker los op 
Aaltjesdagen 

Dance Festival
Net als voorgaande jaren 
is er tijdens de Aaltjesda-
gen Harderwijk een groots 
dansfeest met de titel Aaltjes-
dagen Dance Festival (ADF. 
Tijdens deze editie zijn er 
maar liefst drie podia waarop 
spraakmakende DJ’s hun 
beste performance zullen ge-
ven. De locatie van dit festival 
is de grote tent op de Stille 
Wei waar op de voorafgaande 
twee dagen ook het Scholie-

renfeest en het Rock Festival 
plaats zullen vinden. De grote 
tent wordt dit jaar daarmee 
een centrum voor jongeren-
activiteiten. ADF vindt plaats 
op zaterdag 13 juni van 15.00 

uur tot 23.30 uur.

Op het buitenterrein zijn dit jaar 2 
podia gepland, een house stage 
en een mixed stage. Van 15:00 tot 
22:00 kan er genoten worden van 
een gevarieerd muzikaal aanbod. Bij 
de mixed stage worden de volgende 

artiesten verwacht: Manu, Trekdrop, 
de Maatstaven, The Synonym, Tosti 
& Thadee en Annwn. Josh Pitch, 
Bjorn Know-how, Cosmic, BjornSa-
ne en Spiranic beklimmen het house 
podium.

Binnen in de tent zal ADF om 17:00 
starten met Duocopy. Na hun is 
het de beurt aan Lift it up met Tijs 
live on Sax. Fraulein Z en Drifter TV 
zullen ook in de tent hun kunsten 
vertonen, waarna Invite en Rizti Lee 
de avond waardig afsluiten. Kijk 
op www.aaltjesdagen.nl voor een 
uitgebreide omschrijving van alle 

artiesten.

Om het Dance Festival ook een 
echt ‘Dans Festival’ te maken wordt 
opgetreden met verschillende dans-
groepen van gevorderd niveau. De 
verschillende optredens zijn gepland 
van 12.00 tot 16.00 uur in de tent. 
Ondertussen zorgen jonge getalen-
teerde muzikanten voor de nodige 
muzikale afwisseling. Het thema van 
de middag is “the Ultimate Dance 
Experience”, en dat is niet alleen om 
te kijken, maar ook om mee te doen. 
Net als alle andere jaren hoeft er 
geen entree betaald te worden.

Tall Design: 
creativiteit in context 

In een aanloop naar verdere 
professionalisering binnen 
de organisatie van Aaltjesda-
gen, hebben wij Tall Design 
bereid gevonden voor ons 
een nieuwe en frisse huisstijl 

te ontwikkelen. 

Onze website, nieuwsbrieven, 
persberichten -zelfs de visitekaartjes 
- zijn nu duidelijk herkenbaar als on-
derdelen van Aaltjesdagen. Creati-
vieit is belangrijk voor het promoten 
van uw diensten en producten, maar 
nutteloos als het niet effectief wordt 

ingezet. Daarom kijkt reclame- en 
communicatiebureau Tall Design 
verder dan een creatief ontwerp 
alleen. Een goede vormgeving en 
effectieve communicatie zorgen 
ervoor dat uw boodschap bij de 
juiste doelgroep terechtkomt én dat 
de boodschap beklijfd. Tall Design 
laat door middel van creativiteit en 
strategie uw boodschap bij de juiste 
doelgroep terechtkomen. Zij werken 
er graag aan mee een meerwaarde 
voor uw bedrijf te creëren. En omdat 
een beeld vaak meer zegt dan 
duizend woorden, bedenken zij het 
juiste, unieke beeld voor uw doel en 
doelgroep.

TallDesign is een jong reclame- en 
communicatiebureau dat is geves-
tigd in Harderwijk. Jonge, creatieve 
geesten met de nodige ervaring 
hebben al voor veel bedrijven uit 
Harderwijk en omgeving succesvolle 
producten ontwikkeld. Reclame-
campagnes, websites, brochures, 
verpakkingen en huisstijlen zijn zo 
maar een greep uit de diensten die 
TallDesign levert. En voor al die 
producten geldt dat zij ze ontwikke-
len met uw doel en doelgroep voor 
ogen. Want zij kiezen slechts voor 
succesvolle reclame-uitingen die uw 
klanten zich lang blijven herinneren.

www.talldesign.nl
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