Ook in 2015 ‘nieuwe haring’ in het aanloophuis
Zaterdag, 20 juni om 15.30 uur was het dan zover. “De Balder” bracht de nieuwe haring aan
de Vlaardingse kade! Lees hieronder het verslag met foto’s en de column.

Een half uur later werd per sjees burgemeester Blase voor de deur van het aanloophuis
afgezet.

Voor de gasten bracht hij een grote schaal schoongemaakte haring mee die hij aan onze
voorzitter overhandigde. Een mooi blijk van betrokkenheid van de organisatie en de
gemeente Vlaardingen.

Alle aanwezige gasten konden nu genieten van de nieuwe haring die in een mum van tijd dan
ook op was.

COLUMN van vrijwilligster Joke
Haring
Een spannende middag voor gasten en vrijwilligers, want
op de valreep werd bekend gemaakt dat het aanloophuis
was uitgekozen om de eerste nieuwe haring in ontvangst
te nemen. Deze was aan land gebracht door zeillogger
De Balder. Op het laatste moment werden bestuursleden
en de twee ingeroosterde vrijwilligers op de hoogte
gesteld. Blijkbaar wist een aantal gasten het ook, want
we telden aan het eind van de middag meer dan vijftig
bezoekers.
Toen de sjees met burgemeester Blase arriveerde was
het even chaos in de tent. Hij kwam binnen met een
vaatje onder de arm en een schaal haring in de hand.
Hilariteit, want het vaatje was leeg en daarom had de
burgemeester die schaal bij zich. Het vaatje werd
namelijk symbolisch aangeboden, waarna de
burgemeester weer terug zou gaan naar de reder om dit
te melden. De koetsier, die geheel in stijl was gekleed en
het paard hoefden dus niet lang te wachten.
Ondertussen waren alle vrijwilligers in de weer en
deelden borden en servetten uit. De haringschaal was in
recordtijd leeg. De gasten lieten het zich goed smaken
en de sfeer was opperbest.
Haring kan gemakkelijk samen met koffie of thee toch?
Echter, deze haringkop hield zich op de achtergrond en
verlangde er voor even naar om in Gouda geboren te
zijn, want voor een stukje kaas kun je haar wel wakker
maken.

Joke de Zwart

