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VERTEL HET VERHAAL, morgen, vrijdag 1 oktober.  
 
A.s. vrijdag staan journalisten van Omroep Gelderland in de 
stad met Harderwijkse foto-beelden, beelden van 
bijvoorbeeld 700 jaar Harderwijk, beelden uit de Tweede Wereldoorlog e.a.  Zij vragen 
vervolgens aan de langs wandelende Harderwijkers om iets te vertellen over die 
beelden. Die informatie willen ze gebruiken in hun tv-programma “Oogje op 
Gelderland”. Tussen 10.00 u en 12.00 u op de Markt, bij he Oude Raadhuis en tussen 
13.00 u en 15.00 u bij Hotel Baars/ de Grote Kerk in de Smeepoortstraat.  
 
En wie kan beter vertellen over de historie van Harderwijk dan leden van Herderewich? 
Loop erlangs, help hen, door te vertellen wat u weet! 
____________________________________________________________________________________ 
 
DOE MEE MET DE QUIZ! 
 
Op woensdagavond 10 november is er weer een echte geschiedenisquiz.  
- Wanneer kreeg Harderwijk stadsrechten? 
- Wie was het eerste vrouwelijke raadslid? 
- Uit welke panden is het voormalige stadhuis aan de Markt opgebouwd? 
 
Natuurlijk willen we meedoen met meerdere “Herderewich-teams”. Meld je aan voor 
zo’n Herderewich team! Voor meer informatie: kijk op onze website:  Nieuws 

(herderewich.nl) 

 

In 2020 hadden we een aangepaste vorm: een quiz in de krant. Dit jaar kan het weer in 
de ontmoeting met elkaar en gaan we de strijd aan: winnen of verliezen! Veel leuker 
toch?  
____________________________________________________________________________________________ 
 
De algemene ledenvergadering 
Geweldig, de zaal zat overvol, met de 
anderhalve meter afstand is dat 
natuurlijk ook niet zo moeilijk. Jammer 
is het wel: die afstand tussen elkaar.  
Heel verschrikkelijk spijtig dat de 
geluidsinstallatie bij enkele filmpjes 

niet deed, wat we wilden. Met heel veel 
excuses van de voorzitter, maar ik heb 
echt mijn best gedaan.  
De leden besloten unaniem tot een 
contributieverhoging naar € 19,50. 
Wanneer de secretaris het verslag 
geschreven heeft, komt het op de website:  
De Vereniging (herderewich.nl) 

  

http://www.herderewich.nl/herderewich_nieuws.html
http://www.herderewich.nl/herderewich_nieuws.html
http://www.herderewich.nl/herderewich_de_vereniging.html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        De Vischpoort ingepakt.  
 
Lang gewacht, maar dan gebeurt het 
toch! 
 

 
Historisch Harderwijk 
Tijdens de algemene ledenvergadering 
waren er leden die hun zorgen uitten 
over de ontwikkelingen aan de 
boulevard, met name de bouw van het 
grote restaurant naast de Vischpoort. 
Désirée van Liempt, afgevaardigde in de 
gemeentelijke commissie CRK, heeft dit 
probleem aangekaart en onderzocht. 
Ook de wethouder is hier al door leden 
op aangesproken. Toch moeten we dit 
nogmaals uitspreken bij de 
verantwoordelijke ambtenaren en de 
wethouder. De stadsmuur is beschermd 
stadsgezicht, maar kennelijk mag er van 
alles tegen, voor en achter gebouwd 
worden.

____________________________________________________________________________________________  
Vittepraetje 
Heeft u het Vittepraetje van september ontvangen? Een van onze 
verspreiders vermoedt, dat hij iemand overgeslagen heeft, maar weet 
niet wie. Graag even melden!! 
 
 
 
 
 
 
Openingstijden Historisch kenniscentrum:  
  Maandag- t/m donderdagmiddag: 13.30-16.00 u. En op afspraak.  
 
Openingstijden Expositie voormalige synagoge:  

Vrijdag en zaterdag: 13.30 u-16.30 u 
15 t/m 30 oktober dinsdag t/m zaterdag: 11.30-16.30 u. 
Na 30 oktober op afspraak. Het is mogelijk tijdens de openingstijden van het inloophuis 
ook even binnen te lopen en boven een kijkje te nemen. 

 
   
 


