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Een nieuwsbrief …?
Tja, de laatste nieuwsbrief verscheen in november 2020. Inmiddels is het mei 2021. Het
wordt tijd dat we u/ jullie bijpraten. Hieronder een aantal aandachtspunten:

Rondom 4 en 5 mei
De werkgroep 5 mei heeft samen met de
Popschool, Cultuurkust, het Stadsmuseum
en nog enkele organisaties het idee
opgevat om een app te ontwikkelen waarin
verteld wordt over de gebeurtenissen in
1940-1945. De Duitse bezetting begon bij
het oude stadhuis. Vandaar kun je een
route volgen en op aangegeven locaties
luisteren naar wat zich daar heeft
afgespeeld. Het geheel wordt ondersteund
door spel en muziek. De route kun je te
allen tijde zelf lopen.
App: Harderwijk Historie, nu gratis te
downloaden, maar vanaf 23 mei volledig
actief.
________________________________
Nog een route

__________________________________
De inrichting van het Stadsmuseum nadert
zijn voltooiing. In het museum gaan we 12
personages ontmoeten uit de historie van
de stad. Op verschillende locaties in de
stad, waar de gebeurtenissen zich
afspeelden, vinden we een verwijzing,
vaak een bronzen beeld, naar dat
personage. In en om de vijver bij De Munt,
bijvoorbeeld, liggen munten die de
muntmeester heeft verloren. In een nis in
de muur bij de Vischpoort neemt de
vissersjongen afscheid van zijn lief. Acht
van de 12 beelden zijn inmiddels
geplaatst.
Zie: stadsmuseum-harderewijk.nl

De algemene ledenvergadering
We hopen op 21 september toch wel onze algemene ledenvergadering te houden. De
jaarstukken 2020 zijn te vinden op de website van de vereniging. Aan de leden zullen ook
enkele aanpassingen in de statuten worden voorgelegd, evenals een contributieverhoging
naar € 20,Veel leden hebben inmiddels hun contributie betaald. Fijn!! Zo niet, dan graag uw bijdrage
overmaken naar NL 93 INGB 0003 0361 92 t.n.v. Herderewich.
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Jumbo-album Historisch Harderwijk

Harderwijk
Nassaulaan 10, Achterste Wei 3, Triasplein 83

In september komt Jumbo met een
plaatjesalbum: Historisch Harderwijk.
Herderewich is gevraagd dit album samen te
stellen.Samen met anderen zijn we (John en
Matty) weken druk geweest met het schrijven
van de teksten en het verzamelen van plaatjes.
Het belooft een prachtige uitgave te worden. U
leest er t.z.t. meer over.

“Typisch Harderwijk”
TV programma, maandag t/m donderdag vanaf 5 mei, 19.15 u
Dit programma volgt ons Gerrit de Boer die met lego de Luttekpoort
herbouwde. Op zaterdag 24 april presenteerde hij het resultaat

De Vischpoort, Schapenhoek 9
Wat zouden we graag weer mensen ontvangen in onze
poort. Op dit moment draagt de gemeente zorg voor een
grondige opknapbeurt. De weergangen zijn asbestvrij
gemaakt en opgeknapt, lekkages worden verholpen en de
schilder gaat nog aan het werk.

Visie op religieus erfgoed.
Ons lid van de CRK, Desirée van Liempt, heeft vragen
gesteld over de visie van de gemeente op het religieus
erfgoed. Hoeveel (kerk)gebouwen moeten nog verdwijnen?
De landelijke overheid stelt een subsidie beschikbaar, moet
de gemeente daar geen gebruik van maken?
De gemeente gaat de subsidie aanvragen en een visie
ontwikkelen.

Muurhuisjes
Ook heeft ze aangedrongen op het bijwerken van de lijst
monumenten. De muurhuisjes bijvoorbeeld, aan de
Schapenhoek (3-7), staan niet op de monumentenlijst. Ook
daar wil de gemeente werk van maken.

Agenda
Vanaf 5 mei

TV NPO 2 19.15 “Typisch Harderwijk”.

Vanaf 21 mei

App beschikbaar: “wandelen langs oorlogsherinneringen”.

11 en 12 september

Monumentendagen
Thema: Mijn Monument is jouw monument.
Herderewich organiseert weer een fotowedstrijd. Stuur max. twee
foto’s in. Voorwaarden op de website en in het a.s. Vittepraetje.

21 september

Algemene Ledenvergadering, onder voorbehoud.

Oktober
Maand van de
geschiedenis.

Thema: “Aan het werk”
Wie helpt bij het opzetten van de geschiedenisquiz?

