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KEN JE JE EIGEN STAD?  
 
Op vrijdag 24 mei organiseert 
Herderewich een 
stadswandeling. Harry en Joke 
Huijgen, coördinator van de 
Vischpoortgidsen en ook 
stadsgids bij Rondeel, verzorgen 
2 x een wandeling op  
 
vrijdag 24 mei. 
 
15.00 u 
19.00 u 
 
U kunt zich hiervoor aanmelden via de website, 
http://www.herderewich.nl/activiteiten.html 
 
of bij de secretaris, John Wetzels: telefonisch:426847 of  secretaris@herderewich.nl  
 
Als we de aanmelding ontvangen hebben, sturen we - rond 20 mei - een bevestiging 
met de vermelding van de startplaats. Bij minder dan vijf deelnemers gaat de 
wandeling niet door. Bij slechte weersomstandigheden beslissen we ter plekke. Er is 
ook veel binnen te bezichtigen. (Vissershuisje, Kreijckokelder) 
 
Ook niet-leden zijn welkom om mee te wandelen. Een vrijwillige bijdrage voor 
Herderewich wordt dan op prijs gesteld.  

------------ 
 

CONTRIBUTIE 
Ruim 80 leden hebben hun contributie 
betaald. We rekenen ook op de 470 leden 
die nog niet betaald hebben!  
 
Rek.nr. NL 93 INGB 0003 0361 92 
 
Minimaal € 17,50, Herderewich verhoogt de 
contributie niet, maar u mag het zelf wel 
doen. Heel graag zelfs.  

Wanneer u buiten Harderwijk/ Ermelo woont, rekenen we € 12,- extra voor de 
portokosten.  
 
Overweegt u eens een automatische betaling! U hoeft er dan niet meer aan te 
denken.  
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Schilderingen Grote Kerk, 
Laatste kans, 9 en 24 mei 
Ruim 20 leden hebben gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om mee te doen aan een 
rondleiding langs de plafondschilderingen in 
de Grote Kerk. Na mei is er geen 
mogelijkheid meer om van zo dichtbij de 
schilderingen te kunnen zien.  
 

---------- 
 
Verzameling 
Heeft u een bijzondere verzameling en wilt u die wel eens exposeren? De vitrinetafels in het 
Stadhuis, de Plaza, staan regelmatig leeg. Neem even contact op met de voorzitter, Matty 
Moggré, voorzitter@herderewich.nl  

---------- 
 
VRIJWILLIGE GASTHEREN EN – DAMES GEZOCHT 

 
Van 1 juli tot 15 september wil de stichting de 
voormalige synagoge openstellen voor bezoekers 
van de wand, expositie en filmbeelden van de 
vooroorlogse, Joodse gemeenschap in Harderwijk.  
Wie helpt en wil in die periode een aantal keren (4 
tot 6) gastheer/ gastvrouw zijn op een van de 
dagen?  
Dinsdag- t/m zaterdagmiddag 13.30 u tot 16.30 u 

 
----------  

 

Bezoek eens de website www.HKHarderwijk.nl       
 

----------- 
AGENDA

24 mei  Stadswandeling o.l.v. Stadsgidsen, 15.00 u en 19.00 u; 
  aanmelden: secretaris@herderewich.nl 
18 juni  Lezing over en in de Catharinakapel; aanvang 20.00 u;  

Martijn Pijnenburg en Herman v.d. Berg 
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