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Het bestuur hoopt dat onze leden dit jaar goed begonnen zijn. We
herdenken en vieren dit jaar dat we inmiddels al 75 jaar in vrijheid
mogen leven. Ook in Harderwijk staat er veel gepland. Het
activiteitenprogramma vindt u op onze website:

http://herderewich.nl/herderewich_wereldoorlogen.html
Voor januari en februari organiseert Herderewich, soms in samenwerking met anderen:

De documentaire Joodse
Harderwijkers
Catharinakapel, i.s.m. het
Filmhuis, aanvang 20.15 u
Toegang € 7,27 januari is volgeboekt
Dinsdag 28 januari is nog
mogelijk.

De stichting Joods Erfgoed Harderwijk heeft een
documentaire laten maken, waarin Anton
Daniëls in gesprek met Lisette Buis-v.d. Kieft
ons meeneemt naar de plekken waar onze
Joodse stadsgenoten woonden. Hij vertelt hoe
zij leefden, maar ook hoe er een einde kwam aan hun mooie leven
in Harderwijk. In samenwerking met het Filmhuis wordt deze
documentaire voor het eerst vertoond.
Aanmelden bij het filmhuis, https://www.filmhuisharderwijk.nl/

11 februari, 20.00 u
Lezing Johan van Sonnen
Het verzet en de
Apeldoornse
Sicherheitsdienst.
Kiekmure, gratis toegang

Johan doet al jaren onderzoek naar het verzet in Harderwijk. Vanaf
september 1944 is de Duitse Sicherheitsdienst voor deze regio in
Apeldoorn gevestigd. Sindsdien zijn er veel verzetsmensen
opgepakt. Wie zijn opgepakt? Waarom?

In maart en april organiseert Herderewich met de naburige
verenigingen een wandeling over het Westerbork pad, van Nijkerk
tot de synagoge in Harderwijk, in vier etappes. . Er kunnen een
beperkt aantal mensen mee. Zie voor meer informatie de website.

11 maart
19.00 u
Informatie avond over
Vischpoortgidsen

Ook het komende zomerseizoen willen we de Vischpoort weer
openstellen. We zoeken nog enkele Vischpoortgidsen! Vraag
informatie aan bij Joke en Harry Huygen,
vischpoortgidsen@herderewich.nl en kom naar de informatieavond.

GEZOCHT:
EEN PENNINGMEESTER.
Wie wil het werk overnemen van Dennis Koning? Enige financiële kennis is vereist. Graag melden bij
voorzitter@herderewich.nl

Met vriendelijke groet, het bestuur Herderewich.

Bezoekadres De Vischpoort, Schapenhoek 9, 3841 BE Harderwijk
Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden op: info@herderewich.nl

