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Een nieuw jaar, een nieuw logo.
2019 gaan we in met onze nieuwe huisstijl. De facebook-pagina is
aangepast, de website zal volgen evenals het Vittepraetje en ook
deze nieuwsbrief. Het is even wennen, maar de vertrouwde kogge
is gebleven. We zien het schip tegen de skyline van Harderwijk met
de Vischpoort, ons 'clubhuis'. Het logo is ontworpen door Ton van de Gaag, die ook het
Vittepraetje verzorgt. De invoering van deze huisstijl is mogelijk gemaakt door de Jonge
Ondernemers van Harderwijk, met hun jaarlijkse Haringparty. Ze hadden vorig jaar
Herderewich uitgekozen als een van de goede doelen. Don Design heeft de uitingsvormen
bedacht en gemaakt.
Komende activiteiten
Woensdag 30 januari:

De Arkemheenpolder

20.00 u

De Kiekmure

Woensdag 13 februari:

De Domineesfabriek

20.15 u Catharinakapel

Dinsdag 5 maart:

Monumenten en duurzaamheid

informatie volgt

Dinsdag 19 maart:

Heden en toekomst van religie

20.15 u Catharinakapel

Dinsdag 9 April:

ALV Herderewich

Vischafslag, Vissershaven

Vanaf 26 januari:

Expositie klederdracht “Prachtdracht” in het Stadsmuseum

We kijken uit naar de opening van het gerestaureerde raadhuis, het voormalige Stadhuis aan
de Markt. Ons is nog geen datum bekend.
Expositie Prachtdracht: klederdracht uit Hierden
In het najaar van 2016 heeft Rein Lotterman in Hierden ons veel
verteld over de klederdrachten/ streekdracht van Hierden. We
zagen volwassenen en kinderen die klederdracht showden en Rein
vertelde over de verschillen tussen en de betekenissen van de
dracht. Nu kunnen wij die kleding bekijken in het Stadsmuseum,
waar verschillende poppen de mooie kleren dragen. De
kledingstukken worden geëxposeerd in combinatie met werk van
19e en 20e-eeuwse schilders die werkzaam zijn geweest op de
Veluwe en aangetrokken werden door de kleurrijke dracht van de
lokale bevolking. Er zijn ook werken te zien van Rolina Nell, die op
basis van oude foto’s vrouwen in streekdracht heeft geschilderd. Op de vrij toegankelijke

begane grond van het Stadsmuseum is tot 17 maart de reizende expositie ‘Jong gekleed, oud
gedaan’ te zien.
De Arkemheenpolder
In “Het hoofd boven water” beschrijft Wim
Hagoort het ontstaan en de ontwikkeling van de
Arkemheenpolder vanaf 1356. Dat eerste
jaartal, omdat de Nijkerkers toen, na een reeks
zware stormen, vroegen om de aanleg van een
zeedijk. In 1916, het jaar van de stormvloed,
brak de zeedijk voor het laatst door. Met de
inpoldering van de Zuiderzee eindigde de
functie van de zeedijk.

Foto Ruben Schipper, de Stentor

Op 30 januari komt Wim er over vertellen. Als
docent is hij een fantastische verteller, het belooft een boeiende avond te worden.
Religie op de Veluwe
Er resten nog twee lezingen van de Gelderse Academie over geschiedenis van de religie op
de NW Veluwe. Locatie: Catharinakapel.
Oud Ermelo in vogelvlucht
Op donderdag 24 januari geeft Dick van Wijngaarden aan de hand van oude foto’s en
prentbriefkaarten, een rondleiding door het Ermelo van weleer. Immanuelkerk, Stationslaan 137,
Ermelo.

Het Hiense Huis Den Esch
Dit boek verhaalt o.a. over de relatie tussen de eerste bewoners van kasteel De Essenburgh
en de bewoners van het Hiense goed Den Esch (Neder-Betuwe). Auteur: Jan van Doesburg.
Boek te koop via info@huysdenesch.com. Kosten: € 12,50, inclusief porto.
Algemene ledenvergadering
De ledenvergadering vindt dit keer plaats in de Vischafslag. Betrokkenen bij de Vischafslag
zullen ons eerst iets vertellen over de botters, over het “mijnen” en andere. Daarna houden
we onze jaarlijkse ledenvergadering. De stukken zullen vanaf half maart op onze website te
vinden zijn. En de uitnodiging komt bij het komende Vittepraetje.

