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EEN GELUKKIG NIEUWJAAR TOEGEWENST!
Graag hadden we elkaar op 19 januari persoonlijk een
goed en gezond 2022 toegewenst. Het blijft nog heel
onzeker of deze datum door kan gaan, daarom hakken we
de knoop door en hebben we besloten de bijeenkomst met
Cor Jansen over de visserij op

19 januari niet door te laten gaan
We hopen dat er vanaf het voorjaar versoepelingen komen
en meer dingen mogelijk zijn. Nu dus nog even niet.
Volhouden maar.

Voor alle leden een goed
en vooral gezond 2022!

2022 Herderewich 50 jaar!

26 augustus is de dag dat u dat vieren mag
Landelijk wordt in 2022 herdacht en gevierd:
•
dat 450 jaar geleden in de tachtigjarige oorlog Den
Briel van de Spanjaarden bevrijd werd door de
Watergeuzen. Willem van Oranje werd uitgeroepen tot
stadhouder. Die gebeurtenissen kun je zien als het begin
van de Republiek der Nederlanden.
Zie: 1572 Geboorte van Nederland.nl
dat 350 jaar geleden de Republiek der Nederlanden
aangevallen werd door Frankrijk (Lodewijk XIV)
Engeland (3e Engelse oorlog), Munster en Keulen. In
1674 wisten de Nederlanden toch de overwinning te
behalen, maar het land bleef kapotgeslagen achter. De
Luttekepoort en Smeepoort werden tijdens hun aftocht
kapotgeschoten door de Fransen.
Zie: Het Rampjaar 1672 - Platform Rampjaar Herdenking.nl
•

Ook in Harderwijk worden er plannen gemaakt om hier aandacht aan te besteden:
2 april (1572) en op
22 mei (1672)
Meer informatie volgt. Kijk ook op onze website: www.herderewich.nl
En mocht u zelf ideeën, vragen of plannen hebben, laat het ons weten!

Jumbo – album

Veel mensen hebben enthousiast gespaard, geruild en
geplakt. En veel gelezen over de geschiedenis van
Harderwijk. Herderewich is blij met en trots op het
resultaat. We hadden graag een ruilbeurs
georganiseerd, maar ja… corona….
Zoekt u nog plaatjes? We hebben een behoorlijke
voorraad. Info@herderewich.nl

Restaurant Bonanza
Er zijn zorgen om de verbouw van het restaurant naast de Vischpoort. Wordt dit
restaurant niet veel te groot? Hoe zit het met het beschermd stadsgezicht? En andere
vragen.
Er is een aantal jaren geleden een vergunning afgegeven. Maar wordt er nu wel
volgens de vergunning gebouwd, is de vraag. Het bestuur van Herderewich heeft een
handhavingsverzoek ingediend bij het college van B & W.

Agenda:
2 april: 14.00 – 17.00 u
Diverse activiteiten in het kader van 450 jaar Republiek der Verenigde
Nederlanden; rondom het Kloosterplein.
Eind april hopen we op de openstelling van de Vischpoort en van de expositie
in de voormalige Synagoge.
22 mei: ’s middags herdenking 350 jaar geleden rampjaar
26 augustus Herderewich viert haar 50ste verjaardag.
Namens het bestuur,
Matty Moggré
voorzitter

