
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 NIEUWSBRIEF maart 2022 
  
 Jaargang 8, nr. 2

 
Hoewel er onlangs een Vittepraetje is verschenen, sturen we u een nieuwsbrief om u van de 
laatste feiten op de hoogte te stellen. 
 
Marktkraam weekmarkt zaterdag 26 maart. 
Herderewich staat met een kraam op de weekmarkt waar ze de laatste duizend(en) plaatjes 
weggeeft aan iedereen die nog plaatjes zoekt!  
Zeg het voort! 
En waar we natuurlijk reclame maken voor Herderewich: leden werven en mensen enthousiast 
maken voor de bemensing tijdens Open Dagen van de Vischpoort of bij de expositie in de 
voormalige synagoge.  
 
Voorinschrijving verzamelalbum historie Harderwijk, eenmalig € 10,- per album! 

De Harderwijkse Jumbo-supermarkten hebben een plaatjes-
verzamelalbum over de historie van Harderwijk uitgegeven. 
Herderewich heeft voor de teksten en de plaatjes gezorgd. Klanten 
kregen bij de boodschappen een aantal plaatjes. Maar deze actie is 
voorbij.  
 
Het album is zo’n groot succes geworden dat het bestuur een eigen 
uitgave wil verzorgen. De uitgever en Jumbo gaan hiermee akkoord. 
De spaarplaatjes worden erin gedrukt, dus geen geplak meer. De 

Jumbo reclame wordt achterwege gelaten. Het wordt een prachtig mooi boek.  
  
De verkoopprijs wordt € 13,95 per album.  
Wanneer leden vóór 10 april 2022 bestellen en betalen dan is de prijs € 10,- per album 
en 6 albums voor € 50,-. Deze aanbieding is alleen voor leden!  
 
Maak het bedrag over op rekeningnr. NL93 INGB 0003 0361 92 t.n.v. Herderewich en 
onder vermelding van het aantal te ontvangen albums.  
Uiterlijke inschrijfdatum: 10 april.  
 

23 april Open Huis Vischpoort 
11.00 u – 14.00 u  
 
Leden van Herderewich, hun vrienden en 
kennissen, zijn van harte uitgenodigd 
voor een kort bezoek met een kopje 
koffie in de Vischpoort.  
De gemeente heeft geïnvesteerd in het 
opknappen van dit monument. Het ziet er 
weer prima uit. Kom het zien! 

 



 

 

2 APRIL MINIFESTIVAL VERDRAGEN EN 
VERDRAAGZAAMHEID.  
1572 De geboorte van Nederland.  
 
Van 14.00 tot 18.00 u  
Er zijn inhoudelijk debatten en verrassende verhalen. 
Het gaat niet alleen over het verleden, maar ook over het nu en over de toekomst. 
Samen kunnen we lessen uit het verleden leren, jong en oud. Beseffen dat vrijheid 
niet vanzelfsprekend is en dat dit niet bestaat zonder verdraagzaamheid. Dat is het 
Nederland waar men 450 jaar geleden al voor streed. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
14:00 - 15:15 u: Opening, lezingen en muziek in de Catharinakapel. 

Lezing “Geuzenstad Harderwijk? Een gevonden geschiedenis”, door               
dr. Anne Doedens, dé Geuzenspecialist van Nederland. 
The Pilgrim Quartet zingt vaderlandse liederen. 
Lezing “Harderwijk in 1572 – Een spannende tijd”, door Liek Mulder. 
 

15.30 u            Dialoogtafels in Cultuurkust. 
 

14.00 – 17.00 u: Expositie in het Stadsmuseum. 
      “Het jaar 1572 en de geboorte van Nederland”.  

15:15 - 16:00 u Voorstelling bij Cultuurkust.  
16:15 - 17:00 u  Optreden Aafke Romeijn in de Catharinakapel. 
17:00 - 17:15 u  Stadsdichter Timo Verbeek en afsluiting 

 
 
DE AGENDA voor de komende maanden: 
 
26 maart Herderewich op de zaterdag weekmarkt. 

Laatste plaatjes voor het Jumbo-album op te halen. 
2 april  Mini festival “De geboorte van Nederland”. 
4-10 april Nationale Museumweek.  

Ons Stadsmuseum Harderwijk organiseert een feestweek. Er zijn 
verschillende activiteiten. 
Let op de media of kijk op Stadsmuseum Harderwijk.nl 

12 april Lezing: “De bevrijding van Harderwijk”, door Johan van Sonnen. 
Locatie: De Zin, voormalig kerkgebouw bij de rotonde aan de 
Verkeersweg/ Stationslaan.  
Stationslaan 32; aanvang 19.45 u, inloop 19.30 u. 

23 april Open huis Vischpoort voor leden! 11.00 u – 14.00 u. 
21 mei  Wie tekent/ schildert de mooiste Vischpoort?  

Voor verdere informatie zie www.herderewich.nl    
 

https://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/
http://www.herderewich.nl/


 

 

 
Vanaf 18 april  
Open dagen Vischpoort: woensdag- en vrijdagmiddag 13.30 u -16.30 u.  
Open dagen voormalige synagoge: woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 u – 16.30 u., 
tijdens de schoolvakantie van dinsdag- t/m zaterdagmiddag  
 
Schilder de Vischpoort op 21 mei en win een leuke prijs!  
Start 10.00 u op de Vischmarkt – 14.00 u.  
Wie maakt het origineelste, mooiste of het meest creatieve schilderij van de Vischpoort? 
Dat is de vraag. Nadere informatie volgt. 
 
26 augustus 50 jaar Herderewich. 
De plannen voor die middag vorderen.  
Om 14.00 u is er een gezamenlijk startmoment in de Catharinakapel, waarna we in 
groepen uiteengaan en aan diverse activiteiten kunnen deelnemen óf een bezoek aan 
de molen óf een stadswandeling óf een bottervaart.  
Vanaf 16.00 u is er weer een gezamenlijk programma in de Catharinakapel. 


