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Agenda
7 februari:

De Hanze, lezing door Piet Stellingwerf
20.00 uur, De Kiekmure

8 februari:

Gelderse Academie: lezing door Harry Thijssen over de ontvangst van kunstenaars en
de reactie van de bevolking van de Noord-Veluwe op de kunstenaars, 20.00 uur,
Catharinakapel

15 februari:

Erfgoedcafé: de plannen voor het Oude Stadhuis
20.00 uur, Oude Stadhuis op de Markt

20 april:

Vanaf 19.00 uur: Historische Markt
21.00 uur: Algemene Ledenvergadering
Locatie: De Kiekmure

 7 februari De Hanze
Van 15 t/m 18 juni vinden in Kampen de internationale Hanzedagen
plaats. De Hanzedagen zijn ontmoetingen tussen de 187
Hanzesteden van Europa. Dit jaar is Kampen dus de gastheer.
Kampen verwacht enkele duizenden bezoekers. Ook in Harderwijk
zullen we er wel iets van merken.
“Harderwijk is een belangrijke Hanzestad geweest”, of uitspraken van
gelijke strekking kun je regelmatig horen. Piet Stellingwerf vroeg zich
af of dat werkelijk zo is en dook in de archieven. Niet alleen in de archieven van Harderwijk, maar
ook in die van Deventer, Kampen, Groningen, Lübeck en Munster, waar hij bronnen over
Harderwijk in het Hanzeverbond zocht en vond. Piet zal ons op dinsdag 7 februari het een en
ander vertellen over de geschiedenis van Harderwijk en het Hanzeverbond.
Locatie: De Kiekmure
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Toegang gratis

 15 februari: Erfgoedcafé: plannen met het oude Stadhuis
De gemeente gaat het voormalige Raadhuis grondig opknappen. Het college
van B&W wil het gebouw meer toegankelijk maken voor de Harderwijkers.
Cultuurkust gaat het gebouw huren. Het gebouw is een samenvoeging van
drie voormalige panden en laat verschillende bouwstijlen zien. Aanvankelijk
waren er een wijnhuis, rechthuis en raadhuis gevestigd. Sinds de 17e eeuw
was het gebouw in gebruik als stadhuis. In de 18e en 19e eeuw werden
ingrijpende verbouwingen uitgevoerd. Wat zijn de plannen van de

gemeente nu? Hoe moet het gebouw aangepast worden? Wat kan wel en wat zou eigenlijk niet
moeten gebeuren? De gemeente wil daarover graag in gesprek met de inwoners van Harderwijk
en nodigt iedereen uit de discussie hierover bij te wonen.
Locatie: Oude Stadhuis op de Markt.
Aanvang 20.00 uur
Toegang gratis

 Vischpoort open, gastheren en -dames gezocht.
Het komend seizoen willen we de Vischpoort graag weer een aantal dagen open stellen. We
zoeken vrijwilligers die zich een of enkele dagdelen beschikbaar stellen om als gastvrouw of
gastheer de bezoekers te verwelkomen en de Vischpoort aan hen te laten zien. Op 30 maart is er
om 19.00 u een informatie-uurtje. Kom luisteren en bedenk dan of het iets voor u is. Misschien
kent u iemand van wie u denkt: dat is wel iets voor hem of haar. Geef de tip door!
Contactpersoon: Matty Moggré; mail@mattymoggre.nl

 Archeologische vondsten
We waren in onze vorige nieuwsbrief iets te voortvarend. De onderzoeken van de palen en de
vondsten bij de Vischpoort zijn nog niet afgerond. Het wordt wel na de zomervakantie voordat
Maarten Wispelwey hier iets over kan vertellen.

 2020: 75 jaar bevrijding
Omroep Gelderland is begonnen met een wekelijks televisiemagazine met het oog op de viering
van 75 jaar bevrijding in 2020. Herderewich is samen met andere organisaties ook benaderd om
hieraan een bijdrage te leveren.
“75 jaar vrijheid, op weg naar 2020” is iedere maandagavond om 17:20 te zien op de televisie bij
Omroep Gelderland. Er zal begin februari een website de lucht in gaan, die als platform gaat
functioneren waarop verhalen te lezen zijn, foto’s en films te zien zijn en waaraan iedereen een
bijdrage kan leveren.

