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11 april: Uitnodiging bezichtiging herinneringswand in synagoge
In de gang op de eerste verdieping van de
voormalige synagoge heeft Anton Daniëls een
prachtige fotowand ingericht. Op panelen zijn
foto’s van huizen, waar Joodse Harderwijkers
hebben gewoond, aangebracht . Op die huizen
zijn weer kleine foto’s bevestigd van de mensen
die daar hebben gewoond.
Er is ook een permanente expositie over het leven van Joodse Harderwijkers.
Op dinsdagavond 11 april geeft Anton Daniëls in de oude synagoge een korte presentatie over
het leven van de Joodse Harderwijkers.
Het programma:


19.30 uur - 20.00 uur: inloop, mogelijkheid tot het bezichtigen van de wand en de
expositie



20.00 uur: welkom,
Anton Daniëls: “Waar komen de Harderwijker Joden oorspronkelijk vandaan?”



20.30 uur: pauze en mogelijkheid tot het bezichtigen van de wand en de expositie



21.00 uur:
Anton Daniëls: “De geschiedenis van het gebouw, de voormalige synagoge”



21.30 uur: bezichtigen van de wand en expositie



22.00 uur: sluiting.

AANMELDEN NOODZAKELIJK!!
Er kunnen maximaal 35 bezoekers plaatsnemen in de synagoge, dus graag aanmelden bij de
secretaris: secretaris@herderewich.nl of telefonisch: 0341-426847.

20 april: Algemene Ledenvergadering
De ledenvergadering wordt voorafgegaan door een zgn. Historische Markt
vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur.
Heeft u iets bijzonders over de historie van Harderwijk, laat ons meegenieten en vraag om een
tafeltje bij de secretaris.
Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Om 20.45 uur begint de Algemene Ledenvergadering voor de leden.

23 mei: Lezing door Peter Yska
Helaas moeten we meedelen dat de lezing door Peter Yska op 23 mei niet door kan gaan. Peter Yska
is opgenomen geweest in het ziekenhuis en zijn herstel zal zeker nog enige tijd duren. Het bestuur
zoekt naar een alternatief. U hoort ervan.
Agenda

20 april:

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

29 april

10.00 uur-16.00 uur: “Oog in oog met de Romeinen op de Ermelosche hei. Het leven
in de Romeinse tijd en het Marskamp”. Tevens een tentoonstelling in Museum Het
Pakhuis.

19 mei:
`

De VORG organiseert een symposium over de Hanze
Aanvang: 13.30 uur in de Stadsgehoorzaal in Kampen
Voor meer informatie: https://www.hanze2017.nl/nl/nieuws/300-nieuwe-inzichten-positievan-ijsselsselsteden-in-het-hanzeverbond.html

