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De Open Monumentendagen
Het waren twee mooie, drukbezochte Open Monumentendagen.
Herderewich heeft samen met de leden van de Levende Historie de
boeren, burgers en buitenlui op de Vischmarkt tot leven geroepen. Zie
voor een mooie fotoreportage onze website: www.herderewich.nl Op de
pagina nieuws , onder het kopje “Open Monumentendagen” vindt u een
link naar de foto’s.

Donderdag 21 september: Presentatie van het renovatieplan Oude
Raadhuis
Kom en kijk!
Het College van B&W heeft een definitief plan voor de renovatie van het Oude
Raadhuis aan de Markt vastgesteld. A.s. donderdag 21 september geeft Paul
Lohmeijer er een presentatie over. Iedereen is welkom om te luisteren, vragen te
stellen of opmerkingen te maken. Daarna gaat de politiek het plan op 12 oktober
bespreken in de Commissie Samenleving (19.30 u, Huis van de Stad). Ook dan
kunnen we inspreken en kritische kanttekeningen plaatsen, zowel positief als
aanvullend/opbouwend. Uiteindelijk beslist de raad over het plan in een van de
volgende raadsvergaderingen.

21 september, 16.30 uur
De presentatie vindt plaats in Het Oude Raadhuis aan de Markt
Toegang gratis

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september: foto’s over de Harderwijker visserij
Tot plm. 1930 speelde de vis een belangrijke rol in het leven van de Harderwijkers. Hoe
leefden de vissers rond 1900? Wie waren zij? Hoe werkten ze? Evert v.d. Meer doet
onderzoek naar het visserijverleden rond 1900 en is op zoek naar kennis over en verhalen
uit die periode. Op 29 en 30 september laat hij, in samenwerking met de Stichting
Vischafslag en met het Stadsmuseum, foto’s zien met de vraag: wie kan me er nog iets
over vertellen? Wie herkent mensen? Wie heeft zelf foto’s, waar ik wat van kan leren?

29 en 30 september van 14.00 uur tot 17.00 uur
Vischafslag
Toegang gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Donderdag 12 oktober: Lezing over archeologische vondsten door
Maarten Wispelwey en Sander Diependaal

Deze bijeenkomst gaat over de archeologische vondsten bij de Vischpoort. Wat is er gevonden? Wat heeft
ons dat geleerd? Ongetwijfeld zal ook de verdwenen vondst bij de dwangburcht even ter sprake komen.
Echter, dat is niet het thema van de avond. We horen graag meer over wat er is gevonden bij de Vischpoort.

12 oktober van 20.00 uur – 22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
De Kiekmure, Tesselschadelaan 1
Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening
Herderewich is enorm geschrokken van de mededeling dat een deel van de muurresten van het bastion zijn
verdwenen. Politieke partijen hebben het college hier vragen over gesteld. We zullen het nauwlettend volgen,
maar daarmee krijgen we de muur niet meer terug. Hij is verdwenen.

5 oktober – 26 november: expositie van schilderijen van Eibert den Herder
De provincie Flevoland viert volgend jaar “100 jaar Zuiderzeewet“. Emiel Hakkenes
schreef het boek: “Polderkoorts, hoe de Zuiderzee verdween.” In dit boek is een
hoofdrol weggelegd voor “onze” Eibert den Herder. Daarom wilde hij het boek
graag in het Stadsmuseum presenteren, in oktober. Om die reden heeft het
Stadsmuseum de expositie van werken van Eibert den Herder georganiseerd. De
expositie is gratis te bezichtigen en na de presentatie ligt het boek er te koop.

Zaterdag 28 oktober: “Luther event”
500 Jaar geleden bevestigde Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk van Wittenberg. Met alle
gevolgen van dien. De gezamenlijke kerken organiseren dit “Luther event”: er is koffie, de kerk kan bezichtigd
worden, er is een programma met muziek en woorden door de eeuwen heen.

28 oktober vanaf 15.00 uur
Grote Kerk Harderwijk

Woensdag 1 november: Eva Rovers over verzamelaarschap
Op 1 november komt Eva Rovers op uitnodiging van de Vrienden van het Stadsmuseum met een lezing over
“verzamelaarschap”. Ze relateert haar inleiding aan de verzamelingen die o.a. Helen Kröller en Boudewijn
Büch aanlegden. Eva heeft over deze bekende kunstverzamelaars biografieën geschreven. Ook Goethe was
zo’n verzamelaar. De toegangsprijs is € 7,- maar leden van Herderewich betalen slechts € 3,- (Vrienden van het
Stadsmuseum hebben gratis toegang) Kaarten zijn te bestellen bij de Catharinakapel, www.catharinakapel.nl
Zie voor verdere informatie: www.herderewich.nl/activiteiten.html

1 november 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Catharinakapel
Toegang voor leden Herderewich € 3,-
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