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Agenda
Activiteiten in de komende twee maanden:
donderdag 22 november

Mevr. Prof. dr. Catrien Santing,
“(Zieken)zorg in de
Middeleeuwen”

Catharinakapel, 20.15 – 21.30u

donderdag, 7 december

Evert van der Meer, “Onze
toekomst”

Vischafslag - Harderwijk
19:30 uur aanvang lezing
Zaal open: 19:00 uur
Toegang: € 5,00

woensdag 17 januari

Erfgoedcafé
Herbouwen van de Luttekepoort?
Dr. Henk Beltman, “Zorg in de 20e
eeuw”

Waarschijnlijk Stadsmuseum.
20.00 uur. Let op de publicaties.
Catharinakapel 20.15 -21.30 u
Zaal open 19.45 uur
Aanmelden is niet verplicht, maar
is wel aan te raden:
info@Catharinakapel.nl

donderdag 18 januari

Zaal open: 19.45 uur
Aanmelden is niet verplicht, maar
is wel aan te raden:
info@Catharinakapel.nl

De verdwenen muur
Harderwijk kwam landelijk in het nieuws, omdat er zomaar 6,5 meter muur
van 1,5 meter breed van grote historische waarde is verdwenen. Kun je het
je voorstellen: opeens is er zomaar een stuk muur verdwenen? Dat kan in
Harderwijk. Het was een muur van de voormalige zeetoren, het oude
bastion. Een gedeelte is nog over gebleven en wordt gerestaureerd. Een deel
zal zichtbaar blijven. Op HK 13 komt komende week een uitvoerige
toelichting over deze archeologische vondsten.
https://www.youtube.com/watch?v=Br1ezVBeIAU&feature=youtu.be
Toen lag de muur er nog.

Het Historisch Kenniscentrum Harderwijk in 2018 open
De boeken van het Stadsmuseum en van Herderewich zijn verhuisd naar het Historisch Kenniscentrum in het
vernieuwde Stadhuis. Ook de boeken van het Streekarchivariaat zijn er gearriveerd. De drie bibliotheken
worden samengevoegd tot één toegankelijke bibliotheek, waar geïnteresseerden naar hartenlust kunnen
komen lezen. Op dit moment worden de kasten ingericht.
Samen met het Streekarchivariaat hopen we in januari / februari de deuren te kunnen openen. Het zit het
Streekarchivariaat niet mee. De luchtvochtigheid van het archief is nog niet helemaal goed. Ook zijn er
problemen met de ontwikkeling van de nieuwe website. Geduld is in deze een schone zaak.

De visserij en haar toekomst
Evert van der Meer doet intensief onderzoek naar de historie van
de Harderwijker visserij. Hij hoopt zijn resultaten t.z.t. in een
boek te publiceren. Op 7 december laat hij de eerste resultaten van
zijn zoektocht zien: verhalen, filmpjes en foto’s. Ieder die
geïnteresseerd is in deze historie is van harte welkom.

Klankbordgroep De Wellen
De gemeente heeft het plan om het gebied tussen de vernieuwde boulevard en het Plantagepark, de
Wellen, opnieuw in te richten teneinde een mooie verbinding tussen beide gebieden tot stand te
brengen. Herderewich maakt deel uit van de adviserende klankbordgroep. Tijdens de laatste
bijeenkomst van deze klankbordgroep zijn 7 scenario’s door de landschapsarchitect gepresenteerd
en door diverse geledingen in de klankbordgroep becommentarieerd. In december komt een
samenvattend voorstel in de klankbordgroep ter sprake. Herderewich bekijkt de plannen vanuit
historisch perspectief en vanuit het beschermd stadsgezicht.

Dit was de laatste digitale nieuwsbrief in 2017
Wij wensen u een fijne decembermaand en hopen tot volgend jaar!
Het bestuur van Herderewich.

