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Redactie en bestuur van Herderewich wensen u een goed 2018 toe!

Agenda voor de komende tijd:
Activiteiten in de komende maanden:
woensdag 17 januari

Erfgoedcafé
Herbouwen van de Luttekepoort?

donderdag 18 januari

In samenwerking met de Gelderse
Academie:
Dr. Henk Beltman, “Ontstaan en
vervolg daarop van de zorg voor de
afwijkende mens op de NoordVeluwe”
Hans Goedkoop komt naar Ermelo
en verzorgt een lezing met de titel:
“Van geschiedenis, jawel, valt heus
te leren”

donderdag 25 januari

woensdag 14 februari en
dinsdag 20 maart

24 april

De Gelderse Academie verzorgt de
hoorcolleges over de huidige en
toekomstige ontwikkelingen in de
zorg.
Eibert den Herder, lezing door
Emiel Hakkenes, schrijver van het
boek Polderkoorts

Let op:
Locatie Catharinakapel
Aanvang: 20.00 uur
Toegang gratis
Catharinakapel
20.15 uur -21.30 uur
Zaal open 19.45 uur
Aanmelden is niet verplicht, maar
is wel aan te raden:
info@Catharinakapel.nl
Immanuelkerk,
Stationslaan, Ermelo.
Aanvang 19.30 uur
Oudheidkundige vereniging
Ermeloo
Catharinakapel
Aanvang: 20.00 uur
Aanmelden is aan te raden
De Kiekmure,
Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

Kunnen we de Luttekepoort herbouwen?
Woensdag 17 januari. Laurens Sloot en Godelieve Vrijhof-Sloot
lanceerden een plan om de entrée van de stad Harderwijk aan de
landzijde te verfraaien. Kunnen we iets van het historische
karakter terugbrengen? Ooit heeft daar een stadspoort gestaan,
de Luttekepoort. Is het een idee om deze poort te herbouwen?
Wat vinden Harderwijkers van dat idee? De organisatoren van het
erfgoedcafé nodigen u uit om hierover van gedachten te wisselen.

Kom en praat mee, a.s. woensdag in de Catharinakapel,
aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

Vanwaar zoveel zorginstellingen op de Noord-Veluwe?
Donderdag 18 januari . Dr. Henk Beltman, Zorgbelang Gelderland: De zorg voor ‘maatschappelijk
onvolwaardigen’ op de Veluwe; de ontstaansgeschiedenis van aparte voorzieningen in de 19e eeuw
Vanaf het midden van de 19e eeuw werden er aparte instellingen
opgericht voor mensen die betiteld werden als ‘krankzinnig’ of
‘zwakzinnig’ of die anderszins als ‘onvolwaardig’ golden. Hoe keek
de samenleving in de 19e eeuw tegen ‘onvolwaardigen’ aan?
Welke rol speelde een individu als Fokko Kortlang, decennia lang
directeur van ’s Heeren Loo? Tevens worden in hoofdlijnen de
ontwikkelingen in de 20e eeuw geschetst. Daarbij komt de vraag
aan de orde hoe het komt dat de instellingen op de Veluwe tot op
de dag van vandaag een belangrijke rol vervullen in het
Nederlandse zorgstelsel.

Het bastion, de Kiekmure….
Binnenkort neemt het College van B&W een besluit over de plannen voor het opmetselen van de Kiekmure
en/ of de oude Zeetoren. Deze plannen zullen vervolgens worden voorgelegd aan de raad. We zijn benieuwd!

Het Oude Raadhuis op de Markt
De vergunningaanvraag ligt ter inzage in het Stadhuis. Het renovatieplan is in verschillende vergaderingen (o.a.
Monumentencommissie) en bijeenkomsten besproken. In deze aanvraag blijft de trap een rechte trap. Het is
wel het plan om de trap goed te restaureren. Hij moet immers ook goed aansluiten op de verdieping.

Kerken
De leden van Herderewich ontvangen bij het Vittepraetje in maart een magazine van de Stichting Oude Kerken
in Gelderland. In dat blad schrijft Karel Emmens een artikel over de Broederenkerk. Wilt u het ontvangen?
Gauw lid worden!
Kijk ook eens op onze website: www.Herderewich.nl voor het laatste nieuws. Of volg ons op facebook.

