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Belangrijke data en activiteiten:
Vrijdag 13 en zaterdag 14 april

Groeten uit Harderwijk, Vischafslag

Dinsdag 24 april

Lezing Eibert den Herder door Emiel Hakkenes in de Kiekmure

Vrijdag 25 mei

Historische wandeling over ’s Heerenloo, o.l.v. Steven van Loo

Vrijdag 8 juni

Middeleeuwen Symposium ‘Heibel en Harmonie rond 1418’. Zutphen

Zaterdag 7 juli

Eibert den Herder festival

De ledenvergadering
Woensdagavond hadden we onze ledenvergadering. Omdat Piet Stellingwerf ’s avonds niet aanwezig kon zijn,
hebben we hem ’s middags benoemd tot erelid van onze vereniging. Piet heeft veel gedaan en doet nog
steeds veel voor het behoud en verspreiding van de kennis van de historie van Harderwijk.
Ruim 50 leden bezochten de ledenvergadering. Het was dit keer een levendige en gezellige bijeenkomst. De
archeologische vondsten aan de boulevard bij de Vischpoort waren te bekijken en het Streekarchivariaat en
Historisch Kenniscentrum Harderwijk zijn druk bezocht.
Na de voorjaarsvakantie, vanaf 7 mei, is het Streekarchief weer operationeel en kunnen mensen er weer
terecht voor het raadplegen van het archief. Eind mei, begin juni verwachten we een officiële opening. Daarna
zal ook het Historisch Kenniscentrum Harderwijk te bezoeken zijn. De openingstijden hiervoor zijn dinsdag t/m
vrijdagmiddag van 13.30 u – 16.00 u en op afspraak.

Groeten uit Harderwijk
In de Vischafslag is een tentoonstelling te bezichtigen van
plm. 100 ansichtkaarten die een beeld geven van
Harderwijk in de laatste 100 jaar.
Te bezichtigen van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage gevraagd t.b.v. de
Stichting Vischafslag.

Eibert den Herder
Emiel Hakkenes, schrijver van het boek Polderkoorts, belicht de strijd van Eibert den
Herder tegen de komst van de Afsluitdijk en het inpolderen van een deel van de
toenmalige Zuiderzee. Dinsdag 24 april, aanvang 20.00 uur in de Kiekmure.
Ook Omroep Gelderland besteedde aandacht aan Eibert den Herder. Uitzending
gemist? Zie: https://www.youtube.com/watch?v=8fIvaMQ8yKw

Wandelen in de zorg
’s Heerenloo biedt al meer dan 125 zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Op het terrein zijn nog
veel plekken die herinneren aan de zorg in de 20e eeuw.
Onder leiding van Steven van Loo maken we een wandeling over het terrein en horen we de verhalen van
toen. Start 15.00 uur. Wilt u mee? Meldt u zich dan aan bij onze secretaris: secretaris@herderewich.nl U
ontvangt dan de informatie over het verzamelpunt. De rondleiding duurt plm. anderhalf tot twee uur.

Middeleeuws Symposium, Zutphen, Walburgiskerk
Directe aanleiding is de verbondsbrief van 1418 waarmee Gelderse adel en steden inspraak eisten in het
hertogelijk bestuur. Er ontstonden nieuwe financiële relaties tussen vorst en onderdanen.
Zeven sprekers namens diverse Nederlandse en Vlaamse universiteiten delen graag hun inzichten met
professionals, studenten en geschiedenisliefhebbers. Dagvoorzitter is Prof. Dr. Johan Oosterman, Radboud
Universiteit. Er is voldoende tijd ingeruimd voor vragen, discussie en kennismaking. Vanzelfsprekend is
voorzien in koffie/thee, een lunch en een aangeklede borrel.
U vindt het complete programma op: www.middeleeuwen-symposium.nl

De Vischpoort
De Vischpoort is en blijft een uniek gebouw. Nu de nieuwe boulevard
klaar is, krijgt hij zijn allure terug. Vijf nieuwe Vischpoortgidsen hebben
zich gemeld om de Vischpoort open te stellen voor Harderwijkers en
toeristen. Joke en Harry Huijgen hebben een rooster voor de gidsen
samengesteld. Maar we kunnen zeker nog meer gidsen gebruiken,
gedurende de zomer op woensdag en vrijdag. Iets voor u? Meldt u zich
als gids bij vischpoortgidsen@herderewich.nl
Op zaterdag is de Vischpoort niet open, want er zijn veel mensen die juist
op zaterdag een feestje willen vieren in de Vischpoort. Dus mocht u dat willen, het kan! Meldt u zich daarvoor
bij huismeester@herderewich.nl

Eibert den Herder festival
7 juli vindt rondom de Vissershaven en de Vischafslag het Eibert den Herder festival plaats. Dit in het kader
van het Gelderse festival “Over Grenzen” en het feest dat Flevoland viert: “100 jaar Zuiderzeewet”.
Kijk ook op onze website: www.Herderewich.nl voor het laatste nieuws. Of volg ons op facebook.

