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De belangstelling voor onze historie is groot. Diverse organisaties en
verenigingen bieden interessante activiteiten aan. Hieronder geven wij
een overzicht van wat bij ons bekend is.

u

Belangrijke data en activiteiten:
Woensdag 10 oktober

De Utrechtse Sint Paulusabdij en haar bezittingen in en rond Ermelo

Dinsdag 23 oktober

Vertelcafé met Eva Vriend

Zaterdag 27 oktober

De Stedelijke Harmonie duikt de Zuiderzeewet in

Dinsdag 13 november

Lezing door Hans Goedkoop over de Grote Kerk

Woensdag 14 november

Hierdense avond met lezing over de Essenburgh en foto’s

Woensdag 21 november

Harderwieker geschiedenis quiz

Donderdag 29 november

1e lezing van de Gelderse Academie over de religie op de Noord Veluwe

Lezing OHV “Ermeloo”
10 oktober Immanuelkerk, Stationsstraat 137, aanvang 20.00 u, toegang gratis.
Lezing door Dr. C.J.C. (Lotty) Broer: De Utrechtse Sint Paulusabdij en haar bezittingen en rechten in en rond
Ermelo, het grondbezit en rechten t.a.v. de kerk. De lezing zal met name gaan over de Utrechtse abdij en haar
goederen- en rechtsbezit en de bezittingen die de abdij in de verschillende delen van het bisdom Utrecht had,
onder meer ook op en aan de randen van de Veluwe en dan met name in Ermelo en omgeving (Elspeet,
Nunspeet en Harderwijk).

Vertelcafé met Eva Vriend
23 oktober Stadsmuseum Harderwijk, aanvang 19.30 u
Eva Vriend (historicus en journalist) is auteur van het boek “Het nieuwe land”. Ze
is door het Zuiderzeemuseum gevraagd om op zoek te gaan naar verhalen over de
afsluiting van de Zuiderzee. Wat veranderde er voor jouw familie door de aanleg
van de Afsluitdijk? Was het gemakkelijk om nieuwe bronnen van inkomsten te
vinden? Overheerste de blijdschap om de grotere veiligheid, of toch juist de
heimwee naar de verloren zee? De verhalen die loskomen tijdens het vertelcafé
worden verzameld op www.mijnzuiderzee.nl en vormen mede de basis voor een
nieuw boek van Eva Vriend. Kom je verhaal vertellen!

Matrose
“Ons” Eibert den Herder jaar wordt afgesloten met een vertelverhaal over Eibert en Cornelis Lely. De
Stedelijke Harmonie duikt de Zuiderzeewet in met “Matrose”. Matrose is een vertel – theatergroep en heeft
samen met de Stedelijke Harmonie een prachtige voorstelling voorbereid. Een vertel-voorstelling met muziek
over de twee hoofdrolspelers m.b.t. de Zuiderzeewet, een ode aan Harderwijker Eibert den Herder.

27 oktober, Kerkelijk Centrum De Regenboog, aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50. Reserveren:
info@stedelijke-harmonie.nl

Hans Goedkoop in het stadsmuseum!
Hans Goedkoop gaat zich inzetten voor de sponsoring van de restauratie van de
schilderingen in de Grote Kerk. Hij gaat in het Stadsmuseum vertellen welke
prachtige kunst Harderwijk rijk is met deze schilderingen.
De restauratie van de kerk is opgedeeld in drie fasen, van 2018 tot 2021.
De lezing vindt plaats in het Stadsmuseum op 13 november, aanvang 20.00 u, aanmelden
vriendengrotekerk@gmail.com toegang € 10,- (d.i. een bijdrage aan de herstelwerkzaamheden.)

Lezing Herderewich in Hierden
Martijn Pijnenburg zal een lezing houden met als thema: “Leven op de
Essenburgh”. Na de pauze is er een fotopresentatie door Evert Jacobs over
Hierden na de oorlog.
14 november, Dorpshuis Hierden, aanvang 20.00 u, toegang gratis.

Harderwieker Geschiedenis Quiz
Voor het eerst dit jaar houden we een geschiedenisquiz. We doen dit samen met Veluvia, het restaurant met
die historische uitstraling bij de molen. Woensdag 21 november. Nadere gegevens volgen. Volg ons op
facebook of bezoek de website: www.herderewich.nl

Het Historisch Kenniscentrum
Het Historisch Kenniscentrum is geopend van maandag t/m donderdag van 13.30 u – 16.00 u. U vindt er de
boeken die in het Stadsmuseum stonden en in de bibliotheek van
Herderewich. Het zijn heel veel boeken met verhalen uit de
Harderwijker geschiedenis. We zoeken nog vrijwilligers voor de
bemensing van het kenniscentrum, eenmaal in de veertien dagen
bijvoorbeeld. Aanmelden bij kenniscentrum@herderewich.nl,
informatie bij Leen Karssen.

De Stichting Joods Erfgoed
Harderwijk
Deze stichting wil de herinnering aan de voormalige
Joodse gemeenschap van Harderwijk behouden en
levend houden en alle culturele, maatschappelijke en
religieuze aspecten daarvan onder de aandacht
brengen. In woord en beeld.

De ridders van Gelre en de Vischpoort in Harderwijk
“Ridder Bas en ridder René gaan dit keer achter de dames aan, op een heuse queeste naar de ontrafeling van

het Geheim van de Hertogin. Een
geheim dat een bom zal leggen
onder de Nederlandse Staat. De
toekomst van ons vaderland ligt in
handen van de ridders, want er is
nog één kans, een laatste kans voor
Gelre... Hun zoektocht voert hen
door alle uithoeken van ons
hertogdom, en ver daarbuiten. Ze
komen in Duitsland, België,
Schotland en Frankrijk.” Het
televisieprogramma Ridders van
Gelre is vanaf maandag 8
oktober wekelijks te zien bij Omroep Gelderland, om 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).
De Vischpoort speelt een rol in hun programma. O.a. op 15 oktober worden opnames uitgezonden die zijn
gemaakt in Harderwijk. Om 17.20 TV Gelderland, elk uur wordt het programma herhaald.

Karel Kok in actie voor de tv opnames.

