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Voorwoord

Opnieuw een jaar om op terug te blikken. De geschiedenis van
Harderwijk en Hierden groeit. En ook over het jaar 2016 is weer
voldoende te melden. Reden om weer met een bloemlezing te komen.
Een bloemlezing van feiten en gebeurtenissen die Harderwijk en
Hierden zijn gepasseerd. Het is niet moeilijk alle feiten bij elkaar te rapen.
Het is wel moeilijk om een selectie te maken. Wij hebben een aantal
onderwerpen voor u op papier gezet. U kunt genieten en u kunt de
gebeurtenissen aan de hand van deze kroniek weer even voor de geest
halen.
De kroniek van Harderwijk 2016 is een uitgave van Oudheidkundige
Vereniging Herderewich. Teksten zijn ontleend aan De Stentor,
Harderwijker Courant en Het Kontakt. Er wordt geput uit diverse
nieuwsbulletins en nieuwsbronnen via internet. Foto’s zijn beschikbaar
gesteld door Gemeente Harderwijk, Anneke Immink en Ton Pors.
De Kronieken van Harderwijk beschrijven gebeurtenissen vanaf 1231,
toen de vesting Stadsrechten kreeg van Graaf Otto II van Gelre. De eerste
eeuwen gaan de kronieken met grote stappen door de geschiedenis.
Van 1231 tot 1931 verschenen ze in een gebonden boek. De kronieken
van 1931 tot 1981 zijn gebundeld en in een tweede deel verschenen, ter
gelegenheid van 750 jaar Harderwijk.
Vanaf 1981 wordt de Kroniek nog steeds jaarlijks samengesteld door
leden van Herderewich.
Veel leesplezier!
Namens Herderewich,
de samenstellers
Matty Moggré
Wietse Hummel

Mijn stad
Op moderne plaveisels van de Markt
tekent het verleden zich voor mij uit.
Straten, stegen en stadspleinen sturen
mij door de kronieken van een vesting.
Telkens luidt de klok van de oude kerk
nieuwe ingebeelde prenten voor mij.
Ergens hoor ik spelende stemmen op
kleine kinderkoppen van de Vischmarkt.
Binnen statige stadsmuren blijven
de gekruide avondgeuren hangen
tot de late nacht en elke ochtend
ontwaakt de stad in haar verborgen aard:
zij staat op als een vissersvrouw, echter
haar zonen zijn geen vissermannen meer.
En dat bewaarde verlangen prikkelt
de geest in onze idylle van nu.
Als vanouds worden gasten ontvangen
en hun verhalen, jong en oud, komen
later afgestoft op het toneel, waar
ik slechts een voetnoot en een passant ben.

Wietse Hummel,
stadsgedicht ter gelegenheid van zijn installatie
als Stadsdichter van Harderwijk, 28 januari 2016

In 2016 herdenken de steden om de Zuiderzee de watersnoodramp van 1916. Ook
in Harderwijk vinden er verschillende herdenkingen plaats.

Januari 2016
1 januari
- Harderwijk telt 45.966 inwoners. Het aantal inwoners dat uit Harderwijk vertrok
is iets lager dan het aantal dat in Harderwijk kwam wonen, het geboortecijfer is
hoger dan het sterftecijfer.
- In januari wordt een start gemaakt met de herinrichting van de boulevard. Dit
project gaat drie jaar duren.
- Het aantal werkzoekenden is in Harderwijk met 10% gestegen, het aantal
bijstandsuitkeringen is gelijk gebleven.
- Per 1 januari zijn VCO Harderwijk en VCO Hierden, organisaties voor christelijk
basisonderwijs, gefuseerd tot een nieuwe organisatie: Stichting VCO HarderwijkHierden.
- De lokale radio FM Harderwijk en de tv zender HK13 gaan samenwerken.
- De nieuwjaarsnacht is rustig verlopen, het ziekenhuis St. Jansdal meldde
drie incidenten door vuurwerk, maar de slachtoffers konden na behandeling
naar huis. ’s Morgens vroeg ruimden de gemeentewerkers met kinderen en
volwassenen de rommel op. Ruim 6.000 kg aan vuurwerkafval is ingeleverd à €
1,- per zak.
3 januari
- Op zaterdag vond de 12e Nieuwjaarsduik plaats. Het was de warmste duik in die
12 jaar. Het was buiten 5 graden, de watertemperatuur was 7 graden, maar de
gevoelstemperatuur 3 graden, dus toch pittig koud.
6 januari
- Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, die dit jaar in de
brandweerkazerne werd gehouden, bracht de 13 jarige Marc Gonkel het
Harderwijker stedelied ten gehore, dat geschreven en gecomponeerd is door
Willem Guneman uit Zalk: “Harderwijk is een heerlijke stad om te verblijven”.
- De burgemeester heeft de Piet Dijkstraprijs uitgereikt aan Riet v.d. Vegt.

8 januari
- Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Botterstichting heeft Rob Spierenburg
afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft die rol 25 jaar vervuld en onder zijn
leiding is de Vischafslag er gekomen. De vloot is uitgegroeid naar 3 botters
en 1 pluunter. Het bestuur onderscheidde hem met de gouden botterspeld
met diamant. Fred Zoer is zijn opvolger. De Stichting Vischafslag en de
Botterstichting zullen onder één stichting verder gaan.
12 januari
- Burgemeester van Schaik heeft een Koninklijke onderscheiding uitgereikt
aan Willem den Besten uit Hierden vanwege zijn verdiensten op het gebied
van cultuur. Hij was jarenlang actief voor het Hierdens Zangkoor en voor de
volkskerstzang in het Dolfinarium.
13 januari / 14 januari
- Herderewich herdacht de watersnoodramp van 1916 met een lezing en het
aanbieden van een vloedsteen aan de gemeente. Deze steen is geplaatst aan
de stadsmuur bij de Smeepoort en op 14 januari door wethouder Gert Jan van
Noort onthuld.
21 januari
- Van 21 tot 24 januari vonden twee festivals plaats: het Wauw festival,
georganiseerd door Underground en het donkere dagen festival, georganiseerd
door Cultuurkust. Het Wauw festival verlichtte de binnenstad met laserstralen,
zette enkele torens in het licht en organiseerde een silent disco in de Houtwal
garage. Cultuurkust liet 300 mensen in 12 huiskamers rond de Vischmarkt
telkens een half uur luisteren naar diverse optredens.
26 januari
- Wethouder Pieter Teeninga overhandigde het boekwerkje “Station Harderwijk,
een ontwikkelingsgeschiedenis” aan het bestuur van de Oudheidkundige
Vereniging Herderewich. Het album is geschreven met het oog op de afbraak
van het huidige stationsgebouw.
28 januari
- Het Stadsmuseum opende de tentoonstelling Down Under, een kennismaking
met de Aboriginal Art. Het is een kunstvorm die voortkomt uit de 50.000 jaar
oude traditie van het natuurvolk, de Aboriginals, die grotendeels in Australië
leven.

- Na drie jaar heeft Theo Bakker het stadsdichterschap overgedragen aan Wietse
Hummel. De opvolger is door wethouder van Noort geïnstalleerd. Naomi
Ramaker is de eerste junior stadsdichter. Het initiatief om een junior stadsdichter
te benoemen is genomen door Cultuurkust en het Comité Stadsdichter
Harderwijk. Op 18 Harderwijker scholen hebben leerlingen van groep 7/8
meegedaan aan het schrijven van gedichten en een gedicht ingestuurd. De jury
koos het gedicht van Naomi als beste gedicht uit.

- De kerken hebben besloten om duizend stadsbijbels te laten drukken en die
vervolgens gratis ter beschikking te stellen. De eerste Bijbel is geschonken aan
Harm Jan van Schaik.
29 januari
- Tijdens de Paralympische Nederlands Junior en Jeugd Kampioenschappen
zwemmen behaalde Lisa Kruger 10 maal eremetaal. Ze gaat voor deelname aan
de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro in 2016.
30 januari
- Meer dan 110 spelers deden mee aan de door de Stedelijke Harmonie
georganiseerde Winterplay. Na een dag samen oefenen konden de tot dan toe
onbekende spelers om 16.00 u een mooi concert uitvoeren.

Februari 2016
1 februari
- Vanaf deze datum is de maximum snelheid op de A 28 verhoogd naar 130 km.
per uur, behalve op werkdagen tussen 7.00 u en 19.00 u. Dit leidt tot meer
verkeerslawaai en meer uitstoot CO2. Harderwijk heeft op allerlei manieren
bezwaar aangetekend tegen deze maatregel.
4 februari
- Ontsteltenis bij archeologen en het bestuur van Herderewich als blijkt dat
de aannemer met een te grote boor heeft geboord door de muur van een
voormalig Blokhuis, een archeologisch monument dat ligt op de hoek
Vissershaven.
12 februari
- Fred Kappers is gekozen tot de Harderwijker van het jaar. Hij was initiatiefnemer
en voorzitter van de stichting Podiumspektakel Harderwijk. Deze stichting zette
in de zomer 2015 een geweldig openluchtspektakel op Het Kloosterplein neer.

15 februari
- Commandant der Strijdkrachten Generaal Tom Middendorp is op werkbezoek
geweest bij de defensieopleiding van Landstede op de locatie Kranenburg. Voor
zijn vertrek woonde hij nog de aftrap bij van de Veiligheidsacademie NoordVeluwe, een regionaal opleidingscentrum voor de veiligheidsbranche. Deze
opleidingen staan hoog op de nationale ranglijst van mbo opleidingen.
- Het voorlopig ontwerp van het nieuwe Boulevardgebied, als onderdeel van
het project Waterfront, is gepresenteerd. Om de parkeercapaciteit in en rond
het centrum tijdens de bouwwerkzaamheden te waarborgen, is besloten tot
de aanleg van een groot, tijdelijk parkeerterrein op de locatie van de oude
industrieterreinhaven. Het terrein is ingericht voor betaald parkeren en parkeren
voor vergunninghouders. De aanleg zal gefaseerd plaatsvinden en gaat vooraf
aan het buiten gebruik stellen van parkeerterreinen op de Strandboulevard.

- Janna Allon heeft de Aaltjespenning ontvangen uit handen van burgemeester
Harm-Jan van Schaik. De Aaltjespenning wordt jaarlijks toegekend aan een of
meer personen die veel betekenen of hebben betekend voor het toerisme in
de stad Harderwijk. De 24-jarige Janna werkte jarenlang achter de schermen bij
de Aaltjesdag-commissie. Die functie heeft ze echter moeten opgeven. Janna
is ernstig ziek. Dat laatste is de reden dat de Aaltjespenning eerder is uitgereikt.
Dit gebeurt gewoonlijk in juni.
17 februari
- Café Alleman in Drielanden bestaat 10 jaar. Het is een volwaardig horecabedrijf,
dat gerund wordt door medewerkers met een beperking, onder deskundige
begeleiding van ’s Heerenloo en Careander.
19 februari
- Tientallen vrijwilligers meldden zich aan voor hulp aan de asielzoekers, die deze
maanden zullen komen. De instellingen voor basisonderwijs PROO en VCO
gaan samenwerken met betrekking tot de opvang van ongeveer 120 kinderen.
Het Morgencollege heeft een internationale schakelklas waar toekomstige
leerlingen terecht kunnen.
- Wethouder Teeninga verrichtte de officiële openingshandeling van de
verbouwde basisschool Het Kompas door het onthullen van het nieuwe
naambord: Het Kompas, Leonardo. De school is klaar voor de opvang van de
leerlingen die te zijner tijd uit de woningen van het Waterfront komen. De
school heeft nu 13 lokalen ter beschikking en de multifunctionele ruimtes zijn
aangepast aan de eisen van de tijd.
20 februari
- Er is een brand uitgebroken op het terrein van Reukema Recycling, aan de
Einsteinstraat in Harderwijk. De brand is ontstaan in een schroothoop op het
terrein van Reukema. Er is niemand gewond geraakt.

Maart 2016
3 maart
- Na een uitzending van het televisieprogramma van Rambam kreeg het
Dolfinarium zowel bijval als afkeuring over de omgang met de zeedieren. Het
programma meent het bewijs te hebben dat het Dolfinarium meer een circus
zou zijn dan een dierenpark. Volgens het ministerie voldoet het zeedierenpark
aan de vereiste vergunning voor een dierentuin.
- De gemeenteraad stelde € 45.000,00 beschikbaar voor het beste Stadsidee.
Daarmee hoopt de gemeente dat inwoners een bijdrage kunnen leveren aan de
invulling van de openbare ruimte.
- De Harderwijker modelbouwer Henk van Aken schonk een door hem gemaakte
modelbotter HK 172 aan het Stadsmuseum.
4 maart
- De Harderwijker Stadsomroeper Frans van den Bos ontving uit handen van de
Harderwijker van het jaar 2015 Fred Kappers het eerste exemplaar van het boek
‘Hoort zegt het voort’. Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van het Omroepersgilde.
- Uit handen van burgemeester Harm – Jan van Schaik ontving Fred Kappers de
erespeld als waardering voor zijn bijdrage aan de Harderwijker samenleving.
- Op de rotonde aan de Burgemeester de Meesterstraat onthulde wethouder
Jeroen de Jong een kunstwerk, een botter, dat de gemeente cadeau heeft
gekregen van aannemer Hoornstra Ophof. De onthulling vond plaats in het
teken van de hernieuwde aanleg van de Burgemeester de Meesterstraat en de
Havenkade.

5 maart
- Tijdens de voetbalwedstrijd tussen Harkemase Boys en VVOG in de hoofdklasse
bij de zaterdagamateurs verlieten de spelers van beide partijen het veld na
racistische uitlatingen van een toeschouwer aan het adres van de Harderwijker
voetballer Pernelly Biya. De wedstrijd werd later uitgespeeld.

7 maart
- Stichting Present vindt onderdak bij ZorgDat. Stichting Present koppelt mensen
die een klus willen doen aan personen, die daarvoor hulp nodig hebben. Dat
idee past bij de taak van de welzijnsorganisatie ZorgDat, de welzijnsorganisatie
voor informele zorg.
11 maart
- TSN Thuiszorgorganisatie is failliet verklaard. Voor 420 huishoudens in
Harderwijk moet huishoudelijke hulp geregeld worden. De gemeente heeft
toegezegd tot 25 april de thuiszorgmedewerkers te financieren om tijd te
vinden met een andere partij een contract te sluiten.
13 maart
- Op Sonnevanck overlijdt pater Everardus Jan Richter, norbertijn van de
Essenburgh. In 1951 werd hij tot priester gewijd. Tussen 1956 en 1973 was hij
kapelaan van de Catharinaparochie van Harderwijk, waarna hij pastoor werd in
Hilversum. Als kapelaan kwam hij onder meer naar de Dominicus Savioschool
en de Seger Stevens mavo voor catecheselessen, was hij aalmoezenier van
de padvinders van de Pater Verbraakgroep en richtte het nog altijd actieve
(jongeren)koor Panta Rhei op.
16 maart
- Op de nationale boomfeestdag met als titel: “bomen & bossen” zijn er op diverse
plaatsen in Harderwijk bomen en struiken neergezet, veelal door leerlingen van
de basisscholen. Pieter Teeninga plantte een Watercipres – aangeboden door
Sight Landscaping - op het Zuidereiland in plan Waterfront, wethouder Jeroen
de Jong plantte met leerlingen van De Bron en Het Talent bomen en struiken bij
het nieuwe speelveldje aan het Frankenspad, burgemeester van Schaik plantte
met leerlingen van De Fonkelsteen een jubileumboom, een Ginkgo Biloba, in de
natuurtuin De Hortus. De natuurtuin viert dit jaar haar 20 jarig bestaan. Er wordt
hard gewerkt aan de open dag op 21 mei met een jubileummarkt.
- Milieuvereniging De Hortus gaat uit het pand De Hortus (de voormalige
Snijkamer), vanwege te hoge kosten. Ze verhuizen naar de Melis Stokelaan. Op
21 mei is er nog een markt in de natuurtuin aan het Zeepad, die 20 jaar bestaat.
18 maart
- Het is precies 50 jaar geleden dat de tennisvereniging Strokel is opgericht onder
de naam Lawn Tennisclub. Anco Dousma (80 jaar) is een van de initiatiefnemers
en tennist nog altijd. Burgemeester Numan nam het initiatief tot de
naamsverandering TV Strokel. Het weekend van 18 maart vierde de vereniging
het jubileum o.a. met een reünie die door 100 oud-leden is bezocht.

19 maart
- Ziekenhuis St Jansdal heeft een darmkankercentrum geopend. Patiënten
kunnen hier snel terecht voor onderzoek, advies en behandelingen.
- Supermarkt Dirk van de Broek sluit zijn deuren op de Vuldersbrink en gaat
verder, voorlopig in een noodwinkel, aan de Flevoweg. Het is daar de eerste
winkel op die plek, waar de komende jaren een nieuw winkelcentrum verrijst.
De ondernemers van de binnenstad verzetten zich tegen deze ontwikkeling.
- Jeanette en Bram Hop aan de Molenweg 19 geven het fietspad daar een nieuwe
naam. Zij onthullen, samen met hun kleindochter, het bord “Zangfietspad”. De
Tippenzangers hebben de onthulling muzikaal ondersteund en wijden de naam
fietsend en zingend in.
20 maart
- De geelbruine kiosken op de boulevard, in de volksmond de trespa paleizen,
worden gesloopt. Zij moeten wijken voor de wandelpromenade langs het water
dat weer langs de stadsmuur zal stromen.

- Een groot gelegenheidsjeugdorkest, dat gevormd wordt door kinderen tot 12
jaar die minimaal 2 jaar blaas- of slagwerkles hebben gehad, geeft een concert
in het gebouw van de Stedelijke Harmonie aan de Deventerweg in Harderwijk.
22 maart
- Niels Tromp is winnaar geworden van de Kennis Quiz 2016. Hij kreeg uit handen
van wethouder Christianne van der Wal de winnaarstrofee.
2 4 m a a r t,
- Tweede Paasdag. Er raast een flinke storm over Nederland, met regen en
onweer zorgt deze storm er voor, dat verschillende activiteiten worden afgelast.
In Harderwijk waait een metersgroot reclamebord over de Burgemeester de
Meesterstraat.

April 2016
1 april
- Het bestuur van de Stichting Harderwijk op IJs neemt afscheid van bestuurslid
Reijer Roelofsen. Hij ontvangt van het bestuur de Gouden Schuiver voor zijn
inzet.
2 april
- Op 74 jarige leeftijd is Gien Sloot – Baltus
overleden. Zij zat van 1982 tot 1998 voor het
CDA in de gemeenteraad, was actief in de
lokale politiek voor het CDA en was daarnaast
ook maatschappelijk actief en lid van menig
verenigings- of stichtingsbestuur.
4 april
- Tijdens de 10e editie van het Business
Event worden de jaarlijkse prijzen voor de
ondernemers van het jaar uitgereikt. In de
categorie Jonge Ondernemers gaat de prijs
naar Palfinger Boats BV. In de categorie MKB en
Detailhandel gaat de prijs naar Van Dompseler
Bespaar Advies en in de categorie Industrie en
Dienstverlening naar Perspectief Groep BV.
- Wethouder Jeroen de Jong en Ed Gijsen van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
hebben aan de wijkvereniging Drielanden het Buurtlabel Veilig Verkeer
uitgereikt. Bewonersgroepen die structureel werken aan de verkeersveiligheid
in buurt, wijk of dorp komen in aanmerking voor het Buurtlabel Veilig Verkeer
van VVN.
6 april
- De eerste “pak de boefdag” is geslaagd. De politie wil door een spel mensen
leren eerder 112 te bellen. Op een speelse manier geeft de politie kleine
aanwijzingen aan de deelnemers, op deze manier worden de mensen steeds
verder naar de boef gestuurd.
8 april
- Staatssecretaris van Dam heeft een onderzoek laten instellen naar de kwaliteit
van de dolfijnenverblijven in het Dolfinarium, na de commotie die door
Rambam was veroorzaakt. Hij komt tot de conclusie dat de waterkwaliteit van
de dolfijnenverblijven aan de richtlijnen voldoet.
- Het heeft al 6,5 miljoen euro gekost: het zoeken naar niet ontplofte
bommen uit de WOII in het Waterfront. En opnieuw moet het college naar de
gemeenteraad voor € 900.000,- want het zoeken is nog niet afgerond. Het rijk
neemt 70% van de kosten voor zijn rekening.

9 april
- Voor de vierde keer wordt de “Zuiderzeestraatweg – run” gehouden. Een
hardlooptocht van Hoevelaken naar Hattem over de oude Zuiderzeestraatweg.
14 april
- Popschool Harderwijk heeft een overeenkomst ondertekend met Artez
Conservatorium voor een samenwerking voor een driejarige Vooropleiding
Muziekvakonderwijs. De popschool is gevestigd
in het voormalige Raadhuis.
15 april
- In aanwezigheid van gedeputeerde Bea
Schouten en wethouder Pieter Teeninga vindt
de officiële opening plaats van de nieuwe
Vischafslag met Botterloods. De zaterdag
daarop wordt de nieuwe locatie tijdens een
Open Dag druk bezocht.
21 april
- Burgemeester Harm Jan van Schaik reikt op
het Stadhuis het verkeersdiploma uit aan de 17
leerlingen van de diverse basisscholen die cum
laude zijn geslaagd.
22 april
- De vierde editie van de Koningsspelen staat
in heel Nederland op het programma Ook in
Harderwijk en Hierden doen scholieren hier actief aan mee.
26 april
- De gemeente heeft met Stichting Proo en Stichting VCO afspraken gemaakt
over onderwijs aan de kinderen die later dit jaar op het asielzoekerscentrum
Harderwijk komen.
27 april
- Burgemeester Harm – Jan van Schaik reikt tijdens de traditionele lintjesregen
koninklijke onderscheidingen uit aan Albert Berends, Albert Boudesteijn, Bertus
van den Brink, Inge Enninga – Kerp, Wim Kok, Hans Kuijken, Jan van Panhuis en
Hennie Ijzerman – Tjeerds.
- Tijdens een bijeenkomst van oud gedecoreerden houdt Liek Mulder De
Harderwijk Lezing over “De Stille kracht van Harderwijk’. Een keer in de twee jaar
wordt deze bijeenkomst rondom Koningsdag gehouden.

Mei 2016
4 mei
- In bijzijn van burgemeester Harm – Jan van Schaik wordt op de Algemene
Begraafplaats aan het Oosteinde de oorlogsgevallenen herdacht. Na een
toespraak van de burgemeester leest de Harderwijker scholiere Anne Sofie
Timmer een gedicht voor.
- De Zwaluwehoeve in Hierden is overgenomen door het Spaanse bedrijf Aspro
Parks. Dit bedrijf is tevens eigenaar van het Dolfinarium en van meer dan 60
parken verspreid over Europa.
12 mei
- Wethouder Christianne van der Wal ondertekent met minister Kamp
(Economische Zaken) de RetailDeal. De landelijke overheid wil gemeenten
ondersteunen bij het versterken van de winkelgebieden door het leveren van
kennis, advies en ervaring. De Harderwijker binnenstad kent 12% leegstand.
16 mei
- Stig Hoefnagel (16 jaar) behaalt de bronzen medaille voor de jeugd bij het EK
Freestyle Kiteboarding in Noordwijk.
17 en 18 mei
- 244 teams strijden om de wisselbeker tijdens het Schoolkorfbaltoernooi. Groep
acht van het Startblok won de finale.
18 mei
- Bedrijventerrein Tonsel krijgt het keurmerk “Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen Continu Samenwerken” (het KVO-B certificaat) uitgereikt. Dit
certificaat wordt uitgereikt aan bedrijventerreinen waar sprake is van een goede
samenwerking tussen de bedrijven onderling en andere betrokken partijen in
het kader van veiligheid, om schade en criminaliteit te voorkomen.
20 mei
- Er wordt een Rugbyclub opgericht: de Dolphins Rugby Leage Football Club,
kortweg De Dolphins.
21 mei
- Alle watersportbedrijven aan de voormalige vissershaven zijn verhuisd en
hebben een plek gekregen in de nieuwe Pasteurhaven aan de (nu nog geheten)
Madame Curiestraat. Ze vieren dit gezamenlijk met een zgn. Pasteurhaven
Festival.
- Wethouder Christianne van der Wal wordt op het landelijke VVD partijcongres
benoemd tot lid van het hoofdbestuur van de partij. Zij zal deze functie
uitoefenen naast naar wethouderschap.
- Met een groene markt in de Natuurtuin aan het Zeepad wordt het 25 – jarig
bestaan gevierd van het Centrum voor Natuur en Milieu De Hortus.

28 mei
- In Theater Harderwijk vindt de release plaats van de cd van de Harderwijker
zangeres Lisanne Spaander. Even daarvoor had zij in de Ziggo Dome in
Amsterdam een optreden met de bekende Nederlandse zanger Marco Borsato.
Haar album is opgenomen in het teken van haar overwinning op kanker.
- Voor de vijfde achtereenvolgende keer wordt het festival Lalaland
georganiseerd. Er kwam een keur aan bands met diverse stijlen voorbij.

31 mei
- De eerste avond wandelen van de avondvierdaagse is afgelast vanwege
dreigend noodweer. Dit is aan Harderwijk voorbijgegaan, maar heeft in het land
voor veel overlast gezorgd.

Juni 2016
3 juni
- De gemeente heeft besloten de kunstwerken van Patrick Visser, de stalen dieren,
op de verschillende plekken in Harderwijk voorlopig te laten staan.
4 juni
- Aan de Parkweg vindt de jaarlijkse Multicultidag plaats. Tijdens dat festival
worden diverse culturen in onze samenleving voor het voetlicht gebracht.
6 juni
- Mevrouw Jane (A.S.) van der Kooi-Gulden is 105 jaar geworden. Burgemeester
Harm-Jan van Schaik brengt haar een bezoek en overhandigt haar het door haar
dochter geschreven en uitgegeven boek “De eeuw van mijn moeder.”
7 juni
- Palingrokerij Klaassen wordt “Visspecialist Het Waterfront”. De palingrokerij moet
wijken voor het Waterfront en krijgt een tijdelijke plaats toegewezen aan de
Burgemeester de Meesterstraat.
9 juni
- John en Tineke Kok openen het vernieuwde Rookerijtje aan de boulevard, dat
vorig jaar totaal afbrandde. Het restaurant gaat verder onder de naam Johannes
restaurant, vernoemd naar de vader van de eigenaar Johannes Kok. Het is
herbouwd op basis van de bouwtekening uit 1904.
- Topcleaning Harderwijk is genomineerd als beste stomerij van de wereld.
10 juni
- Op 10, 11 en 12 juni vinden de Aaltjes- en visserijdagen plaats. Deze twee
jaarlijkse evenementen zijn samengevoegd tot één evenement.
13 juni
- Met het in gebruik nemen van het fietspad Mheenlanden is de toeristische
fietsroute rond de Randmeren voltooid. Wethouder Jeroen de Jong heeft de
officiële openingshandeling verricht.

- Wethouder sport, Christianne van der Wal, ontsteekt de vlam als startsein
voor de sportkaravaan. De sportkaravaan is een sportinstuif met spel en
sportactiviteiten voor kinderen van de groepen 3 en 4 van de basisschool.

15 juni
- Het kantoor van Kernnotarissen bestaat dit jaar 50 jaar. De huidige notaris Eef
Wemes had het kantoor overgenomen van zijn vader Leo Wemes en is een
maatschap aangegaan onder de naam Kernnotarissen. Een van de activiteiten
rondom dit jubileum is de goede doelen actie, die gewonnen is door S.O.S.
Dolfijn. Het kantoor heeft zich door de jaren heen belangeloos ingezet voor het
maatschappelijke en culturele leven in de stad.
- In de theaterzaal van Cultuurkust aan ’t Klooster heeft wethouder Gert Jan
van Noort de eerste bundel ‘Dichter in de stad’ uitgereikt aan Naomi Ramaker,
junior stadsdichter van Harderwijk. In de bundel zijn gedichten over de stad
opgenomen van jonge en oudere dichters van Harderwijk.
16 juni
- Twee acteurs brengen 5500 handtekeningen in een postzak de raadzaal binnen
in de vergadering van de commissie welzijn, ondertussen al verhalend over
het belang van het behoud van een professioneel theater (Stationslaan) in
Harderwijk.
- Op initiatief van De Harderwijkse Uitdaging vindt de eerste Beursvloer plaats.
- De opbrengst van de Haringparty bedraagt € 25.000,-. Het bedrag gaat naar een
goed doel.
17 juni
- 150 mensen schuiven aan tijdens de Iftar, een gezamenlijke maaltijd tijdens de
Ramadan in het buurtcentrum De Stad.
- De VVV is uit de stad verdwenen. Toeristen kunnen voor toeristische informatie
terecht bij www.heerlijkharderwijk.nl en diverse infopunten.
- Voor de vierde jaar op rij werd de 15-jarige Lisa Krüger kampioen op de 100
en 50 meter rugslag tijdens de Nederlandse Jeugdkampioen-schappen in de
Paralympische klasse.
23 juni
- Talentvolle en succesvolle sporters van Harderwijk zijn in het zonnetje gezet.
24 juni
- Herman Brugman ontvangt van burgemeester Harm-Jan van Schaik een
koninklijkje onderscheiding voor zijn langdurige verdiensten bij de brandweer
Harderwijk.
- Onder grote belangstelling is het Trade Center aan de Nobelstraat na de brand,
een jaar geleden, heropend.
28 juni
- De ondergrondse Parkeergarage Houtwal in Harderwijk is bekroond met de
gouden editie van de European Standard Parking Award: de ESPA Gold Award.
Deze award is dé onderscheiding voor parkeergarages van een uitzonderlijk
hoge kwaliteit.

Juli 2016
1 juli
- Ahmet Nazligul, de voorzitter van de moskee, organiseert een stille tocht tegen
terreur naar aanleiding van de aanslagen in Istanbul. Er lopen 250 mensen mee.
- Gedeputeerde van Gelderland Bea Schouten en Burgemeester Harm - Jan van
Schaik openen de 42 meter hoge toekan-toren bij het Van der Valk restaurant.
Mensen kunnen deze 200 treden tellende trap beklimmen om van een mooi
uitzicht te genieten.
4 juli
- Dalton 17 opent haar deuren. Dalton 17 is een facilitair centrum op
bedrijventerrein Lorentz met alle mogelijke voorzieningen. Er kunnen
vergaderingen belegd worden en er is een lunchroom.
- Tijdens de diploma-uitreiking in ROC Deltion wordt de Harderwijker student
verrast met de oorkonde ‘Beste optiekstudent 2016’
6 juli
- De werkzaamheden aan de ondergrondse waterverbindingen zijn afgerond,
waardoor het water weer via de stadsbeken, de Couperussingel en de
Friesegracht naar de Vissershaven en Lelyhaven stroomt. Daarmee is verleden
weer heden geworden.
7 juli
- De familie Kok heeft de deuren van het uitgaanscentrum Kok’s Experience
geopend aan de Hoofdweg, naast het benzinestation.
9 juli
- Watersportvereniging Flevo bestaat 85 jaar. Dat is o.a. gevierd met de officiële
opening van de jachthaven, die vorig november al in gebruik genomen was.
Tevens heeft burgemeester Harm Jan van Schaik Bert Aartsen benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn langdurige verdiensten als lid en
bestuurslid voor Watersportvereniging Flevo en zijn vrijwilligersactiviteiten als
chauffeur voor de buurtbusvereniging.
10 juli
- Ongeveer 3.500 huishoudens in en rondom Harderwijk en Hierden hebben
last van een grote waterstoring. Er is sprake van een lek in de waterleiding. De
storing duurde van 04.30 uur tot ongeveer 12.00 uur

14 juli
- Willem Krooneman, bestuurder RNV en nauw betrokken bij het project
‘SamenMakenWij’ overhandigt het kunstwerk ‘DEURGOAN’ aan wethouder
Gert Jan van Noort. Het beeld is een symbool voor burgerkracht in de acht
samenwerkende gemeenten van de regio Noordwest Veluwe. Alle gemeenten
die aangesloten zijn bij het RNV kregen dit kunstwerk.

15 juli
- Een probleem met een hoogspanningsverdeelstation is de oorzaak van een
grote stroomstoring in Flevoland en op de Veluwe. Vanaf halverwege de middag
tot ongeveer 18.00 uur hebben ongeveer 25.000 huishoudens last van de
storing.

Augustus 2016
9 augustus
- Ziekenhuis St Jansdal en het Anthony van Leeuwenhoek in Amsterdam hebben
een convenant ondertekend voor een verdere samenwerking met als doel de
zorg voor oncologische patiënten te optimaliseren.
12 augustus
- De prominente Harderwijkse vrouw Nel Gerritsen is op 72 jarige leeftijd
overleden. Nel zette zich maximaal in voor de minima. Ze had haar tweede
hands kledingwinkel aan de Landbouwstraat, ze was jarenlang voorzitter van
de cliëntenraad, lid van het dagelijks bestuur van de huurdersraad Woonwijs
en ze was elke donderdagavond in het stadhuis te vinden bij de raad- en
commissievergaderingen. Laurens de Kleine, voormalig wethouder en
fractievoorzitter PvdA, noemde haar het sociale geweten van Harderwijk.

13 augustus
- De baanwielrenner Theo Bos uit Hierden eindigt als zesde bij de Olympische
spelen in Rio de Janeiro.
18 augustus
- Door samenwerking tussen het filmhuis Harderwijk en strandcafé Walhalla
draait er op vier achtereenvolgende donderavonden een film op het
strandeiland.
- De laatste weken van augustus is het extreem mooi weer, te warm voor de tijd
van het jaar.
21 augustus
- Op het terrein van De Harder is begonnen met de bouw van de McDonalds, het
eerste fastfoodrestaurant in Harderwijk.

24 augustus
- Voormalig stadsdichter Theo Bakker presenteert zijn nieuwe bundel ‘Mijn stad’.
Het zijn met name gedichten over de stad Harderwijk.
27 augustus
- De EHBO vereniging Harderwijk viert haar 80 jarig jubileum. Fons Scholte
stopt na 40 jaar met zijn vrijwilligerswerk, als laatste kaderinstructeur, bij de
vereniging.
- Shantykoor de Boekaniers organiseert een internationaal shantykorenfestival. In
totaal brengen 8 koren een hele middag zeemansliederen ten gehore.
29 augustus
- Het RSG start met een kick off voor de viering van 50 jaar openbaar onderwijs in
Harderwijk. Het hele jaar door zullen er activiteiten georganiseerd worden. Ook
is er gekozen voor het sponsoren van een goed doel, de Clini-Clowns.
- Een deel van de publieksfuncties van het stadhuis verhuist tijdelijk naar andere
locaties. De WMO wordt ondergebracht bij de Sociale Dienst Veluwerand en
het stadsbedrijf tijdelijk bij de gemeentewerf. Het stadhuis wordt grondig
verbouwd. De verbouwing zal ongeveer een jaar duren.

September 2016
1 september
- De eendenslachterij VSE is overgenomen door Thomassen Duck-To uit Ermelo.
Na ruim 60 jaar verdwijnt de naam van het klassieke Harderwijks bedrijf uit de
stad. Werknemers gaan mee met de overname. Er is nog geen duidelijkheid over
een eventuele verkoop van het pand.
- Met veel ceremonie wordt als aftelmoment naar de opening van het nieuwe
station op 16 september een digitale aftelklok in gebruik genomen.
- Met de officiële start van de bouw van 28 eengezinswoningen is de vierde fase
ingegaan van het woningbouwplan in het Waterfront. Wethouder Teeninga
sloeg de eerste paal.
2 september
- De huidige stadsdichter Wietse Hummel presenteert zijn nieuwe dichtbundel
‘Ingebeelde vergezichten’. Het zijn gedichten die hij de afgelopen jaren heeft
gemaakt. Hij reikt het eerste exemplaar uit aan de eerste stadsdichter van
Harderwijk Michel Martinus (pseudoniem voor Joz Brummans).
3 september
- Met allerlei muziek -, theater – en dansvoorstellingen en literatuuractiviteiten is
het culturele seizoen geopend.
4 september
- De kerk, wijkgemeente, het Visnet in Hierden viert dat ze 30 jaar geleden is
opgericht door Wim Verboom. Er zijn de hele week activiteiten te doen.
6 september
- Het COA maakt bekend dat een locatiemanager is aangesteld, Thami Zabda
en de tijdelijke units zijn opgeleverd. De komst van asielzoekers laat op zich
wachten.
8 september
- De 16 jarige Lisa Kruger wint de gouden medaille bij de Paralympische Spelen in
Rio de Janeiro op de 100 meter schoolslag zwemmen.
9 september
- In het kader van de Unesco school organiseert het College Nassau Veluwe een
dag t.b.v. een project in Ghana.
9 en 10 september
- Voor de tweede keer is er een samenloop voor hoop georganiseerd. Een 24
uur durende estafetteloop met het doel geld in te zamelen voor de strijd
tegen kanker. Er vinden tal van activiteiten plaats waaronder een barbecue en
de verkoop van de muzikantenkalender. Er staan kraampjes en er zijn enkele
bijzondere momenten zoals ’s avonds om half elf de kaarsenceremonie.

12 september
- SOS Dolfijn heeft bekend gemaakt dat de stichting per 1 januari het
zeedierenpark Dolfinarium verlaat.
- Met een feestelijke heropening van het verbouwde pand aan de Curiestraat
heeft De Wissel de viering van haar 25 jarig bestaan afgesloten. De hele week
waren er activiteiten voor de cliënten van het dagactiviteitencentrum van
Careander.
13 en 14 september
- Wegens de uitzonderlijke hitte (30 graden) hanteren meerdere scholen een
tropenrooster.
15 september
- Onder grote belangstelling wordt in het voormalig MOB – complex van Defensie
de Creatieve Industrie California geopend. In het pand, waar ook ooit California
en Hivea waren gevestigd, zitten nu creatieve ondernemers en kunstenaars
16 september
- In aanwezigheid van Commissaris der Koning Cornelis Cornielje, burgemeester
Harm – Jan van Schaik, wethouder Pieter Teeninga, regiodirecteur ProRail Jan
Mulder en regiodirecteur NS Ineke van Gent wordt het nieuwe stationsgebouw,
de verkeersonderdoorgang en de nieuwe fietsenstalling geopend. De opening
krijgt grote publieke belangstelling.

17 september
- Burgemeester Harm Jan van Schaik opent de nieuwe Kiekmure. Het lange
traject van behoefte onderzoek naar besluitvorming bij de gemeente heeft 10
jaar geduurd. Het gebouw is in 10 maanden gebouwd. Vanwege zijn 30 jarig
voorzitterschap en het bereiken van deze mijlpaal heeft de burgemeester de
voorzitter, Berri Arendshorst, benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
- Onder grote belangstelling wordt in de nieuwe Vischafslag en Botterloods het
tweedaagse mosselfeest gehouden.
- Mede dankzij het mooie weer is er veel publieke belangstelling voor het
foodfestival Blije Bietjes op het Plantagepark naast de binnenstad.

20 september
- Op 80 jarige leeftijd is de bekende Harderwijker Evert ten Hove overleden.
Evert was melkboer en is altijd een gewone man gebleven, de man die
iedereen kende. Evert heeft ontzettend veel voor Harderwijk betekend: voor de
Visserijdagen, voor de bouw van de molen, voor de Oranjevereniging en voor
het CDA.

- Uit handen van burgemeester Harm – Jan van Schaik ontvangt Gerard Gersie
een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange werkzaamheden voor
de Stichting Messias Belijdende Joden en zijn vele vrijwilligerswerk voor de
Christelijk Gereformeerde Kerk De Zaaier.
21 september
- Burgemeester van Schaik opent het eerste Parkinson-café. Dit initiatief biedt
ontmoeting en informatie aan mensen met Parkinson en hun omgeving.
22 september
- In aanwezigheid van burgemeester Harm – Jan van Schaik wordt de 16 jarige
Lisa Kruger, die de gouden medaille op de 100 meter schoolslag zwemmen
veroverde, benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau: Zij is daarmee de
jongste ridder ooit in de Harderwijker geschiedenis en de op één na jongste in
Nederland. Het wedstrijdbad van de Sypel wordt ter ere van Lisa omgedoopt tot
het “Lisa Krugerbad”.

24 september
- Met een gedicht van stadsdichter Wietse Hummel wordt het Poëzie en
prozafestival in het kader van het 30 – jarig bestaan van Apollo Harderwijk
geopend. Voormalige stadsdichter Michel Martinus (pseudoniem voor Joz
Brummans) opent op een rol papier een lopend stadsgedicht waaraan iedereen
zijn of haar poëtische bijdrage kon leveren. Literaire en culturele kring Apollo
is 30 jaar geleden opgericht door Joz Brummans. De openingshandeling vond
plaats bij het huis van Joz en Tiny Brummans.
- Een felle brand legt Timmerfabriek Olofsen BV, een familiebedrijf aan de
Nobelstraat, volledig in de as.
27 september
- De kerkenraad van de PKN heeft na lang overwegen besloten de Plantagekerk
in ere te herstellen en het gebouw als kerk te blijven gebruiken. De kerkenraad
houdt het gebouw in eigen beheer en gaat niet samenwerken met de Stichting
de Plantage. In januari zal de kerk (opnieuw) in gebruik worden genomen.

Oktober 2016
1 oktober
- Corné Wegerif neemt de bakkerszaak van zijn vader over. Hij is de zesde
generatie in dit familiebedrijf dat dit jaar 155 jaar bestaat.
3 oktober
- In de nacht van 1 op 2 oktober is het ziekenhuis St. Jansdal overgegaan op een
nieuw elektronisch patiëntendossier. Jan Voorburg, voorzitter van de raad van
bestuur en Henk Leeuwis, voorzitter patiëntenvereniging, geven onder grote
belangstelling het startschot voor de “grootste verandering in de historie van
het ziekenhuis”.
5 oktober
- Er is een meterslang scherm in het water voor de Stille Wei geplaatst dat een
filmpje (2 minuten) vertoont waarop te zien is wat de watersnoodramp in 1916
teweeg bracht.
8 oktober
- Het Dolfinarium blikt naar eigen zeggen terug op een goed toeristisch jaar. De
politiek maakt zich zorgen over de toekomst van het Dolfinarium.
- Van Delft zet een tegenactie in tegen de strijd om zwarte Piet, door het
openen van 20 pepernotenwinkels, tijdelijke speciaalzaken, in het land. Ook in
Harderwijk is de pepernotenwinkel geopend bij Kok aan de Hoofdweg.
10 oktober
- Er verschijnen berichten in de media over het gevaar van de rubber
korrels in het kunstgras van voetbalvelden voor de gezondheid. Ook de
sportverenigingen van Harderwijk zitten met de vraag: wat te doen? Voorlopig
proberen zij zoveel mogelijk het voetballen op kunstgras te voorkomen, maar ze
zetten dit niet stop, voordat er duidelijkheid is.
- De jonge coureur Mika van de Scheur (10 jaar) wordt Nederlands kampioen
karten in de leeftijdsklasse 7 – 12 jaar.
16 oktober
- De popronde, het grootst reizende popfestival in diverse steden in het land,
doet dit weekend ook Harderwijk aan met 26 optredens op 12 verschillende
locaties.

19 oktober
- De bekende en markante broeder van de Norbertijnen van de priorij van het
voormalig klooster De Essenburg, Toon van der Ven, Martinus Hendricus, is
op 81 jarige leeftijd plotseling overleden aan een hartstilstand. Van der Ven
heeft veel betekend voor de integratie van de Norbertijnen in Hierden. Hij was
een groot voetballiefhebber en maakte heel lang deel uit van VV Hierden en
bekleedde er diverse functies.
21 oktober
- Frank van den Bos ontvangt een speciaal ontworpen erespeld uit handen van
burgemeester Harm Jan van Schaik als blijk van waardering voor het werk dat
Frans 9 jaar gedaan heeft. De gemeente wilde een bredere invulling geven
aan het begrip stadsomroeper. Om die reden heeft Van den Bos zijn functie als
stadsomroeper moeten neerleggen.
- De Christelijk Gemengde Zangvereniging Euodia Hierden heeft twee
jubilarissen gehuldigd. Gijsje Zuurveld – Hop krijgt vanwege haar 25 jarig
lidmaatschap de zilveren vioolspeld uitgereikt. Bertus Scholten krijgt vanwege
zijn 50 – jarig lidmaatschap de gouden speld met zirkonium steentje opgespeld.
25 oktober
- Econsultancy begint een archeologisch onderzoek bij de Vischpoort, voordat
de boulevard echt op de schop gaat. Dit bedrijf heeft 6 weken gekregen
om te onderzoeken of er in de bodem iets van de geschiedenis terug te
vinden is. Een week onderzoek op de boulevard leverde diverse vondsten op:
bodemsamenstelling, steigerpalen en diverse kleine vondsten en de bodem van
een schip.
29 oktober
- De finale van de Harderwijkse Korenslag is gewonnen door Swinging Squabble.
30 – 31 oktober
- Het Filmhuis Harderwijk bestaat 40 jaar. Vrijwilligers verzorgen al 40 jaar
filmavonden van oude klassiekers, maar ook recente producties. Het Filmhuis
viert dit een weekend lang met bijzondere films, lezingen, een feestavond en
een filmnacht.
31 oktober
- De laatste kiosken op de Harderwijker boulevard, snackbarhouder Andre Mons
en visverkopers Jan en Willem Jansen, sluiten na 30 jaar hun deuren in verband
met de komst van het Waterfront. Ze hebben nog niet bekend gemaakt of ze
terugkomen op de boulevard.

November 2016
3 november
- Peter van Uhm, voormalig generaal Nederlandse Strijdkrachten, vertelde tijdens
de vijfde Collegetour van het JCI in het Dolfinarium zijn ervaringen
- Na maanden van werkzaamheden opende Het College Nassau Veluwe een
nieuwe afdeling, het bèta laboratorium. De voormalige gymzaal is omgebouwd
tot natuurkundig proeflokaal. Er zijn nieuwe gymnastieklokalen gebouwd.
5 november
- De Stedelijke Harmonie Harderwijk bestaat 140 jaar en viert dit met een
jubileumconcert “Overstromingen”, gebaseerd op de overstromingsramp in 1916.
- Tijdens het Open Nederlands Kampioenschap korte baan zwemt Paralympisch
kampioen Lisa Kruger een Europees record op de 50 meter rugslag.
11 november
- Ter gelegenheid van de viering van het 100 jarig bestaan van het Jan van
Nassaupark / v.h. Jan van Nassaukazerne heeft burgemeester Harm Jan van
Schaik een infanteriemonument onthuld bij de ingang van het park.

- De eerste twaalf asielzoekers zijn in het nieuw gebouwde AZC op het terrein
Kranenburg gearriveerd. Burgemeester Harm-Jan van Schaik heet hen van harte
welkom. Er zouden 800 mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden. Dit wordt
waarschijnlijk niet gerealiseerd door een teruglopend aantal asielzoekers.
14 november
- Ook voor Harderwijk geldt de ophokplicht die de staatssecretaris van
Economische Zaken heeft afgekondigd in verband met de oprukkende
vogelgriep. Al het pluimvee moet binnen blijven.
15 november
- De Vissershaven is tijdelijk afgesloten voor de werkzaamheden ten behoeve
van de bouw van de twee bruggen die de stad met het Dolfinarium moeten
verbinden.
- Martin Visch verkoopt na 21 jaar zijn bekende viszaak aan Jolanda Engelgeer.
Jolanda en haar Vader Willem Engelgeer moesten hun kiosk aan de boulevard
opgeven wegens de werkzaamheden Waterfront.

- De ijsbaan op de Stille Wei ligt weer klaar voor de vorst. Dick Verweij (81) brengt
na 20 jaar voor de laatste keer de lidmaatschapskaarten naar de 600 leden van
de schaatsvereniging Vol Moed. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolger.
- Waterschap Veluwe Vallei bouwt een Bio energiecentrale, op het terrein van de
rioolwaterzuivering. Deze gaat 12,5 miljoen biogas produceren.
16 november
- De gemeente Harderwijk, het Dolfinarium en VOF Waterfront ondertekenen
een convenant, waarmee afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de
ontwikkeling van het boulevardgebied en het Dolfinarium.
23 november
- Wethouder Pieter Teeninga geeft in aanwezigheid van vertegenwoordigers
van gemeente, BPD en Slokker het officiële startsein voor het bouwrijp maken
van Harderweide. De aanwezigheid van dassen heeft de bouw vertraagd. Met
bewoners in het gebied en de gemeente Ermelo zijn afspraken gemaakt over de
compensatie van het leefgebied voor de dassenfamilies.

24 november
- Marianne Timmer, voormalig Olympisch schaatskampioene uit Hierden opent de
ijsbaan op de markt. Dit is het tiende jaar dat er op de markt geschaatst kan worden.
25 november
- Het eerste jeugdlintje wordt uitgereikt aan de 17 jarige Erwin Mazier. Erwin
krijgt dit voor zijn activiteit in de Unescogroep van het CCNV, waar hij de
organisatie van de Ghana dag op zich had genomen, voor zijn activiteiten in de
kerk, het Visnet in Hierden en voor zijn vrijwilligerswerk voor de Botterstichting.
27 november
- Op drie pluimveebedrijven in Hierden zijn meer dan 100.000 eenden preventief
geruimd. De eigenaar heeft ook het pluimveebedrijf in Biddinghuizen in
eigendom. Daar is vogelgriep geconstateerd. Achteraf is gebleken dat er geen
vogelgriep in Hierden aangetroffen is.
28 november
- Bestuursleden van vakbond FNV verrassen in zorgcentrum Randmeer de
97 jarige Willem Klaassen met een bezoek, bloemen en een boek. Dit ter
gelegenheid van zijn 80 jarig lidmaatschap van de FNV.

December 2016
3 december
- Marktmeester Kees Louwen draagt na 30
jaar het stokje over aan Armen Hakobian en
neemt daarmee afscheid van de weekmarkt
in Harderwijk.
5 december
- ROC Landstede van Harderwijk sluit met de
hbo Windesheim Zwolle en de regionale
afdelingen zorg en welzijn een zorgpact.
Zij zetten een nieuwe onderwijsvorm
neer: De Care Academy die zich richt op
praktijkgestuurd leren.
6 december
- De Harderwieker Sinterkloas Stichting besluit
te stoppen met haar activiteiten. De stichting organiseerde de strooiavond en
de uittocht van Sinterklaas op 6 december. Het bestuur hoopt dat de Stichting
Vrienden van Sinterklaas, die de intocht organiseert, de activiteiten overneemt,
samen met het Centrummanagement. De uittocht vindt dit jaar plaats vanaf het
Strandeiland omdat de Vissershaven afgesloten is voor de werkzaamheden van
het Waterfront.
8 december
- De gemeenteraad stemt in met de aankoop van het voormalig Struikterrein aan
het Westeinde tegenover het Nachthok voor de ontwikkeling van een tijdelijke
woonwijk. Deze zgn. pop-up wijk is bedoeld voor starters, statushouders en
mensen met een woonurgentie.
12 december
- Enkele honderden lopers doen weer mee
aan de Santa Fun Run. Ze lopen, verkleed als
kerstman vier kilometer door het centrum
van Harderwijk. De netto opbrengst is voor de
organisatie “Durf te dromen”.
- Janny Klein, samen met haar man Jan
grondlegger van culturele veranderingen in
Harderwijk, is overleden. Zij was actief in het
Filmhuis, de Catharinakapel, Apollo en ze was
als leerkracht belangrijk voor kinderen met
een beperking.
31 december
- Peter Ding heeft zijn zaak, het Chinese Restaurant in het winkelcentrum
Stadsweide, gesloten. Peter Ding was met zijn 34 jaar de langstzittende eigenaar
van een Chinees Restaurant. Het pand wordt gesloopt.
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