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U ontvangt hierbij een korte nieuwsbrief met de laatste nieuwsberichten, die niet meer mee konden
worden genomen in het Vittepraetje.

KOMENDE ACTIVITEITEN:

Stadsmuseum; 10.15 u gratis
toegang voor Leden Herderewich;
niet leden € 7,50 aanmelden is
verplicht. K.keus@stadsmuseumharderwijk.nl

12 maart

Lezing en rondleiding door Rein
Lotterman over de Veluwse
Klederdrachten die in het
Stadsmuseum geëxposeerd zijn

26 maart

Lezing en rondleiding door Rein
Lotterman over de Veluwse
Klederdrachten die in het
Stadsmuseum geëxposeerd zijn.

19.15 u
Als hierboven

9 april

Algemene ledenvergadering;

Vischafslag;
Aanvang 19.45 u

24 mei

Stadswandeling
o.l.v. Harry en Joke Huijgen,
stadsgidsen bij Rondeel en
coördinatie Vischpoortgidsen

Aanvang 14.30/ 19.00 u
Aanmelden bij de
secretaris@herderewich.nl of tel nr.
426847

Archeologische vondsten,
John ten Pierick
exposeert
voorwerpen uit zijn
collectie
archeologische
vondsten. Ze zijn
gevonden in en om
_

Harderwijk en gaan terug tot in de 9e
eeuw. De expositie is te bezichtigen in de
centrale hal van het Stadhuis vanaf 12
maart tot 15 april.
John is ook de vinder van het paardgewichtje, dat inmiddels het logo is van
Heerlijk Harderwijk.

Rein Lotterman in het Stadsmuseum
Rein Lotterman geeft een lezing over de
Veluwse klederdracht, die ook te zien is in
het Stadsmuseum. Er zijn nog enkele
.

plaatsen vrij, dus als u de lezing wilt
bijwonen, moet u er snel bij zijn. Zonder
aanmelden komt u er waarschijnlijk niet
meer in.
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Stadswandeling door de eigen stad
kelder geweest? Wat weet u van het
Fraterhuis, het Blokhuis, de
Vanghentoren? Laat ons weten waar u
graag naar toe wilt en we passen dat zo
mogelijk in de rondleiding in. U kunt (en
moet) zich aanmelden. Dat kan door het
formulier op de website in te vullen of te
bellen met onze secretaris. We houden in
ieder geval ’s avonds een wandeling en
mogelijk ook een in de middag.
_________________________________________________________________________
Elk jaar organiseert het bestuur ook een
buitenactiviteit. Dit jaar
houden we het bij onze
eigen stad en nodigen
we de leden uit eens
mee te gaan met een
stadsgids. Bent u al
eens in de Krijcko

Catharinakapel

In juni houden we een lezing over en in de
Catharinakapel. U hoort de datum nog.

_________________________________________________________________________
Bericht uit Zutphen
Vrijdag 21 juni vindt in Zutphen de vijfde
Het volledige programma treft u aan op:
editie plaats van het Middeleeuwen
www.middeleeuwen-symposium.nl
Symposium. Thema: ‘Vikingen en
Karolingers. Geld, Geweld en Geo-politiek
De locatie is als vanouds de Zutphense
in het Noordzeegebied’.
Walburgiskerk.
.
__________________________________________________________________________
De ledenvergadering
De ledenvergadering vindt dit keer plaats
in de Vischafslag. We laten ons graag
voorlichten over de plannen die het
bestuur heeft met de Vischafslag en de
mogelijkheden die zij te bieden hebben.

Bovendien komt de directeur van het
Stadsmuseum, Corien van der Meulen,
vertellen over de plannen met het
Stadsmuseum.

De vergaderstukken kunt u vinden op de website: http://www.herderewich.nl/activiteiten.html
op de activiteitenpagina, 9 april.
PS Denkt u eraan om tijdig uw contributie over te maken?
Vergeet niet uw postcode te vermelden, wanneer u uw contributie overmaakt. Dit is erg
belangrijk voor de verwerking van uw betaling!!
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