JAARVERSLAG 2019
Inleiding
In dit jaarverslag blikt het bestuur terug op activiteiten en gebeurtenissen die in 2019
binnen de vereniging hebben plaats gevonden. Het bestuur legt met dit verslag aan de
leden ook verantwoording af voor de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid.
Bij het samenstellen van een jaarverslag wordt duidelijk dat er veel activiteiten binnen de
vereniging hebben plaats gevonden en dat de vereniging zich op velerlei gebied inzet voor
het behoud en de verbreiding van de kennis over de Harderwijker historie en het
beschermen van het historisch erfgoed. De vereniging “Herderewich ” streeft ernaar
daarbij samen te werken met organisaties met een soortgelijke doelstelling, deels verenigd
in het Platform Historisch Harderwijk.
.
Bestuur
Samenstelling per 1-1-2019
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester/ ledenadm.
Beheerder Vischpoort:
Lid/ bibliotheek/verkoop:
Lid/ PR en communicatie:
Lid/Vittepraetje en PR

Matty Moggré
John Wetzels
Karel Kok
Karel Kok
Leen Karssen
Martijn Pijnenburg
Jan Ruijne

De statuten geven aan dat er jaarlijks minimaal één lid aftredend is. Leen Karssen was
aftredend en is herkozen. Ook zocht het bestuur een nieuwe penningmeester, omdat Karel
Kok aangegeven had het penningmeesterschap te willen beëindigen. Hij bleef
huismeester en aanvankelijk lid van het bestuur. Maar eind 2019 gaf hij aan het
bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.
Dennis Koning meldde zich voor het penningmeesterschap en is in april gekozen. Ook Jan
Ruijne meldde zich en is gekozen. Hij koos voor de portefeuille: communicatie, redactielid
Vittepraetje.
Het bestuur is per 31-12-2019 als volgt samengesteld:
gestart 1e aftreden/ aftredend
herkiesbaar
2014
2018
2022

Matty
Voorzitter
Moggré
John Wetzels Secretaris
Dennis
Penningmeester
Koning

2016
2019
1

2020

Karel Kok
Martijn
Pijnenburg
Leen
Karssen
Jan Ruijne

Penningmeester/Huismeester 2014
Vischpoort
Lid/PR/communicatie
2013

2018
2017

2021

Lid/bibliotheek en
boekenverkoop
Lid/Vittepraetje/PR

2015

2019

2023

2019

2023

Willem Petersen heeft afscheid genomen als assistent-huismeester.
Ben Schuchard heeft afscheid genomen als administrateur ledenadministratie.
OGB Design, Otto Büttner, verzorgt de website.
Kort jaaroverzicht bestuur
Het bestuur heeft 8 keer formeel vergaderd en is nog een aantal keren bij elkaar geweest
om lopende zaken te bespreken en over ad hoc zaken te overleggen.
Verdere activiteiten van het bestuur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De werkgroepen van Herderewich zijn een of twee keer uitgenodigd om hun
werkzaamheden met het bestuur te bespreken.
Met de redactie van het Vittepraetje is er een evaluatiegesprek geweest.
Herderewich was vertegenwoordigd op de vergaderingen van het Platform Historisch
Harderwijk.
Een bestuurslid van Herderewich was vertegenwoordigd in de gemeentelijke
klankbordgroep De Wijde Wellen.
Herderewich is vertegenwoordigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Met oudheidkundige/ historische verenigingen in de regio is regelmatig overleg
geweest. Het bestuur is vertegenwoordigd in de commissies die de Monumentendagen
en de erfgoedcafés voorbereiden.
Er was overleg met politieke partijen en met ambtenaren over o.a. monumenten in de
stad, erfgoed, kunst en cultuur.
Vergaderingen en bijeenkomsten van Erfgoed Gelderland in Arnhem en Ede zijn
bezocht. Thema’s: Veluwe Remembers, Joodse geschiedenis, Verhaal van
Gelderland.
Herderewich is vertegenwoordigd in de Stuurgroep 75 jaar bevrijding.
Bestuursleden waren aanwezig bij de herdenking van de verdronken vissers.

PR
Onze leden houden we op de hoogte van allerlei zaken door middel van het Vittepraetje
en de digitale nieuwsbrieven. Beide zijn uiteraard ook beschikbaar voor niet-leden, het
Vittepraetje tegen betaling. In het Vittepraetje worden korte artikelen gepubliceerd over
historische onderwerpen uit de stadsgeschiedenis. Bovendien is er ruimte voor
verenigingsnieuws, de agenda voor activiteiten van Herderewich en van verenigingen die
ook betrokken zijn bij de historie van Harderwijk. Het voornaamste doel van de
Nieuwsbrieven is actuele informatie aan de leden door geven en de leden herinneren aan
of op de hoogte te stellen van lezingen of andere activiteiten. Niet leden proberen we te
bereiken via persberichten, lokale radio en televisie, social media en de website.
Zij zijn aangepast aan de nieuwe huisstijl, evenals folders, briefpapier e.a. materialen.
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De website
Ook de website is qua lay-out helemaal vernieuwd. De nieuwe huisstijl is ingevoerd en de
pagina-indeling is ook gewijzigd.
Er waren 15.499 hits op de pagina’s van de website.

http://herderewich.nl/index.html

Facebook had per 31-12-2019 672 volgers.

Bibliotheek en Historisch Kenniscentrum Harderwijk (HKH)
Het bestuur van het HKH was per 1-1-2019 als
volgt samengesteld:
Ed van der Heijden voorzitter,
Matty Moggré, secretaris,
John Wetzels penningmeester,
Leen Karssen, bibliothecaris en coördinator,
Liek Mulder, lid.
In 2019 vonden er geen wisselingen plaats.
Er is hard gewerkt aan het uitzoeken van de
boeken, het inrichten van de ruimte en het
professionaliseren van de organisatie. Er is een beleidsplan geschreven. De boeken van
het Streekarchivariaat worden geïnventariseerd, zodat er een gezamenlijke boekenlijst
komt. Er is een flyer ontwikkeld en een eerste opzet gemaakt voor een website, zodat het
centrum ook digitaal te vinden is. De problemen met een aansluiting op internet zijn
opgelost.
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Het hele jaar was het HKH vier middagen open voor belangstellenden. Naast twee
bestuursleden zijn er zes vrijwilligers als gids in het HKH. Dat zijn Karel Uittien, Joop
Kooiman, Wim Buitenhuis, Gerrit van Beekhuizen, Fokke Luiting en Jan Ruijne. Het aantal
bezoekers was niet groot (52). In september is er een bijeenkomst geweest met docenten
van het Voortgezet Onderwijs. Ook de naburige verenigingen hebben een bezoek
gebracht aan het HKH. Het Historisch Kenniscentrum mocht meerdere giften in natura
ontvangen, o.a. het archief van Fred Falch.
Helaas heeft het Streekarchivariaat voor Harderwijk te weinig menskracht beschikbaar.
Om die reden is o.a. de multi touchtable in de hal van het Stadhuis ook nog niet
operationeel. Ook andere zaken zijn blijven te veel liggen.
Stichting Joods Erfgoed Harderwijk.
Statutair is Herderewich vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Joods Erfgoed
Harderwijk (SJEH). Het bestuur van SJEH wordt gevormd door:
Anton Daniels (secretaris)
Matty Moggré (voorzitter) en
Herman van Splunter (penningmeester)
De stichting is in september 2018 opgericht en maakte daarna een vliegende start. Het
bestuur schreef een projectplan dat uit twee onderdelen bestond:
1. Het digitaliseren van het Joods Erfgoed. Aan de hand van spaarzame foto’s,
tekeningen en verhalen zijn er tekeningen gemaakt van het (deels) verdwenen erfgoed
zoals de synagoge, de school, het verenigingsgebouw en de begraafplaats met het
reinigingshuisje. Met behulp van deze tekeningen konden er 3D animatiefilms gemaakt
worden.
2. Het vervaardigen van een documentaire waarmee de geschiedenis van de Joodse
samenleving van vóór 1940 in herinnering gebracht wordt.
Het is de bedoeling dat de animatiefilms en stukjes uit de documentaire op de eerste
verdieping van de voormalige synagoge bekeken kunnen worden. Waar nu al een
expositie met herinneringswand is ingericht.
Er is vervolgens een begroting opgesteld en een dekkingsplan en er zijn sponsoren
geworven. Dat laatste leverde veel positieve reacties op, zodanig dat al snel gestart kon
worden met het digitaliseren van het Joods erfgoed en tenslotte ook met het maken van
een documentaire.
Het digitaliseren van het Joodse erfgoed is een moeilijk en ingewikkeld proces. Toch is het
gelukt om vóór de zomer de voormalige synagoge in beeld te brengen. Aan het einde van
2019 was ook de animatiefilm van het schooltje voor een groot deel vervaardigd.
Er is hard gewerkt aan de documentairefilm, omdat deze in het herdenkingsjaar 2020
getoond en gebruikt zou kunnen worden. Dit was mogelijk dankzij de bijdrage van Veluwe
Remembers. Eind 2019 was de filmproductie afgerond, zodat deze op 27 januari 2020 in
première kon gaan.
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Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van het gebouw: de voormalige synagoge.
Het gebouw is verhuurd aan de “Stichting Oude Synagoge” die een inloophuis beheert.
Dat vindt voornamelijk plaats op de begane grond, maar de Stichting Oude Synagoge is
huurder van het hele gebouw. Hoe zal een en ander samengaan? De BV staat positief
t.o.v. een expositieruimte ten behoeve van het levend houden van het Joods Erfgoed. Er
zijn daarover heldere afspraken gemaakt, in praktische en in financiële zin. Eind 2019 is
die samenwerking geëvalueerd en beide partijen zijn positief over de samenwerking en de
bereikte resultaten. In 2020 wordt het gedeeltelijk gezamenlijke gebruik voortgezet.
In 2019 is de expositie met animatiefilm van de voormalige synagoge opengesteld voor
bezoekers. Deze periode werd gezien als een proefperiode. Er kon een scherm geplaatst
worden, zodat het filmpje goed te bekijken was.
Er meldden zich 17 vrijwilligers die als gastheer/dame wilden optreden. Zodoende kon de
expositie gedurende de zomervakantie, tot half oktober, vijf dagen in de week geopend
zijn van 13.30 u tot 16.30 u
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van PR:
• Er zijn folders ontworpen en neergelegd bij diverse organisaties, hotels en restaurants.
• Er is een website ontwikkeld met informatie over de bezoektijden.
• In lokale bladen is aandacht besteed aan de expositie met film.
De evaluatie van deze pilot is tot volle tevredenheid: de expositie is goed en beheersbaar
bezocht, de vrijwilligers meldden veel bijzondere en positieve momenten. Het aantal
bezoekers is niet exact bijgehouden, maar globaal geteld waren er minimaal 600
bezoekers. Er zijn mooie gesprekken gevoerd en veel positieve reacties ontvangen.
De expositie was gratis toegankelijk, maar velen doneerden een bijdrage in de bus die er
stond.
De Vischpoort
Karel Kok is de huismeester en draagt zorg voor beheer en onderhoud. Tijdens het hele
zomerseizoen (mei t/m september) is de Vischpoort op woensdag- en vrijdagmiddagen
opengesteld. Er zijn dan twee of soms drie Vischpoortgidsen aanwezig die informatie over
de geschiedenis van deze stadspoort kunnen geven. Joke en Harry Huijgen coördineren
deze inzet. De Vischpoort wordt tevens ter beschikking gesteld aan particulieren,
instellingen en bedrijven.
Kort overzicht van overige acties en activiteiten in chronologische volgorde:
•
•
•
•

In januari was er een expositie van archeologische vondsten, bijeen gebracht door
John ten Pierick, in de hal van het gemeentehuis.
30 januari: lezing over de zeepolder Arkemheen door Wim Hagoort.
26 maart: lezing Rein Lotterman over Veluwse klederdracht.
9 april: Algemene Ledenvergadering Herderewich in de Vischafslag met informatie
over de Vischafslag, botters en de verbouwplannen van het Stadsmuseum.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In april konden de leden van de vereniging de schilderingen in de Grote Kerk van
dichtbij bekijken tijdens de restauratiewerkzaamheden.
Openstelling Vischpoort tijdens jaarlijkse feestdagen en op de woensdag en vrijdag in
de maanden mei t/m 11 september.
Op Koningsdag, tijdens de kleedjesmarkt, een boekenmarkt in en om de Vischpoort
(27 april)
4 en 5 mei stonden in het teken van de dodenherdenking en de bevrijding.
Tijdens de Aaltjes- en Visserijdagen nam Herderewich deel aan de herdenking van de
verdronken vissers bij het monument (8, 9 en 10 juni).
18 juni: lezing over de Catharinakapel in dit historische gebouw door Martijn Pijnenburg
en Herman v.d Berg.
6 juli: Boerenmarkt in Hierden. Informatiekraam over Herderewich en boekverkoop.
30 augustus: bijeenkomst voor vrijwilligers in en om de Vischpoort.
13 t/m 15 september: Open Monumentendagen. Met medewerking van Levende
Historie en winkeliers organiseerde Herderewich activiteiten op de Vischmarkt.
16 september: lezing door Liek Mulder in en over het Oude Raadhuis.
13 november: lezing over Hierden in de Tweede Wereldoorlog door Evert Jacobs in het
dorpshuis te Hierden
Harderwijker Geschiedenisquiz in Veluvia (21 november)

Ledenadministratie
Het ledenbestand van de vereniging bedraagt per 1 januari 2020 557 leden (waarvan 542
betalende leden en 15 organisaties). Het Vittepraetje wordt ook aan deze 15 instanties
(overheden, collega-verenigingen, bibliotheken en dergelijke) toegezonden. In het jaar
2019 verwelkomden we 26 nieuwe leden en voldeden 28 leden alsnog hun
lidmaatschapsgeld; 35 lidmaatschappen zijn beëindigd door overlijden of opzegging. Per
31-12-2019 hadden 4 leden hun bijdrage over 2019 nog niet betaald.
De vereniging beschikt inmiddels over de e-mailadressen van ruim 60% van de leden.
Resumé:
Aantal leden per 1-1-2019
Nieuwe leden in 2019
Beëindigingen in 2018
Her ingeschreven leden in 2019
(Nog) niet betalende leden 2019
Aantal betalende leden per 1-1-2019

542
+26
- 35
+28
-4
557

Werkgroepen en vertegenwoordigingen
De diverse werkgroepen hebben overleg gevoerd met het bestuur en daarbij is gesproken
over de werkzaamheden. Hieronder volgt hun eigen jaarverslag:
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1. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
Vertegenwoordiger Herderewich: mevr. D. van Liempt
Désirée van Liempt schrijft:
Op 20 december 2018 ben ik door de gemeenteraad benoemd en op 16 januari 2019 heb
ik voor het eerst deelgenomen aan het stedenbouwkundig beraad. In de loop van 2019
zijn er 20 vergaderingen geweest, waarvan er 6 openbaar waren. Na enkele
vergaderingen kon ik mijn rol als afgevaardigde van Herderewich beter vormgeven. Wat
voor mij voorop staat is dat de CRK een adviserend orgaan is. Dat betekent voor mij dat ik
op kan komen voor wat in mijn ogen aandacht verdient. Er zijn tal van onderwerpen voorbij
gekomen waarvan ik vond dat er enkele uitsprongen in het kader van Erfgoedbeheer,
Over de voortgang van de aanpak van het oude Stadhuis werd de commissie goed op de
hoogte gehouden. Ook het pand Vijhestraat 1 heeft aandacht.
Er is bouwhistorisch onderzoek gedaan. Er komen
bouwkundige aanpassingen. Vooropgesteld is dat de
stadsmuur, welke eigendom is van de gemeente, met rust
wordt gelaten. Tijdens de aanleg van het Cressentpark werden
enkele resten van de Stellung Hase blootgelegd. Hierover is
overleg geweest en er werd besloten Bureau RAAP-onderzoek
te laten doen. De resten zijn nu opgenomen in het park. Wat
het Bouw- en Infrapark betreft: Er is besloten te kijken naar de situatie van de huidige
beschermde gebouwen. In het kader van “Jonge Monumenten” heb ik me in de CRK sterk
gemaakt om een klein gedeelte van het VSE-complex aan de Weiburglaan te behouden.
Echter: de hoeveelheid asbest was hoog en er is om die reden een sloopvergunning
afgegeven.
Wat betreft de verbouw van het pand aan de Vuldersbrink (huidige “Metro”) is er overleg
geweest. De eigenaar wenste het pand te verfraaien, zodat het een echte Jugendstieluitstraling zou krijgen. Er zijn meerdere adviezen gegeven, maar er is geen
overeenstemming bereikt.
Ik hoop dat ik heb overgebracht dat ik met veel enthousiasme als jullie afgevaardigde
deelneem aan de CRK.
2. Gemeentelijke Commissie Naamgeving
Vertegenwoordiger: Dhr. N.C.R. de Jong
Niek de Jong schrijft:
De Commissie Naamgeving brengt gevraagd en ongevraagd
schriftelijk advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over:
a. het vaststellen van grenzen van woonplaatsen en het daaraan toekennen van namen;
b. de verdeling van de woonplaatsen in wijken en buurten en zo nodig aangevuld met
nummers, letters of namen;
c. het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte en zo nodig aan
gemeentelijke bouwwerken en gebouwen.
De commissie bestaat uit 4 personen, n.l. R. Hoogendijk, voorzitter, E. Kleintunte,
ambtenaar Geo- informatie, G. Juffer, Mog-brandweer, E. van der Meer en N.C.R. de
Jong, Herderewich. De commissie heeft dit jaar de volgende straatnaam voorgedragen:
Ermelose Brink (Drielanden), Coolwagenlaan (Hierden), Hospitaalhof (Binnenstad),
Waltorensteeg (Binnenstad) en 43 straatnamen in het Waterfront. De namen in het
Waterfront herinneren voor een groot deel aan de bijnamen van Harderwijker vissers.
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3. Werkgroep Hierden
Leden: dhr. E. Jacobs, dhr. A. Boonen en dhr. J.A. Timmer.
Evert Jacobs schrijft:
De werkgroep Hierden bestaande uit Hans
Timmer, Aalt Boonen en Evert Jacobs heeft in
2019 de volgende activiteiten georganiseerd:
6 juli: Kraam op de Boerenmarkt in Hierden
met verkoop van boekjes over Harderwijk en
Hierden; presentatie van oude foto’s van
Hierden en Harderwijk.
13 november: Foto-avond in Het Dorpshuis in
Hierden. Voor de pauze een presentatie over
Hierden tijdens WOII, ondersteund met foto’s, door Evert Jacobs. Na de pauze heeft Evert
trouwfoto’s van Hierdenaren vertoond van voor 1950. Er waren op deze avond ca. 100
bezoekers.
NB Het bestuur van Herderewich is af en toe betrokken geweest bij de besprekingen over
de boerenerven in Hierden. Er is een gemeentelijke werkgroep gevormd, waarbij Karel
Kok regelmatig is aangeschoven.
4 Werkgroep Genealogie
Karel Uittien schrijft:
De samenstelling van de werkgroep is ongewijzigd. De leden hebben het afgelopen jaar
weer het nodige gedigitaliseerd en daarmee de geschiedenis van de Harderwijker
bevolking weer beter toegankelijk gemaakt.
De dames Caroline Bruinink, Ellen Numan (thuiswerkster), Renate Uittien, Gijsje Verwijs
en de heer Coos Bleumink doen vooral het bevolkingsregister over de periode 1885-1918.
Van de 24 boeken zijn er intussen12 stuks gereed. Marian Zuurveld en Wiek Melius,
beiden thuiswerksters, digitaliseren de recognitieboeken. Dat zijn dikke pillen van soms
meer dan 900 pagina’s’ en niet altijd even duidelijk geschreven. Het ontcijferen vertraagt
enorm. Niettemin zijn er weer vele pagina’s ontsloten.
Karel Uittien vergaarde aanvankelijk de resultaten die op 2 pc’s van de gemeente waren
getypt op een geheugenstick, maar dat is eind december onmogelijk gemaakt. Een
beveiligingsmaatregel die zonder overleg is ingevoerd. Uiteindelijk hebben we daarvoor
een goede oplossing gevonden. De heer Tiemen Goossens, archiefmedewerker, mailt de
bestanden naar Karel Uittien die ze dan weer samenvoegt met de overige producten.
Daarnaast werkt hij nog steeds aan het “Protocolle van Beswaer” en hoopt dat het komend
jaar gereed te hebben.
Veel van hetgeen de afgelopen jaren door deze groep is gedigitaliseerd is te zien op
http://www.hkharderwijk.nl/, de website van het Historisch Kenniscentrum Harderwijk.
Wie dit soort werk ook leuk vindt, onze gezellige club wil aanvullen en ook zo’n karwei op
de schouders wil nemen, is van harte welkom. U kunt zich met een e-mailtje aanmelden:
genealogie@herderewich.nl of bellen: 0341-414431.
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5. Redactie Vittepraetje
Leden: dhr. E.F.J. van der Heijden, dhr. J. Ruijne, dhr. L. Schuijl, mevr. G. Verwijs- ten
Hove (eindredactie) . Adviseur vanuit het bestuur: Martijn Pijnenburg.
Ed van der Heijden schrijft:
In 2019 zijn 4 Vittepraetjes verschenen. Daarnaast is ook voor de eerste keer het
Historisch Jaarboek Harderwijk uitgebracht. Met dit jaarboek wil Herderewich proberen
een traditie van de vorige eeuw nieuw leven in te blazen. Het Historisch Jaarboek
Harderwijk 2018 bevat, naast de gebeurtenissen uit 2018, ook twee langere artikelen, die
geen plaats konden krijgen in het Vittepraetje: “Verschenen en verdwenen kerken in
Harderwijk” en “De molens op de vestingwal Keelaf en hun opvolgers”.
Het Vittepraetje in maart 2019 had zelfs 28 pagina’s op A4-formaat, 4 meer dan de
normale omvang van 24 pagina’s. De hoofdartikelen waren dit jaar: “Spiering-ijsvisserij”,
“Koorvensters in de Catharinakapel”, “Verkeerde tijd, verkeerde plaats” (over de
Harderwijkse slachtoffers van de razzia in Putten) en “Ontbrekende namen op het
visserijmonument”. Verder zijn in het Vittepraetje artikelen opgenomen over interessante
personen en opmerkelijke zaken uit de geschiedenis van Harderwijk, zoals “Schipper Luyt
Gerrits en zijn gezin”, (veel van de Luitings uit Harderwijk stammen van deze 17e eeuwer
af), “Bloemenhuis Flora Jozina”, “Hendrik Dalhuuisen”, (de onderwijzer die als
amateurfotograaf veel van Harderwijk uit het begin van de 20 e eeuw heeft vastgelegd),
“Samofa is springlevend” (een stuk immaterieel industrieel erfgoed), “Willem Meerens, van
brandstoffenhandelaar tot transportbedrijf”, “De oorlog overleefd, maar gegrepen door de
Spaanse Griep”,(over een geïnterneerde militair uit het Belgenkamp), “Noodgeld in
Harderwijk”.
De redactie wil, gesteund door het bestuur van Herderewich, de inhoud van het
Vittepraetje zo divers mogelijk maken door zoveel mogelijk artikelen over allerlei
onderwerpen te plaatsen. Daarom doet de redactie een beroep op auteurs om de artikelen
kort en bondig aan te leveren, in principe niet langer dan 4 pagina’s, inclusief
afbeeldingen. Het is fijn als dit door de diverse auteurs goed wordt opgepakt, zeker als dit
ook kortere artikelen van 1 of 2 pagina’s oplevert, die de afwisseling kunnen bevorderen.
De redactie ontvangt graag artikelen over de geschiedenis van Harderwijk of Hierden.
De redactie bedankt iedereen, die heeft bijgedragen aan de verschijning van ons blad in
2019.
6. Werkgroep Archeologie
Leden: dhr. H. Hovenkamp, dhr. J. Dielemans, dhr.
J. Mons, dhr. J. Kruizinga, dhr. J. ten Pierick, dhr.
K. van Loon, dhr. J. van Reenen, dhr. O. Blaauw,
dhr. M. Beumer, dhr. R. Broersen, dhr. B. Kraak en
mevr. E. Klok.
Jeroen Dielemans schrijft:
Door de werkgroep Archeologie zijn in het afgelopen
jaar weinig activiteiten ondernomen. De werkgroep is
vanwege het gebrek aan archeologische opgravingen door de gemeente of een
archeologisch onderzoeksbureau niet opgeroepen om deze werkzaamheden te
ondersteunen.
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7. Verspreiding Vittepraetje
Wim Buitenhuis schrijft:
Coördinatieteam: dhr. W. Buitenhuis, dhr. B. Companjen en dhr. K.Chr. Uittien.
Dit team heeft, samen met de verspreiders, er weer voor gezorgd, dat alle leden het
Vittepraetje vier keer in de bus kregen. De verspreiding is zonder al te grote problemen
verlopen. Vanwege verhuizing van de familie Greijn naar het Waterfront is wijk 17
overgenomen door dhr. Beuving en wijk 16 door dhr. Greijn. Een van de oudste bezorgers,
dhr. W. Petersen, moest besluiten zijn activiteit op te geven. Hij is door het bestuur voor
zijn grote inzet bedankt. Voor wijk 7, in en om de binnenstad, is er plaats voor een nieuwe
enthousiaste bezorger of bezorgster. Meld u aan bij Wim Buitenhuis of bij Ben Companjen.
8. Werkgroep Kroniek van Harderwijk
Leden per 31-12-2019: dhr. J. Ruijne en dhr. W. Hummel.
Over 2018 is de Koniek niet apart in papieren versie uitgegeven, maar gebundeld met een
aantal andere verhalen in het “Historisch Jaarboek Harderwijk”. De Kroniek geeft weer een
mooi overzicht van de kleine en grotere gebeurtenissen in de Harderwijker geschiedenis.
Actieve leden
Het bestuur organiseerde ook in 2019 een avond voor de
actieve leden, zoals leden van werkgroepen en
Vischpoortgidsen, om hiermee uiting te geven aan haar
waardering voor diegenen die zich actief inzetten voor het
werk van de vereniging.
.
Maart 2020
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