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Wordt het mogelijk, dat we elkaar kunnen ontmoeten? Dat de besmettingscijfers onder
controle blijven? En het aantal ziekenhuisopnames laag blijft? Laten we het hopen en laten
we er zelf in ieder geval aan meewerken!
21 september hopen we dan onze algemene ledenvergadering te houden. Graag maken we
het onderling ontmoeten mogelijk, maar de anderhalve meter afstand zorgt nog wel voor
beperkingen. U hoort erover, maar noteer de datum vast.
Er staan twee belangrijke zaken op de agenda:
1. Herziene statuten
2. Contributieverhoging.
1. De statuten dateren van 1979. Voor officiële
documenten is het nodig dat onze naam “Historische
Vereniging Herderewich” ook in de statuten wordt
opgenomen. Bovendien is een aantal artikelen wat
achterhaald. En we weten nu zeker dat de statuten
voldoen aan de nieuwe wet WBTR. Daar heeft de
notaris naar gekeken.
2. Het bestuur stelt een verhoging voor naar € 19,50.

De Vischpoort gesloten
Wethouder de Jong herkende de vraag van Herderewich
om een onderhoudsbeurt. Hij gaf de opdracht voor een
meerjaren-onderhoudsplan. De poort zal enige tijd in de
steigers komen te staan. Deze zomer zijn er daarom geen
bezichtigingen mogelijk En u kunt er geen feestje of
receptie houden. We kijken nu al uit naar het resultaat.
________________________________
Stichting Vrienden van de Grote Kerk.
Jarenlang was Niek de Jong op persoonlijke titel lid
van het bestuur van deze Stichting. Niek wil hiermee
stoppen. Het bestuur van de Stichting zoekt een
opvolger, graag iemand met enige historische kennis.
Het (enige) doel van de Vrienden is: bekendheid geven
aan de pracht van dit gebouw en financiën werven
voor het onderhoud. Het bestuur vergadert 2 tot 4 keer
per jaar.
Wilt u helpen, heeft u belangstelling? Neem dan
contact op met Pieter den Besten (voorzitter van de
Stichting) pieterpdb@hetnet.nl of met onze voorzitter Matty Moggré
Zie ook https://www.vgkharderwijk.nl
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De voormalige synagoge is te bezoeken.
De expositie op de 1e verdieping in de voormalige synagoge is
wel open. Er zijn herinneringswanden en filmbeelden
(waaronder animaties) te bekijken. Iedereen kan er terecht op
dinsdag- t/m zaterdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 u.
Aanmelden hoeft niet.
De organisatie is nog wel op zoek naar vrijwilligers, die een
middag als gastvrouw/ gastheer de gasten willen ontvangen,
voornamelijk in de zomervakantie, tot 6 september.
Meer informatie: Albert Bos: 06 22 12 83 48 of Matty Moggré 0613 82 28 99
_____________________________________________________
Monumentendagen, 11 en 12 september
De European Heritage Day (EHD) heeft voor 2021 het
jaarthema ‘inclusive heritage’ gedefinieerd, met als ondertitel
‘heritage for everyone’. De Nederlandse interpretatie daarvan is
‘mijn monument, jouw monument’ – een vrije vertaling van ‘mi
casa es su casa’ (mijn huis is jouw huis). We hopen dat weer
veel monumenten hun deuren openzetten en bezoekers gastvrij
onthalen.
Herderewich nodigt iedereen uit een mooie foto te maken van
een monument. Ga op weg met je fototoestel of je smartphone.
Je hebt ruim de tijd om te fotograferen, de uiterlijke inzenddatum is
maandag 20 september.
Een deskundige jury beoordeelt alle inzendingen. Er wordt gelet op:
• compositie
• originaliteit en duidelijkheid
• de foto moet zoveel mogelijk aansluiten bij het thema
• en de foto moet in dit jaar (2021) gemaakt zijn, in Harderwijk of Hierden.
Natuurlijk is er een prijs aan verbonden. De fotograaf van de beste foto ontvangt een pakket
van De Wijncirkel, naar wens, met of zonder alcohol.
Je kunt je foto opsturen naar: foto@herderewich.nl. Veel succes.

Jumbo-album Historisch Harderwijk
In september komt Jumbo met een plaatjesalbum: Historisch Harderwijk. Het belooft een
prachtige uitgave te worden. U leest er t.z.t. meer over.

Een vraag
Via de mail kwam onderstaande vraag binnen:
Het Rijksinstituut voor Kunsthistorie is hard op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen
met het ontsluiten van de archiefaantekeningen van kunsthistoricus Abraham Bredius. Het
gaat voornamelijk om aantekeningen over zeventiende-eeuwse kunstenaars in Nederland.
Nu zoeken we vooral vrijwilligers in de hoek van de historisch geïnteresseerde mens.
U kunt contact opnemen met Annemiek te Stroete, tel: 070 3339778.

Agenda
Begin september

11 en 12 september

20 september
21 september

Komt er weer een Vittepraetje, met de uitnodiging voor en de
nadere toelichting op de Ledenvergadering.
Monumentendagen
Thema: “Mijn monument is jouw monument.” Herderewich
organiseert weer een fotowedstrijd. Stuur max. twee foto’s in.
Voorwaarden op de website en in het a.s. Vittepraetje.
Laatste datum foto inleveren
Algemene Ledenvergadering, met statutenwijziging
19.30 u De Kiekmure.

Oktober, de maand van Thema: “Aan het werk”
de geschiedenis.
We hopen weer op een fysieke quizbijeenkomst!
In 2022 hoopt Herderewich haar 50ste verjaardag te vieren.
Wie helpt ons er een leuk feest van te maken?

