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ZOMER 2020 
 
21 juni is voorbij: de zomer is begonnen. Vaak zijn in de maand 
juni veel van onze leden met vakantie. Dit jaar zal dat wel iets 
anders zijn. Kunnen we wel op vakantie en willen we dat dan 
wel? Het Covid-virus dreigt nog steeds. Gelukkig neemt het 
aantal zieken af en kunnen daardoor maatregelen versoepeld 
worden. Maar toch … De maatregelen: “anderhalve meter 
afstand en geen contact” lijken hun vruchten af te werpen. 
Daarom is het nu zaak om onszelf onder controle te houden en 
voorzichtig te zijn en te blijven. 
We wensen u toch een mooie zomer toe.  Door middel van 
deze nieuwsbrief houden we het contact een beetje vast. 
 

.  

 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Het (niet voltallige) bestuur heeft in juni weer vergaderd, op anderhalve meter afstand, op de 
eerste verdieping van de Vischpoort. Met ramen open. Immers, ook ventileren is belangrijk. 
Met betrekking tot de ledenvergadering hebben we het volgende besproken: 
 

• We plannen onder voorbehoud op dinsdag 6 oktober een ledenvergadering. We 
hebben de grote zaal van de Kiekmure gereserveerd en zullen tegen die tijd bekijken wat 
er mogelijk is. Misschien moeten we het plan weer afblazen, misschien kan het met in 
achtneming van maatregelen wel doorgaan. U hoort er t.z.t. meer over. 

• De penningmeester, Dennis Koning, heeft zijn werk nog even voortgezet, maar per 1 juli 
wil hij de werkzaamheden echt overdragen. We hebben Gerrit Visscher voorlopig 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat de formele zaken kunnen worden 
geregeld. Voorlopig, want de leden hebben het laatste woord. We rekenen op uw begrip! 

• Willem van Sonnen heeft zich bereid verklaard de plaats van Karel Kok in te nemen in 
het bestuur, als tweede beheerder van de Vischpoort. 

 

 
Leden 
 
Mooi om te zien, dat we via de “cadeaulidmaatschapskaart” 
inmiddels zo’n tien cadeaus hebben mogen uitdelen. 
Welkom aan deze leden, evenals een welkom aan de leden 
die zichzelf meldden natuurlijk. We houden ons aanbevolen 
voor suggesties en (opbouwende) kritiek. 
  

 

 



 

 
Open en gesloten 
 
De Vischpoort blijft gesloten, ook voor bijeenkomsten, voor toeristen en voor onze jaarlijkse 
vrijwilligersavond. Hoewel de ”Open Monumentendagen” na 1 september vallen, zal de 
Vischpoort ook dan gesloten blijven. De anderhalve meter is niet te waarborgen als de poort 
opengesteld wordt.  
Ook de expositie in de voormalige synagoge van het Joods Erfgoed moet gesloten blijven. 
Het Stadsmuseum is – onder voorwaarden – weer te bezoeken. Ook de stadsgidsen geven 
weer – ook onder voorwaarden – hun rondleidingen.  
 

 
Monumentendagen; 12 en 13 september. 
 
Het thema is “Leermonumenten. Het is nog niet duidelijk of 
en hoe dat vormgegeven kan worden. 
Suggesties zijn welkom. 

 

 
Bibliotheek Historisch Kenniscentrum Harderwijk 
 
Ook het Historisch Kenniscentrum moet gesloten blijven, 
evenals het Streekarchivariaat. Leen Karssen is via de mail 
bereikbaar. Hij heeft al wat vragen kunnen beantwoorden of 
iemand gevonden die kon antwoorden. 
Bibliotheek en archief zijn via de websites te raadplegen. De 
adressen staan op de site van Herderewich: 
www.herderewich.nl 
 

 

 
Het verhaal van Gelderland 
 
Schrijvers van “Het Verhaal van Gelderland” dat in 2022 zal verschijnen, vertellen vanaf 23 
juni t/m 8 september in een “online uitzending” waar zij mee bezig zijn. In elke aflevering 
staat “een hoofdstuk in de maak” centraal. Voor meer informatie en aanmelden: 
https://erfgoedgelderland.nl/verhaal-van-gelderland-zomerserie/ 
 

 

 
Financiën 
 
De kascontrole is geweest, de concept jaarrekening 2019 is 
nu op de website geplaatst, evenals het jaarverslag van de 
secretaris. 
We zijn blij met het grote aantal leden dat de contributie 
voor 2020 betaald heeft.  
 

 

 
De Luttekepoort 
 
Begin juni heeft er een klein archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden door bureau RAAP naar de fundamenten 
van de voormalige Lutteke poort. Helaas was het niet 
mogelijk dat de leden van de werkgroep archeologie. 
Interesse in de archeologie? Neem contact op met:  
archeologie@herderewich.nl Zie ook de website.  
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GEZOCHT: 
 

• Bestuurslid (secretaris) voor het bestuur van het Historisch Kenniscentrum.  
 

• Kroniekschrijvers. Wietse Hummel draagt het stokje graag over. Ook Jan Ruijne wil 
op termijn het stokje overdragen. Wie meldt zich? 

 
Als het Historisch Kenniscentrum weer open mag: 
 

• Gastheren of dames 
Eén keer in de veertien dagen aanwezig zijn om gasten te ontvangen en wegwijs te 
maken. Informatie bij Leen Karssen: kenniscentrum@herderewich.nl 
 

 
AGENDA, onder voorbehoud, meer info volgt. 
 
12 en 13 september Open monumentendagen 
Let op de informatie hierover.  
 
6 oktober, 20.00 u Algemene Ledenvergadering 
In de Kiekmure 
 

 

 

 

 
We wensen u ondanks alles een mooie zomer toe, blijf vooral gezond! 
 
 
Het bestuur Herderewich 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezoekadres   De Vischpoort, Schapenhoek 9, 3841 BE  Harderwijk Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer 
ontvangen, dan kunt u dit melden op: info@herderewich.nl 
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