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Activiteitenprogramma 75 jaar vrijheid 
 
Heel veel mensen en organisaties zijn druk in de weer om een mooi programma in elkaar te zetten. 
Helaas, door de maatregelen die de overheid heeft afgekondigd ter bestrijding van het coronavirus, 
zullen er activiteiten niet kunnen plaatsvinden. Het koor uit Canada heeft al laten weten niet naar 
Nederland te komen.  
 
Ons advies: houdt de media in de gaten. We zullen u ook zoveel mogelijk via de website en de 
facebookpagina van Herderewich informeren. 
 
Op 8 april verschijnt ons Herderewich Magazine. Het blad wordt huis aan huis verspreid met de 
Harderwijker krant, maar de leden van onze vereniging krijgen het extra. Er staan verhalen in over de 
tijd van de bezetting, het gaat over de betekenis van vrijheid en het bevat het activiteitenprogramma 
van de festiviteiten op en om 18 april, de bevrijding van Harderwijk, 27 april, koningsdag en rondom 4 
en 5 mei, de Duitse overgave.  
 

 
DINSDAG 14 april 
 

 
De algemene ledenvergadering 
 
Het eerste deel van onze vergadering staat in het teken van “oude 
gebruiksvoorwerpen”.  
We hebben al heel wat reacties gekregen: veel van onze leden 
hebben wel iets op zolder dat ze graag eens tevoorschijn halen en 
willen laten zien op de avond van onze ledenvergadering. Kom het 
bekijken!  
Heeft u zelf iets te laten zien? Meldt het bij onze secretaris! We 
richten de expositie in vanaf 19.00 u tot 19.30 u. Vanaf 19.30 u is 
iedereen welkom om de spulletjes te komen bekijken.  
 
Zie voor de agenda van de ALV onze website.  

 
Contributie en 
penningmeester 
 

 
Veel leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om de 
contributie te betalen. Dank daarvoor! 
Gerrit Visscher is bereid het penningmeesterschap op zich te 
nemen. Wij dragen hem graag voor in onze ledenvergadering.  
 

 

 
In maart en april organiseert Herderewich met de naburige 
verenigingen een wandeling over het Westerborkpad, van Nijkerk 
tot de synagoge in Harderwijk, in vier etappes. Samen buiten 
wandelen kan misschien wel doorgaan.  
 
24 en 27 maart vanaf Ermelo naar Harderwijk. Op 4 april vanaf NS 
station Putten. 
Aanmelden: info@hetpakhuisermelo.nl  

 
Vischpoortgidsen 
 
gezocht! 

 
Er zijn ongeveer 20 leden die zich beschikbaar stellen voor het 
suppoosten in de Vischpoort. Dat komt neer op ongeveer 5 á 6 keer 
in de zomerperiode. Maar het aantal is wat krap. Misschien zijn er 
nog leden die zich ook een paar middagen beschikbaar willen 
stellen,.3 á 4 middagen zou mooi zijn.   
vischpoortgidsen@herderewich.nl .  

 
Met vriendelijke groet, 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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