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EEN KORT NIEUWSBERICHT.,
Over enkele weken (2, of 3e week van december) verschijnt het
laatste Vittepraetje van dit jaar. Maar we willen u het laatste
nieuws over de opgravingen niet onthouden. Er wordt veel
teruggevonden van het kasteel, de stadsmuur en zelfs een
poort komt in beeld. Daarom is besloten dat de archeologen
hun werk zeker tot half december mogen voortzetten.
Het bestaan van de Peelenpoort is altijd een vaag verhaal
gebleven. Er zou een poort geweest zijn, maar er waren
eigenlijk geen bewijsstukken voor. Die lijken nu boven te
komen.
Zie voor meer informatie, De Stentor van 18-11 en onze
website.

VRIJWILLIGERSDAG HARDERWIJK
Ieder jaar organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk namens de gemeente Harderwijk de
Nationale Vrijwilligersdag. De gemeente wil alle mensen die zich vrijwillig hebben ingezet enorm
bedanken voor hun tijd, aandacht en flexibiliteit. Zij maken het verschil in Harderwijk en
Hierden. Een feestelijk moment zoals vorig jaar in de Catharinakapel is dit jaar helaas niet mogelijk.
Daarom is er een brievenbusbedankje in samenwerking met de Rabobank Harderwijk.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden voor het brievenbusbedankje via: www.zorgdat.nl/ontmoetensamenleven/servicepunt-vrijwilligerswerk/nationale-vrijwilligersdag
Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met ZorgDat via 0341-410477 of via
vrijwilligerswerk@zorgdat.nl
Aanmelden via de genoemde link kan t/m 30 november.
Feestelijke groet,
Esther en Judy,
Servicepunt Vrijwilligerswerk/ Zorgdat
Ook iedereen die voor Herderewich actief is, kan zich aanmelden!

Podcast Oorlog op de Veluwe
De podcastserie Oorlog op de Veluwe behandelt
oorlogsgebeurtenissen uit vijf Veluwse gemeenten. De
afleveringen bestaan uit een combinatie van oral history,
interviews met deskundigen en resultaten van
literatuuronderzoek en nieuw archiefonderzoek.
De eerste aflevering gaat over de gevolgen van de razzia
van Putten. Bijzonder aan deze aflevering is onder meer
een interview dat de laatste overleden teruggekeerde
Putter, Jannes Priem, in 2012 gaf op het station in Putten
over zijn ervaringen.

Kijk voor de laatste nieuwtjes op onze website: www.herderewich.nl of volg ons op facebook.
Wilt u geen digitale nieuwsbrief ontvangen, meld u zich dan kunt u zich afmelden: info@herderewich.nl

