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In deze nieuwsbrief onder meer:
De naam Albion is terug. Wie volgt?
Help Oud Harlingen verjongen
Bestuur vernieuwd

Kijk ook eens omhoog!
De Noorderhaven is mooier geworden
nu het pand ‘Albion’ zijn naam terug
heeft gekregen. Kijk zelf maar eens, op
nummer 59. Oud Harlingen ziet zulke
oude huisnamen graag terugkeren.
Misschien ook iets voor uw eigen pand?

Verzamelband is terug (kersttip!)
Geacht lid van Oud Harlingen,
Als bestuur brengen we u met deze
nieuwsbrief op de hoogte van de zaken
waar we ons momenteel zoal mee bezig
houden. En dat is heel wat!
Wilt u reageren, meer weten, helpen,
iets doen of anderszins? Neem dan
contact op met iemand van het bestuur
of mail naar info@oud-harlingen.nl
Nostalgische Najaarsvergadering
Het was een bijzondere avond, vrijdag
19 november. Wiebe van Dijk nam een
volle zaal mee naar de Trebolbuurt van
zijn jeugd. Bij veel aanwezigen bracht
dat mooie herinneringen naar boven.
Mede dankzij oude familiefoto’s en een
gelegenheidskoortje van buurtgenoten
werd het een memorabele avond.
In de pauze, als altijd heel gezellig,
ontstond een kleine stormloop op de
verzamelband, die eenmalig voor een
speciaal introductieprijsje te koop was.
Jan Zeinstra en Cor Balt trakteerden de
zaal tenslotte op beelden van stormen
die Harlingen de afgelopen decennia
teisterden. Anneke Visser kon tegen
half elf de vergadering dan ook met een
goed gevoel sluiten.

Koppen boven water
Vanaf zaterdag 18 december is in het
Hannemahuis de expositie ‘Koppen
boven water: 500 jaar zeekering’ te
zien. Oud Harlingen droeg een steentje
bij in de voorbereidingen en nodigt u
graag uit een kijkje te gaan nemen.
Een must voor elke ouwe seun die veilig
achter de dijk woont. De tentoonstelling
omvat onder meer prachtige beelden
van het Filmfonds van Oud Harlingen,
met – volgens Jan Zeinstra – ‘krachtige
uitspraken!’.
Op onze website

Oud Harlingen wil graag jong blijven.
Op onze site vindt u daarom een
formulier om kinderen of kleinkinderen
een jaarlidmaatschap 2011 cadeau te
doen. Leuk voor onder de kerstboom!

Contacten aangehaald
Oud Harlingen trof de gemeente diverse
keren in de rechtszaal, bijvoorbeeld
over Willemstaete. Die hoogbouw
bepaalt inmiddels tot onze spijt de
aanblik van het Havenkwartier en wijde
omgeving. Om nieuwe aanvaringen te
voorkomen startte Oud Harlingen een
halfjaarlijks overleg met de wethouder.
Ook de gemeenteraad zal volgend jaar
worden uitgenodigd.
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Bestuur vernieuwd
Moeten we onze nieuwe voorzitter nog
bij u introduceren? U kent haar immers
allemaal: Anneke Visser, sinds jaar en
dag al actief bij Oud Harlingen. Het
bestuur heeft haar 5 oktober van harte
in haar nieuwe functie benoemd.
Het secretariaat is overgenomen door
Klaas Wielenga, die eerder dit jaar tot
het bestuur toetrad. We zijn in gesprek
met een kandidaat om het bestuur naar
het oneven aantal van zeven leden uit
te breiden en tegelijk te verjongen.

Financiële opsteker
Begin november namen Fred Attema en
Anneke Visser namens Oud Harlingen
een cheque van € 9.000 in ontvangst
van het Rabobank Coöperatiefonds.
Onze hartelijke dank aan de ruim 400
leden van de Rabobank, die hun steun
gaven aan ons plan oude muurreclames
en tegeltableaus te herstellen!

De verzamelband is terug!
Tijdens de Najaarsvergadering was hij
weer te koop: de verzamelband, waarin
u 12 Magazines netjes kunt opbergen.
Op de voorzijde staat een nieuwe
luchtfoto van de binnenstad. De prijs is
€ 12,50. Iets voor kerst? Bestellen kan
via onze website www.oud-harlingen.nl
Even noteren

De Voorjaarsvergadering 2011 wordt op
dinsdag 26 april gehouden. Een week of
twee van tevoren ontvangt u zoals
gebruikelijk de agenda thuis, en de
verdere stukken voor de avond.
Geeltjes blijven in het straatbeeld
Het was kantje boord, maar de Friese
geeltjes op de Vismarkt blijven zitten.
Dat werd duidelijk na een snelle actie
van Oud Harlingen richting de fracties
in de gemeenteraad, begin november.
Opruiming?
Komt u bij het opruimen van zolders of
kasten oude akten tegen, rekeningen of
foto’s… Denk dan aan Oud Harlingen of
bijvoorbeeld het Hannemahuis. Daar
kan de historie een veilig plekje krijgen.

Herinneringen aan toen
Met de bijgaande herdruk van een oude
foto hopen we u een plezier te doen.
Het bestuur van Oud Harlingen wenst u
warme en gezellige winterdagen!
Colofon

Nieuwsbrief 3, december 2010.
Dit is een uitgave van de vereniging
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afvisser@scarlet.nl (Anneke Visser). Zie
verder www.oud-harlingen.nl

