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In deze nieuwsbrief onder meer:
Korting op ‘De Stenen Man Suite’
Alweer nieuwe muurschilderingen!
Harlinger deuntjes in Trebol
Muziekboekje rolt van de persen
Beste liefhebber van oud Harlingen,
Deze zomerse Nieuwsbrief komt als
geroepen, want we hebben u van alles
te melden. Er komt een nieuw boekje
aan, twee leuke activiteiten (u bent van
harte welkom!), en ook kunt u gratis
een cursus Oud schrift gaan volgen.
Wilt u reageren, meer weten, iets doen
of anderszins? Neem dan contact op
met iemand van het bestuur of mail
naar info@oud-harlingen.nl
Muziekpremière rond Stenen Man
Verteller en Tryateracteur Jan Arendz,
het Fries Fanfare Orkest onder leiding
van Jouke Hoekstra en filmbeelden van
Frits Boersma zijn zondag 8 september
de ingrediënten voor een 9-delige suite
over de Stenen Man. Het opmerkelijke
levensverhaal van Caspar di Robles
wordt u in woord en beeld verteld. En:
als lid van Oud Harlingen betaalt u
dankzij de bijgevoegde kortingsbon
maar € 13 entree. Mis deze topavond
niet en reserveer snel uw kaarten of
haal ze vanaf 15 augustus bij de VVV!
Restauratie op herhaling?
Caspar di Robles schittert dus in deze
voorstelling, maar op de dijk staat hij
er minder florissant bij. Eigenlijk moet
de opknapbeurt, die eerder dit jaar
werd afgerond, in zijn geheel worden
overgedaan – maar dan goed. Hierover
houden we contact met het Wetterskip.

Oud Harlingen lanceert geo-cache
Met een GPS-ontvanger of smartphone
kun je dankzij satellieten bepalen waar
je bent of voor een ander een route
uitzetten – en dat laatste heeft Oud
Harlingen gedaan. Sinds kort kan
iedereen op www.geocache.com een
‘Historische wandeling door Harlingen’
vinden, waarbij vragen aanwijzingen
opleveren voor de route. Een speur- en
wandeltocht dus, die naar een ‘schat’
leidt. De eerste reacties zijn lovend,
met dank aan maker Bennie Ponte.
Monumentenmarkt
Voor eigenaren van een gemeentelijk
monument, een beeldbepalend pand of
een rijksmonument wordt op donderdag
12 september een informatiemarkt
gehouden. Het precieze hoe en wat
leest u nog in de plaatselijke media.
Op onze website

Een cadeautje nodig? Of zin om zelf
eens dieper in de geschiedenis van
onze stad te duiken? Onze publicaties
zijn te vinden op onze website onder de
knop 'Bestellen boeken en magazines'.
Muurschilderingendag een succes
Zo’n 35 personen uit het hele land
bewonderden 25 mei de muurreclames
in onze stad. Een prachtige dag, met ‘n
ontvangst door burgemeester Sluiter in
het stadhuis tot besluit.
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Raadselachtige leeuwen
De 4 leeuwen staan sinds enkele weken
weer op hun vertrouwde plekje bij de
Leeuwenbrug. Eertijds stonden bij de
Kleine Sluis, toen het Zuiderplein nog
Evenwater
noteren
was, een aantal collega-leeuwen.

Al maanden zijn tientallen vrijwilligers
bezig met de voorbereidingen van de
muzikale avond ‘Gaen jou met een
Singeltsje om?’ Zorg dat u er bent, op
30 augustus in Trebol! Aanvang 20 uur.
Colofon

Januskop terug naar Harlingen?
Het originele dubbelhoofd van onze
Stenen Man is in het Fries Museum.
Weet u een betere plek in Harlingen
zelf? Tip ons via info@oud-harlingen.nl
Geweldige respons op oproep

€ 6.000
aan1954
giften
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stroomde al binnen
voor de uitgave van ‘het’ boek over
Harlingen. Zeer bedankt! Meedoen kan
nog. Haal een folder bij ‘t Hannemahuis
of mail naar p.van.tuinen@hetnet.nl

Nieuwe muurschilderingen
De Harlinger binnenstad is opnieuw een
paar wandversieringen rijker. Afgelopen
maand kreeg de Harmonie op de Lanen
zijn naam terug, prachtig boven het
balkon. En recht daartegenover wordt
nu reclame gemaakt voor sigaretten.

portretten van Harlinger artiesten kost
€ 10. De verkoop start op 30 augustus.
Cursus Oud schrift op herhaling
Op vier woensdagavonden in november
verzorgt Tresoar wederom een cursus
Paleografie. Wilt u meer weten? Kom
naar de informatieavond op 2 oktober
in het Hannemahuis. Aanmelden kan al
via info@oud-harlingen.nl

Nieuwsbrief 8, juli 2013
Dit is een uitgave van de vereniging
Oud Harlingen, postbus 80, 8860 AB
Harlingen. Contact: 0517-416367 of
afvisser@scarlet.nl (Anneke Visser). Zie
verder www.oud-harlingen.nl

Even noteren

Colofon

‘Nieuwe’ oude Harlinger deuntjes
Boekjes met Harlinger liedjes zijn er al.
Maar onze werkgroep ‘Se Suuden en Se
Wuuden’ wist nog tientallen andere,
onbekende melodieën boven water te
halen. Het bundeltje met teksten en

