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In deze nieuwsbrief onder meer:

De zesde nieuwsbrief alweer, om u bij
te praten over onze activiteiten. In
korte berichtjes vertellen we u waar de
vereniging zoal mee bezig is.

Orgelspel achter de schermen
De voorjaarsvergadering vond plaats op
een bijzondere plek: in de Grote Kerk.
Per slot van rekening is dat het grootste
monument van onze stad. Bovendien
werd najaar 2011 het gerestaureerde
Hinszorgel opgeleverd. Sjoerd van der
Schaar vertelde er over, en Eeuwe
Zijlstra liet horen welke tere, fiere,
snerpende en donderende klanken dit
instrument allemaal kan voortbrengen.
Dankzij camerawerk van Cor Balt kon
iedereen in de kerk precies volgen hoe
druk een organist het achter zijn klavier
heeft. Het was een indrukwekkend en
uniek schouw- en hoorspel!

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

Tentoonstelling Hannemahuis
Van 21 augustus tot 16 september is in
het Hannemahuis een kleine expositie
rond het Struikelstenenproject te zien.

Ooit van de ‘Koolhaler’ gehoord?
Afronding Struikelstenenproject
Jan Zeinstra onderscheiden
Steun van Mondriaan Stichting
Geacht lid van Oud Harlingen,

Juridisch Fonds - omdat het moet!
Oud Harlingen gaat in zee met Alderse
Baas Advocaten om – wanneer er geen
andere oplossing meer is – namens de
vereniging een juridische procedure te
voeren. De wet- en regelgeving is voor
vrijwilligers gewoonweg te complex
geworden. In de bijgaande brief leest u
er meer over. Steun ons met een gift!
Nieuwe werkgroep in oprichting
Met medewerking van Jeanine Otten
van het Harlinger gemeentearchief start
Oud Harlingen komend najaar een
nieuwe (winter)werkgroep. Doel is het
overnemen
van
de
belangrijkste
gegevens uit circa 9000 verkoopaktes
van onroerend goed in de Harlinger
binnenstad. Het kunnen lezen van 17e
en/of 18e eeuws handschrift is wel een
voorwaarde.
Op 25 september om 19.30 u is er een
informatieavond. Hebt u belangstelling?
Mail dan naar info@oud-harlingen.nl

Op onze website

Onder de menuknop ‘Bestuurszaken en
verslagen’ vindt u standpunten van de
vereniging over diverse onderwerpen.
Recent is toegevoegd de weerslag van
een gesprek met de gemeente over de
ontwikkeling van het Waterfront.
Weet u meer over de Koolhaler?
Otto Paauwe schonk Oud Harlingen een
gevelsteen, die hij bij Kimswerd vond.

Huis de Koolhaler stond waarschijnlijk
op de Zuiderhaven. Zegt de naam u
misschien iets? Wij horen het graag!
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Harlinger schilderingen te boek
Na tientallen jaren actievoeren lukte
het Bond Heemschut omstreeks 1950
muurschilderingen uit het straatbeeld te
laten verdwijnen. Dezelfde Bond ijvert
nu voor behoud van de resterende
reclames! Vandaar dat dit voorjaar het
boek ‘Tekens aan de wand’ verscheen.
Het bevat veel informatie over en
afbeeldingen van muurreclames. Drie
Harlinger reclames zijn in de uitgave
opgenomen: die van Philips, De Gunst
en Zijlstra. Het boek is te bestellen
onder ISBN-nummer 9789490608149.
Raad vindt de weg terug
Op 19 april brak Oud Harlingen bij het
college van B&W en de raadsfracties
schriftelijk een lans voor het behouden
van oude straatnamen zoals Zeeweg en
Werfpad. Een raadsmeerderheid steunt
ons, maar een besluit is nog ongewis.
Even noteren

Maandag 20 augustus worden voor de
joodse Harlingers, die omkwamen in de
Tweede Wereldoorlog, Struikelstenen
geplaatst. U bent welkom aanwezig te
zijn. Volg de berichten in de media!

Steun van Mondriaan Stichting
Oud Harlingen ontplooit steeds meer
activiteiten. Daarmee neemt ook de
hoeveelheid informatie toe, die we
beschikbaar willen maken. Een prachtig
middel daarvoor is de website. Het is de
bedoeling die nu in een nieuw jasje te
gieten. Ook willen we het beheer van
de website gemakkelijker maken. De
Mondriaan Stichting kende ons daar nu
een bijdrage voor toe! Streven is dat de
nieuwe website eind 2012 online gaat.

Lintje voor Jan Zeinstra
Vanwege zijn verdiensten als stadgids
en als bestuurslid van Oud Harlingen en
de Hein Buisman Stichting, werd Jan
Zeinstra op 24 april verrast met een
koninklijke onderscheiding. Burgervader
Sluiter speldde hem de versierselen op.

Twittert u mee?
U weet wellicht niet wat het is, maar de
vereniging opende eind vorig jaar een
Twitteraccount: @OudHarlingen. Zo kan
ook de jongere garde ons volgen via
www.twitter.com
Gemeentelijke subsidie
Liefst € 200.000 is er sinds 29 mei
beschikbaar voor onderhoud en herstel
van gemeentelijke monumenten en
beeldbepalende panden. Verdere info
krijgt u bij de gemeente.
Beeld uit het verleden
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u weer
een prachtig oud plaatje uit Harlingens
verleden. Veel plezier ermee!
Colofon
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