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In deze nieuwsbrief onder meer:
Gift gevraagd voor Struikelstenen
Zorgen over blok Welgelegen E
Tips Nationaal Restauratiefonds
Wie zoekt mee naar huisnamen?
Geacht lid van Oud Harlingen,
Via deze nieuwsbrief vertellen we u
weer graag over onze activiteiten om
Harlingen mooi te houden en zo
mogelijk nog mooier te maken.
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
Huisnaam in ere hersteld
Mede dankzij een bijdrage vanuit het
restauratiefonds ‘Klein maar Fijn’ prijkt
weer de naam ‘De Swarte Aernt’ op het
pand Brouwersstraat 7. Prachtig!
Wie zoekt mee naar huisnamen?
Op www.kleinekerkstraat.nl zijn enige
honderden oude Harlinger huisnamen
te vinden. Het koppelen van die namen
aan het precieze, huidige huisadres is
echter een lastige en tijdrovende zaak.
Wie helpt, door belastingkohieren uit
1740/1760 over te nemen in Tresoar?
Accuratesse is natuurlijk wel nodig!
Reageren kan via info@oud-harlingen.nl
Kennismaking met de raad
Woensdag 14 september presenteerde
de vereniging Oud Harlingen zich aan
de (informatieve) gemeenteraad. Nu we
meer en meer met elkaar te maken
hebben, is het goed elkaar te kennen!

‘Harlinger bontsjes’ op de bühne
Volgend jaar hoopt de werkgroep ‘Se
suuden en se wuuden’ met een boekje
met – meest onbekende – Harlinger
liedjes te komen. Zo blijft dit muzikale
erfgoed bewaard. Op 18 november gaf
een dameskoor, gehuld in Harlinger
bont, al een voorproefje met o.a. een
prachtig zomers liedje van Wim Kroon.
Nieuwe muurschilderingen
Deze zomer werd een muurreclame van
‘F. Alta groente en fruit engros’ onthuld.
De familie deed daarvoor een mooie
duit in het zakje, waarvoor onze dank!
Ook dank aan Hotel Zeezicht, waar we
de 10e schildering (zijgevel) mochten
vieren. Verder werden dit najaar ook op
de hoek Brouwersstraat/Zuiderhaven
en de hoek Spekmarkt/Heiligeweg nog
oude schilderingen teruggebracht.
Op onze website

Niet alle lezers van deze nieuwsbrief
komen meer regelmatig in Harlingen.
Toch kunt u al onze muurschilderingen
bekijken, dankzij het wereldwijde web.
Zie de menuknop ‘Muurschilderingen’
op www.oud-harlingen.nl
Gift gevraagd voor Struikelstenen
Samen met het Centraal Comité 1945
wil Oud Harlingen in 2012 zogenoemde
‘Struikelstenen’ plaatsen voor de joodse
Harlingers, die in 1942 en 1943 werden
weggevoerd, om nooit weer terug te
keren. In de bijgevoegde brief leest u
er meer over.
Alle (oud-)Harlingers, maar ook u als
leden van de vereniging, vragen we
graag een gift voor dit doel over te
maken op rekening 14.23.67.214 t.n.v.
‘Struikelstenenproject Harlingen’. Alvast
hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
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Volle bak in Trebol
Een drukte van belang was het weer,
tijdens de gezellige Najaarsvergadering.
Gemeente-archivaris
Jeanine
Otten
onthulde dat museum het Hannemahuis
een soort dependance heeft in de vorm
van de Groenlandsvaarder. Jan Norg
vertelde over de Struikelstenen (zie de
bijgevoegde brief) en het Filmfonds
nam ons mee met een hondenkar, over
de Afsluitdijk met hout van Meinesz en
naar het Harlinger Nieuwsblad.
Sanitaire units
Oud Harlingen vindt dat de drijvende,
witte sanitaire units in de Noorder- en
Zuiderhaven afbreuk doen aan het
straatbeeld. Wij pleiten daarom voor
openbare sanitaire voorzieningen in
bestaande bebouwing. Ons uitgebreide
standpunt over toiletvoorzieningen in
de oude binnenstad staat op www.oudharlingen.nl onder ‘Bestuurszaken’.
Even noteren

Zorgen over blok Welgelegen E
Het bestuur is zeer bezorgd over de
bouwplannen van de Bouwvereniging
en de firma Heijmans. Op het oude
Welgelegenterrein moet een hoog en
breed bouwblok verrijzen. Als entree
van de stad (bij de Aldi) is dat geen
visitekaartje. Schriftelijk en mondeling
hebben we onze zorg kenbaar gemaakt,
en samen met de gemeente en de
Belangvereniging Havenkwartier hopen
we het bouwplan te kunnen bijsturen.

Opgeknapte sperwer
De muurreclame van De Sperwer, die al
vele jaren bij de familie De Vries op de
zijgevel van het pand Hoogstraat 41/
hoek Zoutsloot stond, is begin oktober
door Klaes Posthuma weer opgefrist.

In 2012 wordt de Voorjaarsvergadering
gehouden op dinsdagavond 24 april.
Hebt u meteen iets om in uw nieuwe
agenda te zetten! De stukken krijgt u
eerder die maand thuisbezorgd.

Tips voor monumenteneigenaren
Als eigenaar van een (rijks)monument
komt u wellicht in aanmerking voor een
subsidie of een goedkope lening voor
onderhoud of restauratie van uw pand.
Kijk eens op www.restauratiefonds.nl

Kerstcadeautjes
Nog op zoek naar een leuk cadeau voor
onder de kerstboom? Denk eens aan
een van onze boekjes of verzamelband.
Bestellen kan via www.oud-harlingen.nl

Beeld uit het verleden
Ook ditmaal trakteren we u op een
oude ansichtkaart. Had u de plek op de
foto al herkend? Het is de Oude
Trekweg, in die goeie (?) ouwe tijd.

Zo hoor je nog eens wat
Het duo Anneke en Hanneke zong bij de
presentatie van het nieuwe Magazine;
archiefspeurder René Attema en kapper
Cees Houtman vertelden interessante
wetenswaardigheden. Volgend jaar bent
u van harte welkom er ook bij te zijn!

Colofon

Nieuwsbrief 5, december 2011.
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

