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In deze nieuwsbrief onder meer:
Prachtige decemberaanbieding
Juridisch Fonds al volop in werking
Wie weet een passende naam?
Ken uw (na-oorlogse) stad!
Geachte liefhebber van oud Harlingen,
Onze vereniging heeft een prachtig jaar
vol activiteiten achter de rug. Met deze
nieuwsbrief praten we u in twee kantjes
helemaal bij.
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
Het Juridisch Fonds: een succes!
Na onze oproep, begin juli, stroomde
dik € 6.500 (!) binnen voor het nieuwe
Juridische Fonds. De vereniging stortte
zelf nog eens € 2.000 in de pot. Onze
advocaat Johan Hengst kon meteen aan
de slag met een zienswijze inzake het
bestemmingsplan Havenkwartier. Alle
gevers heel hartelijk bedankt voor uw
bijdragen! Bleef het bij u nog bij een
goed voornemen? Giften blijven welkom
op rekening 32.55.40.810 van Oud
Harlingen o.v.v. ‘Juridisch Fonds’.
Speciale decemberaanbieding
Alle leden van Oud Harlingen worden
getrakteerd op een mooi voordeeltje.
De nieuwe getijdenkalender 2013 van
Flevodruk bevat 13 prachtige foto’s van
de Harlinger muurschilderingen. Als lid
van Oud Harlingen kunt u de kalender
voor het boterzachte prijsje van 6 euro
afhalen bij Flevodruk op de Kanaalweg.

Appke laat zich zien!
Tijdens de Najaarsvergadering van 16
november presenteerden wij (met een
knipoog naar Lemmer) ‘Ons Appke’.
Toeristen kunnen deze applicatie gratis
downloaden op een smartphone. Via
een digitale stadsplattegrond navigeert
Appke de bezoekers van de ene naar de
andere muurschildering, en levert daar
bovendien allerlei leuke informatie bij.
U kunt de app downloaden vanuit de
Appstore of de Android Market.
In de herkansing
Het Struikelstenenboekje was in een
mum van tijd uitverkocht, de tweede
druk loopt inmiddels ook op zijn eind.
Er komt geen derde meer! U kunt nog
terecht bij foto Hein van den Oever,
Bruna, boekhandel Wever en natuurlijk
bij Oud Harlingen zelf.
Op onze website

Oud Harlingen diende een zienswijze in
inzake het ontwerpbestemmingsplan
Havenkwartier. De zienswijze kunt u
vinden op onze website onder de knop
'Bestuurszaken en verslagen'.

Naamloos remmingswerk
Bij de havenmond komt een gastvrije
‘wachtkamer’ voor de scheepvaart.
Weet u ‘n geschikte (historische) naam?
Mail uw tip naar info@oud-harlingen.nl
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Monumentenschildje
De gemeente Harlingen biedt eigenaren
van een gemeentelijk monument een
gratis emaillen huisschildje. Dat maakt
het culturele erfgoed gemakkelijker
herkenbaar. Een goed initiatief om te
tonen dat we trots zijn op het erfgoed
in onze stad!

mozaïeken en ‘wandkunst’, vooral uit
de wederopbouwperiode. Kent u nog
voorbeelden, zoals onderstaand (allang
weer verdwenen) tafereel op de A.C.W.
Schefferschool aan de Stationsweg?
Meld het ons via info@oud-harlingen.nl!

Standaardwerk over de stad
Eind 2014 verschijnt ‘het’ boek over de
geschiedenis van Harlingen, zo werd
duidelijk tijdens de Najaarsvergadering.
Er meldden zich al gegadigden om een
bladzijde te sponsoren. Meer hierover
hoort u bij de Voorjaarsvergadering.
Eerste oude aktes ontcijferd
De Werkgroep Archiefonderzoek ging
dit najaar met liefst 21 leden van start.
In november volgden de deelnemers
een cursus Oud schrift van Tresoar. De
eerste getranscribeerde verkoopaktes
zijn er al, en er volgen nog duizenden!
Even noteren

Hebt u de nieuwe bureauagenda voor
2013 al in huis? Noteer dan meteen de
datum van de Voorjaarsvergadering:
dinsdagavond 23 april bent u welkom
voor weer een gevarieerd programma.
We starten zoals gewoonlijk om 20 uur.

Sculptuur van Jan Murk de Vries
Even een testje! Weet u dit te vinden?

Nieuw: kuieren via ansichten
Medio december verschenen 2 nieuwe
mapjes met elk 10 oude ansichten. De
kaarten vormen samen een leuke route
door de stad. Na de wandeling kunnen
de kaarten los verstuurd worden. Een
leuk, handig toeristisch hebbedingetje.
Help onze stad beschermen
Er staat een ontwerp-bestemmingsplan
Binnenstad en Veerhaventerrein aan te
komen. Oud Harlingen gaat daar zeker
op reageren. Wilt u iets bijdragen? Lees
dan met ons mee, als het plan ter
inzage komt te liggen. We nemen uw
verbetersuggesties graag mee!
Winters plaatje
De ansichtkaart is ditmaal van 1947.
Herkent u het? Het is de Vijverstraat.
Colofon

Het Rijk inventariseert momenteel zulke
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