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In deze nieuwsbrief onder meer:
Oude muurschilderingen gezocht
Help om stambomen te planten
Werkgroep Bouwzaken van start
U bent welkom op 4 november!

Harlinger stegen goed bekeken
Najaar 2009 startte het bestuur een
controle van alle Harlinger stegen: zijn
ze nog toegankelijk, hebben ze een
naambordje en worden ze schoon
gehouden? De toestand van elke steeg
wordt beschreven en ook met foto´s
gedocumenteerd. Oud Harlingen zal de
gemeente vragen op verschillende
punten actie te ondernemen.

Geacht lid van Oud Harlingen,
Op de eerste nieuwsbrief van december
2009 kregen we veel leuke reacties.
Voortaan houden we u daarom met 2
nieuwsbrieven per jaar op de hoogte.
Wilt u reageren, helpen, iets doen of
anderszins? Neem dan contact op met
iemand van het bestuur of mail naar
info@oud-harlingen.nl
Swingende vergadering
De Voorjaarsvergadering van 27 april
betekende na 10 jaar het afscheid van
onze voorzitter Geert Noorman. Toch
werd het een vrolijke vergadering, met
onder andere een optreden van de
Harlinger Huusvrouwen. Zij brachten in
hun fleurige uitdossingen bekende en
minder bekende Harlinger liedjes van
o.a. Wim Kroon en Dico van der Meer,
zoals Marjoleintje met haar toetertje op
haar scootertje. Wij kenden het niet…!
Verder toonde Jeanine Otten van het
Harlinger gemeentearchief in woord en
beeld een aantal ´verborgen schatten´
die recentelijk boven water kwamen. Zij
wist bijvoorbeeld haarfijn te vertellen
wat Auke Sietses, een 18e-eeuwse
Harlinger poppendokter, in zijn winkel
te koop had. Een uitgebreid verslag van
de avond leest u op onze website
www.oud-harlingen.nl

Historie op straat
In de aanloop naar de Visserijdagen zal
de Noorderhaven (noordzijde) opnieuw
worden opgesierd door een expositie in
de open lucht. Net als vorig jaar levert
Oud Harlingen een financiële bijdrage
om dit mogelijk te maken. De expositie
komt dus mede dankzij uw jaarlijkse
contributiebijdrage tot stand – maak er
straks een lekker kuierke langs!
Op onze website

We brachten recent oude muurreclames
terug op de panden Brouwersstraat 27
en Noorderhaven 99. Helpt u ons aan
meer oude afbeeldingen van reclames?
Heel graag! Neem svp contact op met
Anneke Visser (zie colofon achterzijde).
Werkgroep Bouwzaken
Sinds dit jaar kent onze vereniging een
Werkgroep Bouwzaken. Leden zijn
Pieke van der Schaaf, Rinnie van der
Meulen, Willem Visser, Bertus Nadema,
Rein de Vries en Henk Jan de Bruin. De
werkgroep bekijkt bouwplannen en
volgt samen met het bestuur alle
ontwikkelingen op het gebied van
stadsvernieuwing en monumentenzorg.
Signaleert u bouwzaken die aandacht of
actie van de vereniging vragen? Neem
dan contact op met de werkgroep. De
gegevens vindt u op onze website.
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Liever laag
Hoge bebouwing kan grote invloed
hebben op het aanzicht van de stad.
Oud Harlingen vroeg daarom alle
raadfracties in februari kritisch te zijn
op de gemeentelijke Notitie Hoogbouw.
In mei reageerden zij ook op de Notitie
Bouwhoogte. De raadsdiscussie daarna
leidde – verrassend – tot een hoogte
van 15 meter voor de hele stad. Wie
toch hoger wil bouwen, moet zijn plan
aan de gemeenteraad voorleggen. Onze
reacties zijn te lezen op onze website.

4 november: gratis entree!
Bent u ook zo nieuwsgierig naar de
verhalen in het nieuwe Magazine van
Oud Harlingen? Woon dan de gezellige
presentatie van het eerste nummer bij,
en u bent als eerste op de hoogte. Kom
niet voor een dichte deur; reserveer na
de vakantie op tijd een plekje bij het
Hannemahuis. Datum: donderdag 4
november, Hannemahuis, aanvang 20
uur. De dagen na de presentatie krijgen
alle leden van de vereniging ons nieuwe
Magazine gratis in de bus.

Nieuw in het bestuur
Sinds de Voorjaarsvergadering kent
Oud Harlingen een nieuw bestuurslid:
Klaas Wielenga. Vanuit zijn historische
belangstelling en op juridisch vlak
hoopt hij een bijdrage te kunnen
leveren – in het dagelijks leven heeft
hij een advocatenkantoor.

Dat scheelt…
Oud Harlingen wil volgend jaar de
contributie graag automatisch innen.
Dat scheelt ons veel kosten en moeite.
Wilt u alsnog een machtiging afgeven?
Heel graag! Inleveren kan bij onze
penningmeester Fred Attema, Grote
Kerkstraat 31 of postbus 80, 8860 AB.

Even noteren

De Najaarsvergadering is op vrijdag 19
november, om 20.00 uur in Trebol.
Leden die buiten Harlingen wonen
kunnen de vergadering zo combineren
met een weekendje familiebezoek.
Gesellug!
Oude bekenden, oude films en oude
foto’s staan 28 augustus garant voor
een geslaagde instuif tijdens de
Visserijdagen. Oud Harlingen is er ook,
van 10-15 uur in Trebol. Welkom!
Traverse
Diverse organisaties, waaronder Oud
Harlingen, hebben de afgelopen jaren
meegepraat over de N31 Traverse. Zo
hopen we ook nieuwe ontwikkelingen
goed in te passen in onze stad.

Werkgroep Genealogie
Het bruist van de initiatieven. Dit jaar
start een werkgroep die de stambomen
van (bekende) Harlingers uitpluist. Wie
belangstelling heeft mee te doen kan
zich melden bij Melle van der Heide via
melle_van_der_heide@hotmail.com
Zomerse ansichtkaart
Met de bijgaande herdruk van een oude
foto hopen we u een plezier te doen.
Het bestuur wenst u een mooie zomer,
met lekker zwemweer!
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
vereniging Oud Harlingen. Secretariaat:
postbus 80, 8860 AB Harlingen, tel.
0517-416367
of
afvisser@scarlet.nl
(Anneke Visser). Meer adresgegevens
vindt u op www.oud-harlingen.nl

