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In deze nieuwsbrief onder meer:
Fonds voor kleine restauraties
Bestuur Oud Harlingen uitgebreid
Prins Bernhard Cultuurfonds helpt
Visserijdagentip!
Geacht lid van Oud Harlingen,
Via deze nieuwsbrief vertellen we u
graag over alle activiteiten om onze
historische stad 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
Feestelijk nieuws
De vlag kan uit. Oud Harlingen kon de
afgelopen maand mw. J. Outhuyse als
1400ste lid inschrijven. Een felicitatie
waard, voor haar, u en ons allemaal!
Restauratiefonds ‘Klein maar fijn’
Het bestuur ontvangt van particuliere
huiseigenaren regelmatig verzoeken om
een bijdrage in de kosten van de
restauratie van bijvoorbeeld benaming,
gevelstenen, ornamenten, kroonlijsten,
schoorsteenborden of stoepen. Op 15
juni stelde de gemeenteraad voor dit
doel een eenmalig bedrag beschikbaar.
Oud Harlingen gaat het fonds beheren.
Oud Harlingen jonger
De gemiddelde leeftijd van het bestuur
is opnieuw gedaald nu de 30-jarige
Chris Huizenga tot zevende bestuurslid
is verkozen. In Trebol gingen de leden
graag akkoord met zijn benoeming.

Nog meer verjonging
Om Oud Harlingen jong te houden
vroegen we u een jaarabonnement
cadeau te doen aan geïnteresseerde
(klein)kinderen, neven of nichtjes. Bijna
30 nieuwe, jongere leden waren het
resultaat. Als u al reageerde: hartelijk
dank! En zo niet: het mag alsnog! Een
aanmeldformulier staat op de website.
Gevelstenen: pareltjes van de stad
Bij een verbouwing van het Noorderke
moest ‘n gevelsteen uit de achtergevel
het veld ruimen. Gelukkig bleef hij wel
bewaard. De steen wordt nu herplaatst.
Halfvergeten moeten in de stad nog
meer gevelstenen staan, weggezet in
kelders, schuren of op zolder. Wij zijn
altijd geïnteresseerd in zowel de steen
als in het verhaal er achter. Dus geef
ons even een seintje als u iets weet!
Op onze website

Wijlen Fokke Sytema (1954-2009) hield
een website over Harlingen bij. Met
name schepen en scheepvaart komen
uitgebreid aan de orde. Neem eens een
kijkje, dat is beslist de moeite waard!
Een link staat op www.oud-harlingen.nl
Havenmantsje
De plannen voor een restaurant in het
Havenmantsje zijn van tafel. Dat hing
eind april al in de lucht, maar op de
Voorjaarsvergadering peilden we toch
de meningen over het plan. De
uitkomst geeft het bestuur houvast bij
de beoordeling van nieuwe plannen.
(Gedeeltelijke) herbebouwing van het
plein moet mogelijk zijn, vond 26 april
een meerderheid. Het strakke ontwerp
voor de aanbouw kreeg echter weinig
waardering, ondanks de toelichting van
Adema Architecten.
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Warm aanbevolen
Aan de Willemshaven wordt momenteel
het expeditieschip van Willem Barentsz
op authentieke wijze herbouwd. Tijdens
de Voorjaarsvergadering op 26 april
hield initiatiefnemer Gerald de Weerdt
er een bevlogen lezing over. Wij vinden
dit een geweldig project voor de stad.
Het bestuur doet u dan ook graag de
suggestie het project met een financiële
bijdrage of donateurschap te steunen.
Meer informatie daarover vindt u op
www.dewillembarentsz.nl
Volharding tot het bittere eind
De historische directiewoning aan de
Oude Trekweg is de laatste getuige van
een mislukt zakelijk avontuur. In 1901,
na niet meer dan 6 jaar productie, sloot
koolteerfabriek Perseverantia de deuren
alweer. Ook deze woning sneuvelt nu,
om plaats te maken voor een rotonde
bij de N31. Gelukkig zal het pand wel
‘gedocumenteerd’ worden gesloopt.
Even noteren

Goed nieuws van het filmfront
De gemeente Harlingen stelt een
subsidie van € 5.000 beschikbaar voor
de restauratie van een collectie 8 mmfilms. Het verzamelen, vertonen en
digitaliseren van ingebrachte films
gebeurt door de vrijwilligers van het
Filmfonds. Het restaureren van oud,
kwetsbaar geworden celluloid is echter
vakwerk en dat heeft zijn prijs. Er is in
totaal € 9.000 nodig om de 10 uren
beeldmateriaal veilig te stellen.

Eind mei kwam het goede bericht dat
ook het Prins Bernhard Cultuurfonds in
het project wil bijdragen. Van die kant
komt een bedrag van € 1.500, zodat
een eigen bijdrage van Oud Harlingen
van € 2.500 resteert.

De Najaarsvergadering houden we dit
jaar op vrijdag 18 november in Trebol.
De uitnodiging met het programma van
de avond valt een week of twee van
tevoren bij u thuis op de mat.

Visserijdagentip: HMS nummer 7!
Als alles volgens plan gaat, verschijnt
zaterdag 27 augustus het nieuwste deel
van ‘Harlingen Mien Stadsje’. Ditmaal
staan de bruggen centraal: oude,
nieuwe en verdwenen bruggen. Tussen
10 en 15 uur te koop bij Trebol!

Opgeruimd staat netjes
In de nieuwe verzamelband kunt u 12
Magazines netjes opbergen. De prijs is
€ 12,50. Bestellen kan via onze website
www.oud-harlingen.nl

Tijdsbeeld
De bijgaande ansichtkaart toont u een
volgepakte Noorderhaven – dat waren
nog eens tijden! Maar welke tijd dan
precies, denkt u? Het antwoord is 1964.
Colofon

Presentatie nieuw Magazine!
Op donderdag 3 november houden we
een leuke avond in het Hannemahuis.
Diverse gastschrijvers lichten dan hun
artikel voor het nieuwe Magazine toe.
Kom ook! Gratis entree, maar reserveer
wel even een plaats via 0517-413658.

Nieuwsbrief 4, juni 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

