
 
 

 

 
 
Nieuwsbrief van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2016 
 
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en zoals u dat van ons gewend bent krijgt u ook nu 
weer een nieuwsbrief van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.  
 
Opbouw Peilschaal. 
Het afgelopen jaar is er door de bestuursleden zeer veel tijd gestoken in het Peilschaalproject. 
In voorgaande Nieuwsbrieven hebben wij u steeds op de hoogte gehouden van de vorderingen 
omtrent de herbouw van de Peilschaal bij De Hon. 
Tot onze vreugde kunnen wij dit hoofdstuk nu afsluiten. 
Zowel It Wetterskip als gemeente Súdwest-Fryslân hebben zich aan het begin van het jaar zeer 
welwillend opgesteld t.a.v. onze plannen. De nodige vergunningen werden vlot afgegeven. En zo kon 
de bouw na het winterseizoen van start gaan. 
 

De originele bouwtekeningen waren nog aanwezig bij 
Rijkswaterstaat, onder vermelding van “Bestekken 
1885 no’s 144 – 212” 
Deze tekeningen zijn de leidraad geweest bij de 
bouw. Een bijzonder detail hierbij is dat de herbouw 
gerealiseerd kon worden op de nog bestaande 
fundering van het afgebroken gebouwtje. 
Met begeleiding van ons bestuurslid Arnold Eekma heeft bouwbedrijf  Eekma-De Jong een mooi 
bouwwerk neer gezet.  
Op zaterdag 10 september is er een informatiebord bij het Peilschaalgebouwtje onthuld, door 
mevrouw Jantje van Tuinen-Amsterdam - 96 jaar oud en daarmee de oudste Hindelooper die  
de Peilschaal nog werkend heeft gekend. 
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                    Onthulling van het informatiebord door mevr. Van Tuinen 

Het werd een zeer geanimeerde middag met een afwisselend programma. Voorzitter Piet Sprik 
vertoonde een film waarin o.a. uitleg werd gegeven over de werking van een Peilschrijver. Hiervoor 
heeft hij opnames gemaakt van de enige nog werkende Peilschaal te Herwijnen. 

 
Informatiebord Joadenheem. 
Op initiatief van de heren Henk Smid en Henk de Haas is er in juli een informatiebord geplaatst bij  
“It Joadenheem” in Hindeloopen. Dit is een braakliggend perceel aan de Buren waar vroeger een 
Sjoel (synagoge) heeft gestaan, die rond 1775 is gebouwd. In 1862 wordt deze aangekocht door 
Jochem Pieter Sickes die het pand laat afbreken. De grond is nooit weer herbouwd. 
Stichting Stadsherstel Hindeloopen heeft zich bereid verklaard de kosten voor dit informatiebord voor 
haar rekening te nemen. 

Op 1 juli 2016 is het bord onthuld door burgemeester Apotheker 
en Broer Sikkes, een nazaat van Jochem Sickes en huidige 
eigenaar van de grond. 
De bijeenkomst wordt o.a. bijgewoond door een tweetal rabbijnen 
en genodigden uit Joodse kringen. 
Het was een stijlvolle bijeenkomst. 
 

 
Stimuleringsprijs 2016. 
Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen stimuleringsprijs uit te reiken. Er zijn wel ontwikkelingen 
gaande, maar die zijn nog niet afgerond. 
Er staan een aantal panden in Hindeloopen, waar nodig onderhoud aan gepleegd moet worden, of 
waar het onderhoud niet volgens de eisen, gesteld aan een beschermd stadsgezicht, wordt gedaan. 
Ons bestuur houdt dit nauwlettend in de gaten en heeft daarover ook geregeld contact met de 
gemeente. 
 
Fontein in Hylpen. 
Ook Hylpen krijgt zijn fontein! 
Hoe deze er uit gaat zien is nog niet bekend. Wel is er een voorlopige locatie aangewezen. Stichting 
Stadsherstel zal er natuurlijk op toezien dat het kunstwerk in het kleinschalige stadsbeeld past. 
 
Hierbij bent u weer enigszins op de hoogte van de activiteiten van Stichting Stadsherstel Hindeloopen. 
Ingesloten vindt u een afbeelding van een schilderij, ditmaal natuurlijk van de peilschaal en gemaakt 
door Arnold Eekma, en tevens een acceptgirokaart. 
Mocht u mensen kennen waarvan u denkt dat ze onze stichting een warm hart toe dragen en ons op 
enigerlei wijze willen steunen, dan zouden wij dat fantastisch vinden. Het staat u uiteraard vrij hen te 
vragen donateur te worden. 
 
Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2017. 
 
Hindeloopen, november 2016    Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur, 
Luky van der Wal -  Secretaris 


