
Nieuwsbrief van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2014

Voor u ligt de Nieuwsbrief van Stichting Stadsherstel Hindeloopen.
Hierin brengen wij u weer op de hoogte van de activiteiten waar onze stichting zich 
dit jaar mee heeft bezig gehouden.

Afscheid bestuurslid
Tijdens een informele bijeenkomst op 25 september j.l. heeft SSH een prominent 
bestuurslid uitgezwaaid. De heer Boekhoven, voormalig burgemeester van Nijefurd, 
heeft een flink aantal jaren meegedraaid in het bestuur.
Hij was goed op de hoogte van het wel en wee in Hindeloopen en daar heeft SSH 
van kunnen  profiteren. 
Vooral bij de voorbereidingen voor het
restaureren van de oude haven heeft
Stichting Stadsherstel veel baat gehad van
zijn netwerk. Voorzitter Piet Sprik heeft dit
alles gememoreerd tijdens een
afscheidsbijeenkomst en heeft de heer
Boekhoven daarbij een schilderij van “zijn
haven”, gemaakt door Arnold Eekma,
aangeboden.

Opbouw Peilschaal
Zoals wij u al in eerdere Nieuwsbrieven hebben gemeld, heeft Stichting Stadsherstel 
de intentie om de Peilschaal, zoals die in het begin van de vorige eeuw op de 
zeedijk, ter hoogte van de Hon heeft gestaan, opnieuw op te bouwen.
Om dit te kunnen realiseren hebben we de toestemming van Wetterskip Fryslân 
nodig. Met ambtenaren van het Wetterskip zijn er diverse gesprekken geweest.
In eerste instantie was men niet enthousiast.

Maar nadat wij de originele tekeningen en 
bestek, plus de nodige foto’s hebben 
aangeleverd en hebben kunnen aantonen dat er 
op geen enkele wijze schade zal ontstaan aan 
de waterkering, is men bereid geweest onze 
aanvraag nog eens te bekijken. Wij zijn hoopvol 
over een positief besluit door het Wetterskip.
Hier naast ziet u een foto, zoals het er ooit heeft uitgezien.
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Bouwplannen Museum.
Door de bouwcommissie van Museum Hindeloopen zijn wij benaderd om mee te 
denken en praten over de plannen voor ver-/nieuwbouw van het museum.
Omdat dit gedeelte van Hindeloopen een karakteristiek deel van de oude stad vormt 
met het museum en de Kerk, is het van belang dat hier zorgvuldig wordt gekeken 
naar de mogelijkheden om hier wat te realiseren.
Stichting Stadsherstel voelt zich hier erg bij betrokken.
U hoort hier zeker nog meer over.

Stimuleringprijs 2014.
Het bestuur van Stichting Stadsherstel heeft besloten om de Stimuleringsprijs 2014 
toe te kennen aan Johan en Paulien
Stallmann. Zij hebben zich erg ingespannen
om het interieur van de voormalige
Fermenning aan de Tuinen een complete
opknapbeurt te geven. Met behoud van de
oude elementen zijn zij er in geslaagd de kerk
zo in te richten dat het weer gebruikt kan
worden, o.a. voor kleine voorstellingen,
lezingen e,.d.
De prijs van €500,- zal eind december aan
hen uitgereikt worden.

Het bestuur van Stichting Stadsherstel bezoekt de vernieuwde Fermenning.

Het dagelijks bestuur van Stichting Stadsherstel heeft dit jaar 3 keer overleg gevoerd 
met diverse erfgoedinstantie binnen SW-F , gezamenlijk met ambtenaren van de 
gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten worden wij bijgepraat over het beleid van de 
gemeente t.a.v. verordeningen, en t.a.v. mogelijke aanvragen voor subsidies voor 
huiseigenaren.

Stadsherstel heeft ook dit jaar meegewerkt aan de Open Monumentendag op 13 
september. Het thema was “Op reis”. Tijdens zo’n open dag blijkt telkens weer dat de
belangstelling voor Hindeloopen onverminderd door gaat.

Bijgevoegd vindt u dit jaar, naast de traditionele overschrijvingskaart, een afbeelding 
van een schilderij, gemaakt door ons bestuurslid Arnold Eekma.

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. U kunt ze altijd proberen donateur te maken.
Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI ) en uw gift is aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting.

Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen en een voorspoedig 2015.

Hindeloopen, november 2014

 Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur: 
Luky van der Wal -  Secretaris
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