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Nieuwsbrief van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2015
Zoals gewoonlijk ontvangt u aan het einde van het jaar een Nieuwsbrief van Stichting
Stadsherstel Hindeloopen met een overzicht van onze activiteiten van het afgelopen jaar.
Help! De grenspaal is verdwenen!
“Onlangs ontstond er grote consternatie in ons overig zo rustige stadje. Wakkere
Hindeloopers hadden tot hun grote ontsteltenis ontdekt dat de grenspaal, het eeuwenoude
baken ten oosten van Hindeloopen, verdwenen was. Slechts een troosteloos gat resteerde
waar eens de roemruchte paal gestaan had. Welke onverlaat had het in zijn hoofd gehaald
dit zo vertrouwde cultuurhistorisch monument, dit baken van herkenning te verwijderen
zonder ook maar een spoor van berichtgeving achter te laten.? Als hier geen paal! en perk
aan gesteld zou worden dan zag het er voor de veiligheid van de Hindeloopers slecht uit”.
Bovenstaand citaat stond in een artikel in Uus Likje Wraald.
Boosdoener was Stichting Stadsherstel Hindeloopen, zo
bleek al gauw.
De paal verkeerde in een haveloze toestand en
Stadsherstel besloot een grondige restauratie toe te
passen.
Deze is uitgevoerd door de Fa. Hutting uit Leeuwarden.
Op 6 november is de
paal,onder toezicht van
een aantal
bestuursleden, weer op
zijn plaats gezet.
Hiermee is een grote
wens van ons
bestuurslid Doortje
Talhout in vervulling
gegaan.
Maar …. al gauw kwam de discussie op gang. Staat de
paal wel goed? Moet hij niet net andersom staan??
En ja, na grondig onderzoek is gebleken dat het wapen
van Hylpen op het Hylper grondgebied hoort te staan.
Enkele leden van ons bestuur zullen zich hier nu mee
bezig houden.

Opbouw Peilschaal
“De aanhouder wint!”
Zo mag je het wel noemen. Na een aantal jaren geprobeerd te hebben van It Wetterskip
toestemming te krijgen om het oude Peilschaalhuisje weer op
te mogen bouwen op de dijk, is het eindelijk gelukt.
It Wetterskip, de gemeente SW-F en de diverse
schoonheidscommissies hebben groen licht gegeven.
Het gebouwtje moet wel in de oude stijl worden herbouwd!
Natuurlijk is dat ook de bedoeling van onze stichting.
Momenteel zijn enkele bestuursleden bezig de vergunningen
en het overzicht van de kosten op orde te krijgen en dan
hopen we in 2016 met de bouw te kunnen beginnen.
Stimuleringprijs 2015.
Het bestuur van Stichting Stadsherstel Hindeloopen heeft zo langzamerhand een probleem!
In de laatste 40 jaren zijn de panden in Hylpen zodanig opgeknapt, dat er nog maar enkele
panden behoefte hebben aan een opknapbeurt.
Vorig jaar hebben we de prijs toegekend aan Johan en
Paulien Stallmann voor de zeer goed gelukte aanpak van
de binnenkant van de Fermenning.
Dit jaar hebben zij ook de buitenkant onder handen
genomen. Dank zij een flinke subsidie (maar natuurlijk
lang niet genoeg) is het houtwerk, zijn de muren en is het
dak gerestaureerd.
Ons bestuur is van mening dat zij daarvoor dit jaar de
stimuleringsprijs verdienen.
De kerk is niet alleen voor de familie belangrijk, maar is
ook van belang voor de gehele gemeenschap van
Hylpen. Er kunnen bijeenkomsten, voorstellingen e.d.
worden gehouden.
Op 18 december a.s. zal het bestuur deze prijs uitreiken.
Enkele bestuursleden van Stichting Stadsherstel hebben
regelmatig overleg met diverse erfgoedinstanties binnen
SW-F, gezamenlijk met ambtenaren van de gemeente.
Nuttig om op de hoogte te blijven van de subsidiemogelijkheden. Belangrijk is momenteel de nieuwe
Erfgoedwet die er aan staat te komen. Wij zullen hier
zeker ook mee te maken krijgen.
Met bovenstaande bent u weer enigszins op de hoogte van de activiteiten van Stichting
Stadsherstel Hindeloopen.
Ingesloten vindt u weer een afbeelding van een schilderij, gemaakt door Arnold Eekma, en
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 2016.

Hindeloopen, november 2015

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Luky van der Wal - Secretaris

