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Nieuwshrief van de Stichting SÍadsherstel Hindelaopen 2019

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.

Enkele bestuursleden - Arnold Eekma
en Jan van der Goot - hebben de taak op
zich genomen om zowel de muziektent
als de slea (beide gerealiseerd door
Stadsherstel) grondig te reinigen.

Het ziet er nu weer prima uit.



Bovendien heeft Stadsherstel de informatieborden bij de muziektent en de stea laten
vervangen.

Op vrijdag 8 november heeft Stadsherstelde stimuleringsprijzen voor 201g uitgereikt.
Was er vorig jaar geen kandidaat voor deze prijs, dit jaàr konden er 2 prijzen viorden
toegekend.

ln de eerst plaats het pand aan 't oost 22, nu in eigendom van Ank weijermans.
Zij heeft het pand prachtig gerenoveerd en daarbij veel werkzaamheden zelf verricht.

De tweede prijs was voor de familie Kruis die de wonÍngen aan de Fermenningsteger hebben
aangekocht en in stijl hebben opgeknapt.

Stadsherstel kan het ook zeer waarderen dat deze huizen voor permanente bewoning zullen
aangeboden blijven worden.

Zo kan ieder de teksten weer goed lezen.
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Het bestuur van Stichting $tadsherstel Hindeloopen heeft ook in 2019 op diverse fronten
overleg gevoerd met vergelijkbare Erfgoedinstelli ngen.
Verder met de gemeente SÉdwest-Fryslàn en de wethouder van cultuur.
Met Plaatselijk Belang Hindeloopen en meerdere lokale verenigingen wordt er geregeld
overlegd over zaken die Hylpen en de Hylpers aangaan.

De donateuractie van Stadsherstel het afgelopen jaar heeft in totaal 30 nieuwe donateurs
opgeleverd. Een mooi resultaat.

Het bestuur van Stichting Stadsherstel Hindeloopen bestaat momenteel uit:
Piet Sprik - voozitter
Luky van derWal - secretaris
Joost Zoethout - penningmeester
Henk van den Berg
Douwe Bokma
Arnold Eekma
Jan van der Goot
Ernest de Lange
Doortje Talhout

Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u weer een aquarel, gemaakt door ons bestuurslid Arnold
Eekma. Bovendien is een acceptgirokaart bijgesloten en een notitie over uw vorige bijdrage.

Nieuwe donateurs zijn uiteraard van harte welkom. Door het steunen van het werk van
Stichting Stadsherstel maakt u duidelijk dat "Dy Likje Stea' u ook aan het hart gaat.

We wensen u al vast prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2020!

Hindeloopen, december 201 9 Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Luky van der Wal * Secretaris


