
 
 

 
 
 
Nieuwsbrief van de Stichting Stadsherstel Hindeloopen 2021 
 
Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van Stichting Stadsherstel Hindeloopen over het jaar 2021. 
Wederom een jaar waarin bij vele verenigingen en stichtingen de werkzaamheden beperkt 
zijn geweest. Zo ook bij onze stichting. 
 
In juni werden wij opgeschrikt door het plotselinge, veel te vroege overlijden van ons 
bestuurslid Arnold Eekma. 
Hij is bijna 30 jaar lid van het bestuur geweest en nam daar een zeer belangrijke positie in. 
Als geboren Hindelooper wist hij als de beste alles over de historie van Hylpen. 
Van zijn kwaliteiten als bouwkundig tekenaar heeft Stadsherstel dankbaar gebruik mogen 
maken. Na zijn pensionering was hij de “opzichter en de ogen” van Stadsherstel. Hij hield 
toezicht op o.a. de muziektent, het peilschaalhuisje en de slea, en zo nodig verrichtte hij het 
nodige onderhoud. 
De laatste jaren was hij ook de leverancier van de kopieën van een olieverfschilderij die hij 
maakte voor onze donateurs. 
Door de reacties weten wij dat dat door hen zeer op prijs is gesteld. Sommige donateurs 
hebben alle afbeeldingen bewaard die door Arend Blom en Arnold Eekma zijn gemaakt. 
Wij allen zullen hem zeer node missen. 
 
Uitreiking stimuleringsprijs 2021 
 
Op vrijdag 26 november is de jaarlijkse stimuleringsprijs weer uitgereikt. 
Ieder jaar kent Stichting Stadsherstel Hindeloopen de stimuleringsprijs, een bedrag van 
€500,- toe aan een particulier die heeft bijgedragen aan de verfraaiing van Hindeloopen door 
zelf zijn woning te verbeteren of te vernieuwen. 
Dit jaar viel de eer te beurt aan de heer S. v.d. Krieken, eigenaar van het huis Kalverstraat 
11, bij de Hylpers bekend als de woning van wijlen Jantje van Tuinen. 
Dit pand is zeer fraai gerestaureerd en geschikt gemaakt voor bewoning in de hedendaagse 
tijd. 
 

 
 
 
De beoordelingscommissie schrijft hierover: “De 
impact van deze restauratie is groot en positief. 
Het pand is niet alleen zichtbaar in de Kalverstraat 
maar draagt ook bij aan het karakteristieke 
stadsbeeld, ondermeer vanaf de brug in de 
Nieuwstad.” 
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Voorzitter Piet Sprik 
sprak de eigenaar toe, 
die daarna uit handen 
van penningmeester 
Joost Zoethout zijn 
“prijs” in ontvangst 
mocht nemen. Dit in 
gezelschap van zijn 
echtgenote en de 
bewoonster Yael de 
Boer. 

 
Nieuwe straatnaambordjes 
 
Door de gemeente Súdwest-Fryslân zijn in diverse straten nieuwe straatnaambordjes 
opgehangen. Er is geprobeerd om de Hylper spelling zo goed mogelijk aan te houden. 
Dit is nog niet overal gelukt. Ook moeten er nog meerdere bordjes aangepast en vernieuwd 
worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van Stichting Stadsherstel Hindeloopen bestaat momenteel uit: 
Piet Sprik   - voorzitter  Henk van den Berg 
Luky van der Wal - secretaris  Douwe Bokma 
Joost Zoethout - penningmeester Jan van der Goot 
Ernest de Lange    Doortje Talhout 
 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u weer een afbeelding, gemaakt door wijlen ons bestuurslid 
Arnold Eekma. Hiermee willen wij hem nog eens eren voor zijn vele werk voor Stichting 
Stadsherstel Hindeloopen gedaan.  
Bovendien is er een een notitie over uw vorige bijdrage bijgesloten 
 
 
We wensen u al vast prettige feestdagen en, dit maal weer in het bijzonder, een gezond en 
gelukkig 2022! 
Hindeloopen, december 2021   Met vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur,  
Luky van der Wal -  Secretaris 
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