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Hemd van het lijf:
Johan Peringa

Jubileumuitvoering
Toneelgroep Contact

Start bouw woningen
Dukdalf

Harlingse pleegt
smaad via Twitter

Gemeente nederig na stevige uitspraak parkeerdossier

UB8126251247
is nu € 295,- waard
Probeer dit vijfje te vinden, want
het is geld waard! Meer informatie
elders in deze krant.

Piet’s Weer

Lente
Het wordt een lenteweekend
met vandaag al temperaturen
rond 11 of 12 graden en veel
zon. De komende nacht gaat
de temperatuur terug naar 0
of -1 graden. Morgen is er opnieuw veel zon met overdag 9
of 10 graden. Een matige wind
uit zuid tot zuidwest. Zondag
wat meer bevolking en 9 of 10
graden met een koudere, vrij
krachtige zuidenwind.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Welzijnsmarkt

Ondernemerskoppel Tim en Annelieke Dotinga voor Profile Harlingen en het terrein van ‘P10’. De gemeente wil het niet hebben, maar volgens de rechtbank
mogen ze er een parkeerbedrijf runnen.
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

HARLINGEN - De gemeente Harlingen heeft ten onrechte het parkeerbedrijf van Tim Dotinga aan de Oude Trekweg verboden. Dat heeft de
rechtbank in Groningen eind vorige maand bepaald. “We hebben deze
rechtszaak fors verloren”, zei wethouder Harry Boon. “Het is een stevige
uitspraak dus enige nederigheid past ons wel in deze zaak.”

euro betalen. Elk nieuw voertuig dat
op P10 parkeerde, zou Dotinga 20
euro kosten, met een maximum van
2000 euro. En dat keer twee, want
het ging om twee terreinen.

“Uit de uitspraak blijkt dat de gemeente op onrechtmatige juridische
gronden legale parkeerbedrijven de
nek heeft omgedraaid”, zegt Dirk
Dotinga, de vader van Tim. “Wij zijn
van mening dat er zo niet bestuurd
mag worden en als dat onrechtvaardig is, komen we op voor onze belangen en die van anderen.”
Tim Dotinga verhuisde met zijn
fietsenwinkel naar het voormalige ‘Tuincentrum Siersema’, en gebruikte een deel van het terrein
voor betaald parkeren. De gemeente Harlingen ging achter dit soort
parkeerbedrijfjes aan: de gemeente
heeft miljoenen geïnvesteerd in de
toekomstige uitbreiding van het

Ruim een jaar later stonden Dotinga en de gemeente tegenover elkaar,
bij de bestuursrechter in Groningen.
Dotinga had juridisch advies ingewonnen, maar ging zonder beroepsmatige rechtsbijstandverlener naar
de rechtbank. Inzet was het bestemmingsplan, en volgens de rechter
staat dit plan parkeeractiviteiten
toe. De gemeente beriep zich op
een beperkend artikel verderop in
het bestemmingsplan, maar dat was
volgens de rechtbank van ondergeschikt belang. “De strenge uitleg
van de gemeente zou inhouden dat
er nergens in het gebied nog geparkeerd zou mogen worden”, stelde de
rechter. “Iets dat (…) evident niet de
bedoeling kan zijn.”

Volgens wethouder Boon gaat de gemeente mogelijk hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak. Verder
wacht de gemeente de uitkomst van
een andere rechtszaak bij de Raad
van State af. Deze zaak, eveneens
aangespannen door Dotinga, draait
om beperkingen voor parkeerbedrijven die de gemeente heeft toegevoegd aan het bestemmingsplan
(de HC berichtte daar vorige week
over). “Wij zijn van mening dat de
gemeente als overheidsmonopolist
het parkeren als melkkoe ziet en
werkelijk alles doet om dat voor elkaar te krijgen”, zegt Dirk Dotinga.
Volgens Dotinga past de gemeente
Harlingen de Nederlandse wet aan,
en is er sprake van een “Harlingse
wet op parkeren”. “Hiertegen hebben wij beroep ingesteld bij de Raad
van State.”

De rechter veroordeelde de gemeente Harlingen tot betaling van
de proceskosten van in totaal ongeveer 435 euro. Daarnaast moet
de gemeente ruim 2000 euro aan
dwangsommen betalen, voor het

Als de Raad Dotinga in het gelijk
stelt, kan er weer geparkeerd worden op P10, en mogelijk ook bij andere parkeerbedrijven. Daarnaast is
de kans groot dat er schadeclaims
volgen.

langparkeerterrein aan de Harlingerstraatweg. En de kleine parkeerbedrijfjes - die volgens de gemeente
illegaal zijn - passen niet in dat financiële plaatje.
Een enkel parkeerbedrijf in de Koningsbuurt mocht volgens overgangsrecht doorgaan met parkeerplaatsverhuur,
en
diverse
parkeerbedrijfjes hebben onder
druk van de gemeente de deuren gesloten. Ook ‘P10’ van Dotinga kreeg
bezoek van de gemeente, die hem
een dwangsom oplegde. De geparkeerde voertuigen werden geteld, en
moesten vrij snel verwijderd worden, en anders moest Dotinga 5000

overschrijden van meerdere wettelijke beslistermijnen.

Vrijwilligerswerk iets voor u?
Op woensdag 13 maart organiseert de regionale welzijnsorganisatie De Skûle Welzijn
een Welzijnsmarkt in mfc Het
Vierkant. Bezoekers kunnen
zich op de markt oriënteren
bij welzijnsorganisaties en
zorginstellingen. Naast de
informatiekraampjes zijn er
diverse activiteiten, zoals het
spel ‘Jachtseizoen’, en er zijn
lekkere hapjes en muziek. De
markt - van 16.00 tot 20.00 uur
- wordt georganiseerd in het
kader van de week van Zorg
en Welzijn. Er is tevens een
open huis in Nieuw Zuid.

Kruistocht
Waarom gingen Friezen op
Kruistocht en wat kwamen
zij onderweg naar Jeruzalem tegen? Archeologisch
Steunpunt Wijnaldum en
de Oudheidkundige Vereniging Barradeel organiseren samen een lezing
over dit onderwerp. Vanavond om 20.00 uur in in
Dorpshuis de Bijekoer in
Wijnaldum (entree drie
euro).
Historicus Josse Pietersma uit
Franeker verzorgt de lezing.
Pietersma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij specialiseerde zich in middeleeuwse geschiedenis en filmanalyse.
Verder is Pietersma onderzoeker, schrijver en documentairemaker.
Hij werkte mee aan de reisdocumentaire ‘de Kruisvaarder
en de Sultan’ die afgelopen
najaar door de EO werd uitgezonden. De lezing is gratis
voor leden van de Oudheidkundige Vereniging Barradeel.

Harlinger
Journaal

Uw vervoer onze zorg!

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Schipholtaxi?

www.polharlingen.nl
reserveer nu ook online

Jacob Roorda heeft zijn filmvertoningen omgedoopt tot
Harlinger Journaal. Volgende
week donderdag 21 februari
vanaf 20.00 uur (inloop 19.30)
is er weer een vertoning in
Nieuw Zuid, met diverse Harlinger onderwerpen.
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Het hemd van het lijf: Johan Peringa
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Marco Brouwer
beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan Johan
Peringa.
Ik ben Johan Peringa, 48 jaar en geboren Harlinger. Opgegroeid in Harlingen en een fantastische jeugd gehad op de Vierkantsdijk, samen met
mijn ouders en drie zussen.
Op de RSG in Harlingen werd ik verliefd op het mooiste meiske van de
klas, Femke. Waar ik inmiddels al 30
blij met bin en dit jaar al 19 jaar mee
ben getrouwd. Tijdens de havo werkte ik in de weekenden en vakanties
in Oranjeoord. Na mijn schooltijd,
die wel erg lang was (hahahaha) heb
ik, als één van de laatste lichtingen,
de dienstplicht vervuld. Daarna een
aantal jaar, met veel plezier, bij Frisia gewerkt. Tot ik de opleiding tot
hovenier ben gaan volgen. Was wel
weer even wennen, na zoveel jaar
werken weer in de schoolbankjes.
Niet mien hobby!
In ’94 zijn we gaan samenwonen
op de Barkstraat. Daarna naar de
binnenstad en vervolgens naar het
Korvetpad gegaan. Inmiddels ben ik
nu, tot verbazing van sommigen, al
12 jaar inwoner van Kimswerd. Hier
wonen we met onze twee grappige
katten.
Ik werk al weer 16 jaar als hovenier
bij de gemeente Súdwest-Fryslân,
voorheen gemeente Sneek. Daarvoor werkte ik bij een aantal particuliere hoveniersbedrijven.
Wat het sporten betreft: vroeger
heb ik jaren bij Zeerobben gevoetbald. Niet het grootste talent, maar
altijd met plezier gevoetbald. Nu
kijk ik liever naar heeeuuulll veeeeel
voetbal. Voor degenen die het nog
niet weten: ik ben een echte Ajaxied,
en wat een ander daarvan vindt interesseert me niet (hihi). Verder
mag ik graag een rondje hardlopen.
Daarnaast speel ik wel eens een leuk
deuntje op mien gitaar.
Ik ben er gék op samen met mien
meiske op vakantie te gaan. Zo hebben we al heel wat in Europa bekeken, een prachtige rondrit in Amerika mogen maken. En we binne graag

even in het oude centrum van Albufeira in de Algarve van Portugal.
De vraag die Marco stelt:
Gaat Ajax dit jaar nog een prijs pakken?

Nou kan ik natuurlijk niet in de toekomst kieken, maaaar, ik verwacht
wel minimaal één prijs. Dat mag oek
wel, na su veel jaren niks.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Mooiste stadsje op de hele wereld.
My hometown (su as The Boss
zingt).
Levensmotto?
Wees tevreden en geniet!
Mooiste plekje in de stad?
Het ouwe centrum van Harlingen,
van Zoutsloot tot de Willemskade.
En natuurlijk het strand. Of even
heerlijk utwaaien op de pier.
Waar zou je beter in willen zijn?
Ik ben een echte ‘intro’-gitaarspeler,
maar ik zou graag de kwaliteiten van
Slash willen hebben.
Waar stoor je je snel aan?
Mensen die zeuren om het zeuren.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Nieuw-Zeeland. Daar su ik heel
graag heen willen. Het lijkt mij een
prachtland. En ook omdat daar een
voetbalclub is die Peringa United
heet. Toch leuk su iets. Lijkt me leuk
om die eens te bezoeken.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Spulletjes van een paar jaar oud gooi
ik gemakkelijker weg dan spullen ut
mien jeugd. Su hef ik ooit een bankje
gewonnen met een ballonwedstrijd
op de kleuterschool. Deze staat, tot
ergernis van mijn vrouw, al zolang

Overdag het terras, 15 graden!
Koning winter is nog in winterslaap.
Vandaag en het weekend hoge dagtemperaturen van rond 10 of 11
graden hier in het noorden tot een
aantal graden hoger in het midden,
oosten en zuiden van ons land.
Vooral vandaag en morgen is er veel
zon. Het kan vandaag in zuidelijk
Nederland wel eens 15 graden worden. Morgen gaat daar de temperatuur plaatselijk richting 14 graden
en zondag opnieuw naar 15 graden.
Dan is het volop lente! De natuur
zal reageren en we kunnen er massaal op uit. Even een wandeling,
naar het strand of zoals gezegd het
terras opzoeken. We kunnen ook gewoon even buiten gaan zitten. Het is
dit weekend niet alleen warmte. In
de nachten is er nog altijd kans op
grondvorst. De nacht van zondag op
maandag lijkt daar niet aan mee te
doen. Het lenteweer wordt door een
zuidelijke stroming veroorzaakt, in
samenwerking met een hogedrukgebied boven het vaste land van Europa. Om winterweer te krijgen moet
het hoog, veel noordelijker liggen.

graden en op de eilanden +2 graden
en opnieuw uitgebreid grondvorst.
Het kan plaatselijk glad zijn. Morgen volgt met flink wat zon, met wat
bewolking en met overdag 8 of 9
graden. Een matige wind uit zuid tot
zuidwest. In de nacht 2 of 3 graden.
Kans op vorst aan de grond. Zondag
volgt met geregeld zon, geregeld bewolking en overdag 10 of 11 graden.
Op de eilanden 8 graden. Een matige wind uit zuidelijke richtingen. In
de nacht temperaturen rond 4 graden met wat meer bewolking.
De vooruitzichten
Maandag zon, bewolking en overdag
8 tot 10 graden. De wind komt uit
het zuiden tot zuidwesten en is vrij
krachtig, kracht 5. In de nacht 4 of
5 graden met bewolking en opklaringen. Dinsdag regelmatig zon, dus
ook bewolking en overdag ongeveer
9 graden. In de nacht 2 of 3 graden
en kans op vorst aan de grond.



(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

wij samenwonen bij ons op zolder.
Naast mien allereerste stereotoren,
en allereerste computer, en allereerste TV ensu.
Volg je de lokale politiek?
Ik volg het wel, maar op gepaste afstand.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Nou ik bin laatst naar een concert
van mien jeugdheld Shakin Stevens
geweest. Dus zijn muziek galmde
geregeld door de woonkamer. Maar
mijn smaak varieert van Elvis en
Bruce tot Metallica en alles daartussen. Als er maar gitaren klinken. En
een oude smartlap doe het ook altijd
goed.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Nou met mien vrouw, mien familie
en vrienden is het natuurlijk altiit
gezellig. Maar met Sjaak Swart liekt
mij oek wel eens lache.
Favoriete sport?
Hardlopen en voetbal. Beetje fietsen
en in de winter een circuittraininkje.
Voor wie heb je heel veel respect?
Uiteraard voor mien meiske. Zij
houdt het al meer dan 30 jaar met
mij ut. Alhoewel dat niet al te moeilijk mut weze, denk ik. Verder, ik ben
een echte familieman, dus ik heb
veel respect voor mien familie. Van
de oudste tot de allerjongste. Ik bin
der gek op.
Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Ik bin eigenlijks niet sun gokker.
Mien grootste gok zou dan zijn:
om vanuit Harlingen hélemaal naar
Kimswerd te gaan wonen. Maar ik
woon er met veel plezier in een leuke straat van dit leuke dorpke. Wat
eigenlijk net een buitenwijk van
Harlingen is. Su veel Harlingers om
je heen.
Welke uitdaging zou je nog een

Actueel
Vanmiddag vrij zonnig weer. Een
middag voor het terras. Een lentedag en 10 of 11 graden, maar op
de Wadden kans op mist of nevelig
weer en 9 graden. De wind komt uit
zuidelijke richtingen en is meest
matig. De komende nacht vrij helder weer met temperaturen rond 0

Weer

keer willen aangaan?
Ik wil graag dit jaar mijn eerste hele
marathon lopen. Liekt mij een geweldige ervaring. Het is de bedoeling om de marathon van Amsterdam te lopen in dit najaar.
Grote blunder?
Ha ha, de eerste keer dat ik bij mijn
schoonouders op bezoek kwam,
de deur achter mij dichttrok en de
deurklink in de hand had... “Goedemiddag, ik ben Johan en hier is uw
deurkruk.” Hahahahaha, vreselijk.
Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Beetje uitslapen, sporten, rondje rijden in mijn dikke Mustang. En het
filmpje kijken van de wereldreis die
we net gemaakt zouden hebben.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Blief rustig, maak je niet al te druk.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
Er wordt flink aan de weg getimmerd op plekken als het station,
natuurlijk de N31 en nu ook bij Plan
Zuid, maar er zijn genoeg oudere
wijken die ook aandacht nodig hebben. Zodat die niet verpauperen.
Bist oek sunig?
Naaaaaa, nee niet echt. Ik mag graag
wat centen uitgeven voor een vakantie.
Avondje uit naar?
Vrienden of familie, zoals Marco
vorige week ook al zei. Even gezellig
zitten, biertje, chipje, ouwehoeren,
heerlijk. Of even lekker ut eten.
Mis je iets in Harlingen?
Ja, een mooi strandconcert in de zomer. We hadden ooit zoiets als Muziek aan Zee, dat was mooi!
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Op de kleuterschool moest ik een
keertje op de gang staan. Daar hing
een mooie koperen bel. Ik trok er

natuurlijk aan. Toen dacht iedereen dat het tijd was om naar huis te
gaan, dus iedereen vloog de gang op
en de deur uit. Alle juffrouwen in de
stress!
Grootste miskoop?
Citroen AX 1.0 injectie. Vreselijk
ding! Met de wind mee kon-ie 100,
tegen de wind in haalde hij net 30.
En met zijwind stonden we skeef op
de weg. Hahaha.
Ik geef de pen door aan:
Marco van der Heide.
En stel de vraag:
Nou ken ik dy al sun bitsje 40 jaar,
dus ik weet al haast álles van dy,
denk ik. Maar ik vroeg mij laatst af:
Wat su dien ultieme hardloopevenement weze?

Colofon
Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl

hartstichting.nl

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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geleden heeft deze
jongeman met sien
gouden kontsje z’n
eerste luier volgepoept

OVERLIJDEN

FELICITATIES
Jacob ziet zondag Abraham. Hartelijk gefeliciteerd,
pa en ma.

VERMIST
Wil degene die mijn gouden
kettinkje (aandenken) bij
de Trekpleister heeft gevonden, weer bij mij terug
bezorgen. Bel 06-24794694

Geen reis was haar te veel,
geen kind was haar te veel.
Veel geleden, moegestreden
Eindelijk bevrijd
Weggegleden uit het heden
Naar een pijnloze tijd

GEVRAAGD

Maria-Louise Genet

Gooi geen kaarten en postzegels weg, geef ze mij R.
Luis. tel 0562451539.
Gezocht: Gouden en Zilveren Munten. Ook koop
ik uw Gouden Sieraden,
heel of stuk en ongeacht de
hoeveelheid voor € 16 per
gram! Gratis taxatie aan huis.
Info: 06-49396415

I 3 december 1946
† 14 februari 2019
Sjoerd
Tjerk & Berna, Joppe & Lobke

TE HUUR

Wij gedenken het leven van Maria-Louise
op dinsdag 19 februari
om 14.30 uur in crematorium Andringastate,
It Aldlân 4, 9034 XB te Marsum.
Na de ceremonie is er gelegenheid voor informeel
samenzijn.
Laten wij onze liefde meegeven door het
meebrengen van gekleurde tulpen als teken
voor een gekleurd leven.
Op verzoek van Maria-Louise geen boeketten
en/of kransen.
Correspondentieadres: Wijbrand de Geeststraat 60,
8921 AM te Leeuwarden
Wij kregen het bericht dat is overleden, onze geachte
medebewoonster, mevrouw

Tedde Frölich-van der Meer

2 OPSLAGRUIMTEN c.q.
GARAGEBOXEN, opp. resp.
15 m2 en 42 m2, Tjalkstraat
te Harlingen. Inf./bez:
BFP Vastgoed bv. tel. 06
27884555.

DIVERSEN

Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere maandag, woensdag
en vrijdag tussen 10.00 en
11.00 uur.
Het zal je familie maar
wezen. Komt u kijken op
1 en 2 maart in Trebol?
Kaarten te verkrijgen oa bij
de Smulpot.
Zaterdag 16 februari van
12.00 uur tot 17.00 uur
zolderverkoop boeken. Ook
oude kinderboeken. Nieuwstraat 62, Harlingen.
NIEUW in Harlingen. Hobbymateriaal o.a. stickers, knipvellen, kaarten, enveloppen,
lint enz. Waar? Markthuis W.
Boothstr. 6.

VERMIST sinds maandag 4 februari onze ex-kater
Felix. Hij heeft een glanzende zwarte vacht met een
witte streep tussen de ogen, doorlopend over zijn bekje
naar de brede bef. Dit loopt door naar zijn buikje. Onderin zijn buikje heeft hij nog een wit vlekje. Teentjes op
zijn voorpootjes zijn wit en witte sokjes achterpootjes.
Hij loopt een beetje waggelend vanwege koehakkige/x
beentjes achter.
Heeft u hem gezien bel
mij dan aub. Cisca van
der Geest 0640770336.
Hij woont in de Weeshuisstraat 14 te Harlingen.
De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.

Booth Boutique het goedkoopste adres voor mooie
2e hands kleding en schoenen. Volg. week: gehele
wintercollectie voor 2 euro
p.st. Open: di.-za. 13.3016.30 u. S. Stijlstaat 2 Harl.

Contact bestaat 60 jaar.
Viert u het mee? Op 1 en
2 maart speelt de toneelgroep “het zit in de familie”
in Trebol.
De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar.
Mail naar hinke@harlingercourant.nl of bel 430043

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

Bingo op 22-2, aanv. 20.00
uur, open 19.00 uur. Leden
en niet-leden. KV Eendracht
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen sterkte met het verlies.
Bewoners Wooncentrum Harlinga

www.harlingercourant.nl

Toch nog enigszins onverwacht is overleden, onze
medebewoner de heer

K. Tolsma
Wij wensen de familie veel sterkte.
Namens de bewoners van de Marneflat, 2e etage

TE KOOP
Te koop prima vouwfiets
€ 175,-. 06-16239723.

Gediplomeerd
hovenier
Gunstig tarief
Goed materiaal
Voor alles in uw tuin:

IN MEMORIAM
13-02-2015

13-02-2019

Joukje Bos-Poelstra
Omdat er liefde is
Bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij
Folkert
Miranda en Marcel
Jeroen en Renny
Kleinkinderen
Max
Voor altijd in ons hart

“Waar u ook
o verzekerd
bent, wij helpen u voor
een
n passsende uitvaart”

* Ontwerp
* Aanleg
* Bestrating
* Graafwerkzaamheden
* Kraanwerkzaamheden
* Onderhoud

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

Johan Tolsma
Uitvaartverzorger
Harinxmalaan 1 - Sneek - T (0515) 416 114 - E info@deboeruitvaart.nl

deboeruitvaart.nl
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PRO USER DIAMANT
FIETSDRAGER

BOXSPRING

JBLM

Nieuw!
Introductie
aanbieding

2.095,ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160/180 x 200 CM

Voor de vierde keer BESTE KOOP

van € 329,-

voor € 299,Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar incl. gestoffeerde
7-zone pocketvering matrassen met polyether afdekking en 1 koudschuim
topdekmatras, oversized hoofdbord Single 110 cm hoog, blokpoot 12 cm
hoog. Nu compleet voor 2.095,-

Automaterialen
IJdema
Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires
Zuiderhaven 31 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Industrieweg 1B 8861 VH Harlingen Tel: 0517- 415572 06-53847040 Email: info@schakenbos.nl Web: www.schakenbos.nl

Slagerij ATTEMA MAKKUM
DONDERDAG EN VRIJDAG
tot 18.00 uur geopend
DE GEHELE DAG VOLOP

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos
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“Je
kunt op
meer plekken
sigaretten
kopen dan
brood!”
4
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Kijk wat nog meer
best gek is op

kwf.nl/bestgek

1 kg Ribkarbonade
€ 7,00
1 kg Schouderkarbonade
€ 6,50
€ 6,75
1 kg Hamlappen
1 kg Speklappen
€ 6,00
1 kg Shoarma vlees
€ 6,00
1 kg Verse Worst
€ 5,25
€ 7,75
1 kg Fricandeau
1 kg Schnitzel
€ 8,25
1 kg Varkenshaas
€ 11,75
1 kg Krabbetjes
€ 4,50; 3 kg € 12,75
5 stuks Droge Worst
€ 4,75
1 kg Rundvlees
€ 6,75
1 kg Bieflappen
€ 7,50; 3 kg € 21,00
1 kg Ossenstaart
€ 5,25
1 kg Biefstuk
€ 8,25
1 kg Kipfilet
€ 7,50
5 stuks Hamburgers
€ 4,75
5 stuks Boomstammetjes
€ 4,75
5 stuks Kipschnitzels
€ 4,75
5 stuks Zigeunerschnitzels
€ 4,75
5 stuks Kipcondonbleu
€ 4,75
5 stuks Slavinken
€ 4,75
1 kg Gehakt
€ 4,75; 5 kg € 22,00
1 kg Hamlappen
1 kg Speklappen
1 kg Verse Worst
2 kg Bieflappen
3 kg Gehakt

}

SAMEN

€ 45,00
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Introka neemt afscheid van drie bestuursleden
HARLINGEN – Tijdens de Algemene jaarvergadering van volièrevereniging Introka, dinsdagavond in het clubhuis, werd afscheid genomen van
drie actieve bestuursleden: Bert Dorenbos, Gerrit Brinksma en Jan van
der Heide.
Door Ubbo Posthuma
Bert Dorenbos (62) was penningmeester en maakte in totaal negen
jaar deel uit van het bestuur. Voorzitter Jan van der Heide sprak hem
toe en liet weten dat Bert bij zijn
aantreden door het zittende bestuur
direct als penningmeester werd benoemd. Omdat hij als financieel deskundige goed onderlegd was, mede
door zijn functie bij de gemeente en
het bankwezen, was dit een logische
keuze. “Hij heeft zijn functie als penningmeester altijd op zeer correcte
wijze uitgevoerd”, liet Van der Heide weten. “Ook zijn overzichtelijke
rapportages werden door hem op de
jaarvergaderingen gepresenteerd,

Harlingen
op pootjes
Door Marian Henderson
Een rubriek over dieren en dierenwelzijn. Over de Harlinger en zijn
of haar dier, beesten in het wild in
en rond de havenstad en soms een
uitstapje naar de regio. Maar liever
niet, want het gaat vooral om Harlingen op pootjes.

Koolmeesje eet hersenen van de
vijand
Iedereen kent ze wel, de geel-groene meesjes waaraan het zwart-witte
kopje en de zwarte stropdas nog het
meest opvallen. Een koolmees heeft
veel zwart, waar een pimpelmees
veel blauw heeft en geen dasje bezit. Die stropdas is een dingetje. De
mannetjes beoordelen elkaar in de
rangorde op breedte van de das. En
breed betaalt uit. De vrouwtjes zijn
daar namelijk ook van onder de indruk, want zelf hebben ze maar een
dun dasje. Hoe ze elkaar zien, zullen
we wel nooit weten, want koolmezen zien bij elkaar ook UV-stralen,
zodat ze elkaar goed kunnen waarnemen, maar roofdieren zien dat
niet, want die onderscheiden geen
UV. Misschien nemen ze elkaar met
hun koolmezen-ogen wel waar als
bont gekleurde vogeltjes.
Je zou het niet achter ze zoeken.
Koolmeesjes maken zo’n vriendelijke indruk, maar in de strijd om nestjes en voedsel, vallen ze bonte vliegenvangers aan, doden ze en eten de
inhoud van hun hersenpan op. Ook
is bekend dat in een Hongaarse grot
de koolmeesjes zich tegoed doen aan
vleermuizen. Genoeg geroddeld. Er
is meer te vertellen.
Koolmeesjes blijven meestal één tot
twee nestjes bij elkaar, maar soms
komt het ook voor dat ze jarenlang
samen een nestje opvoeden. Een
koolmezendame legt 7 tot 15 eieren. Daarvan komen er 6 tot 8 uit
en daar overleeft weer 60% van.
Een koolmees kan ongeveer 10 jaar
worden. Er wordt genesteld in holle bomen, nestkastjes en soms zelfs
in een brievenbus. Koolmezen eten
insecten, rupsen, bessen, zaden,
knoppen en houden ook van vetbolletjes en pindakaas. Ze waarderen
onze bijvoeding.
Koolmezen zie je het hele jaar, maar
ze zijn niet zo goed bestand tegen
strenge winters, dan is de sterfte groter. Slimmerds willen nog wel eens
wegtrekken. Wij zien hier ook wel
koolmeesjes uit het Noorden, die het
warmere Nederland opzoeken.
Deze vogels hebben een zeer gevarieerde zang en er zijn ook individuele verschillen, waaraan ze elkaar
herkennen. Al is het nog winter, de
koolmeesjes zingen gelukkig weer!!

waarbij de financiële zaken tot in
de puntjes waren geregeld. Met zijn
ideeën en werkwijze had Bert een
positieve inbreng op het bestuur.”
Namens de leden van Introka werd
hem hartelijk dank gezegd.
Tweede afscheidnemend bestuurslid was Gerrit Brinksma (66) die als
materiaalbeheerder 27 jaar in het
bestuur actief was. “Ook verzorgde
hij de catalogus met de daarbij gepaard gaande advertenties. Voordat
Gerrit in het bestuur zitting nam,
was hij al vijf jaar actief als materiaalbeheerder. Dat betekend dat
deze ouwe seun al 32 jaar bijzonder
actief was voor Introka. Hij verving
tevens herhaaldelijk de secretaris
bij zijn afwezigheid en zorgde voor
het samenstellen van de notulen.
Gerrit, heel veel dank voor je inzet
voor Introka”, aldus voorzitter Van
der Heide.
Na maar liefst 47 jaar kwam er voor
Jan van der Heide (72) een einde

aan zijn bestuursfunctie voor Introka. De voorzitter werd toegesproken
door zijn opvolger, Albert Kooistra.
“Jan zit sinds 1967 in het bestuur.
Verschillende jaren beheerde hij het
tentoonstelling-secretariaat. Verder is Jan secretaris, penningmeester en ringcommissaris geweest. In
1980 stopte hij met de vogels en
ook met Introka. Maar in 1984 werd
door een tekort aan bestuursleden
weer een beroep op hem gedaan, om
zich weer in te zetten voor Introka.
Vanaf 1995 werd hij na het terugtreden van Bouwe Westra als voorzitter benoemd, met als hoogtepunt de
districttentoonstelling in 2007. Tot
aan de dag van vandaag heeft Jan
deze functie als voorzitter, met een
onderbreking van twee keer één jaar,
uitgeoefend. Bij zijn aantreden als
voorzitter had hij al aangekondigd
nog één periode van vier jaar vol
te maken. De totale periode dat hij
deel uit maakte van Introka is dan
ook 47 jaar”, aldus Albert Kooistra.
Nadat de scheidende bestuursleden nog een fraai boeket bloemen
ontvingen en een attentie van alle
leden, bestaande uit een Frysk slokje, Friese worst, Fryske dúmkes en

Vlnr Gerrit Brinksma, Jan van der Heide en Bert Dorenbos

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

handgemaakte chocolade, greep
scheidend voorzitter Jan van der
Heide de gelegenheid aan om een
kort woordje tot iedereen te richten.
“Ik wil alle leden bedanken dat ik
mijn bestuursfuncties in al die jaren
goed heb kunnen uitvoeren. Want
zonder hulp van de leden was dit
niet mogelijk geweest. Bedankt al-

lemaal.” Overigens zullen deze drie
leden niet verloren gaan voor Introka; ze blijven zich op de achtergrond
inzetten voor de vereniging.
Het bestuur bestaat nu uit Albert
Kooistra (voorzitter), Jacob van der
Meer (secretaris), Theo Zijlstra en
Remco Dorenbos (tentoonstellingsecretaris)

Jubileumuitvoering Toneelgroep Contact
Toneelgroep Contact Harlingen bestaat dit jaar 60 jaar. De groep gaat
hier niet zomaar aan voorbij: er zijn maar liefst drie uitvoeringen in
Stadsschouwburg Trebol. Een mooie kans om voor een laatste keer in
Trebol een voorstelling bij te wonen.
Veel oud-leden en ereleden zijn
uitgenodigd om de voorstelling op
vrijdagavond 1 maart bij te wonen.
Deze voorstelling is overigens ook
voor het normale publiek, en begint
om 20.00 uur. Op zaterdag 2 maart
is er ’s middags om 14.00 uur een
matineevoorstelling voor ouderen
uit verzorgingstehuizen en wooncentra, van De Zonnebloem en andere ouderenorganisaties uit Harlingen. Zaterdagavond 2 maart is om
20.00 uur de derde en afsluitende
voorstelling. Het muzikale kwartet
JUST4FUN zal rond deze voorstellingen zorgen voor een gezellig en
goed stuk muziek.
Met het opvoeren van ‘Het zit in de
familie’, geschreven door Ray Coon-

zichtbaar te maken voor het publiek.
Toegangskaarten verkrijgbaar aan

de kassa en in de voorverkoop bij de
Smulpot (Simon Stijlstraat 1).

ey, haalt de toneelgroep alles uit de
kast. Het is een zeer humoristisch
stuk dat veel vraagt van spelers en
regie door de lengte van het stuk,
de dynamiek (John Lanting-achtige
taferelen), de humor en het aantal
spelers.
Het stuk, waaraan bijna alle leden
van de toneelgroep meedoen, kenmerkt zich door de veelheid van verwikkelingen die in hoog tempo voorbijkomen. Het is daarom niet voor
niets dat men al vroeg is begonnen
met repeteren en dat er meer repetities nodig waren dan normaal om
het stuk onder de knie te krijgen. De
groep heeft met plezier gerepeteerd,
en hoopt dat plezier in de uitvoering

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Enig overgebleven vissershuisje gered
De Hein Buisman Stichting rondt vandaag, met enig ceremonieel, het
project Wasbleek in Harlingen af. Met dit project is het enig overgebleven vissershuisje van Harlingen gered. De Hein Buisman Stichting wist
het vissershuisje te verwerven. Het pand was was toen aan het verruïneren. Van het vissershuisje zijn twee woningen gemaakt. Daarmee heeft
de Hein Buisman Stichting opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd
aan stadsherstel in Harlingen.
De Hein Buisman Stichting is opgericht in 1964 en heeft meer dan 100
monumentale panden in Harlingen
gerestaureerd. Daarmee heeft de
Stichting een belangrijke bijdrage
geleverd aan het Harlinger stadsschoon. Rond 2003 werd de restauratiesubsidie afgeschaft.
Als gevolg daarvan stonden de activiteiten van de
Hein Buisman Stichting
vanaf die tijd op een laag
pitje. Een paar jaar geleden hebben de provincie
Fryslân, de gemeente Harlingen
en de Hein Buisman Stichting een
fonds opgericht waarin zij alle drie
een belangrijk bedrag hebben gestort. Dat fonds is bedoeld voor restauraties van monumentale panden
in Harlingen. Door dit fonds werd
het project aan de Wasbleek mogelijk.
De Stichting hoopt in de komende
tijd meer restauraties uit te voeren.
Daarvoor is nog geld beschikbaar.

Inbraak
* Afgelopen dinsdag is er ingebroken in een woning aan de Dokstraat.
Voor zover bekend is er niets weggenomen, meldt de politie. De technische recherche is ingeschakeld en de
politie heeft de zaak in onderzoek.
Kinderbingo
* Op vrijdag 22 februari is er een
kinderbingo in stadsschouwburg
Trebol De bingo begint om 14.30
(zaal open 14.00 uur). Naast de bingo is er ook een verloting. Natuurlijk mogen ouders, opa’s en oma’s
meekomen. Een set bingokaarten
kost € 6. Dit is inclusief lootjes voor
de verloting en een glas limonade.
Afsluitdijk afgesloten
* Rijkswaterstaat voert in de avonden en nachten van 18 tot en met 20
februari en op 25 en 26 februari testen uit aan de bruggen in de Afsluitdijk. Het weg- en scheepvaartverkeer is tijdens de werkzaamheden
gestremd tussen 22.00 en 05.00 uur
en er gelden omleidingsroutes voor

het wegverkeer in beide richtingen.
Rijkswaterstaat adviseert de weggebruiker rekening te houden met een
extra reistijd van circa 60 minuten.
Sinds 1 januari is er een gezamenlijk
Loket Afsluitdijk voor meldingen of
vragen over de Afsluitdijk: 08006040 en loket@deafsluitdijk.nl.
Miss Teen Friesland
* Harlingse Noa Zijlstra is door naar
de finale van Miss Teen Friesland
2019. Er kan gestemd worden via
sms: ‘Poll Friesland Noa’ naar 3010.
Let op: dit kost € 1,10 per ontvangen bericht.

Meer info: missbeautynetherlands.
com/finalisten-friesland-2019/.
Gezocht: Felix
* Kater Felix wordt sinds maandag
4 februari vermist. Hij woont in de
Weeshuisstraat en heeft een glanzende zwarte vacht met een witte
streep tussen de ogen, doorlopend
over zijn bekje naar een brede bef,
dit loopt door naar zijn buikje. De
teentjes op zijn voorpootjes zijn wit
en Felix’ achterpootjes hebben witte
‘sokjes’. Hij loopt een beetje waggelend. Heeft u Felix gezien? Bel dan
Cisca van der Geest: 06-40770336.

Kettinkje
* Gouden kettinkje gevonden bij
de Trekpleister? De eigenaar wil
dit aandenken graag terug: 0624794694.
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Elke dag krijgen Friberne varkens
een mix van ruwvoer en kruiden
die varkens in de natuur graag eten.
Denk hierbij aan eikenbast. jeneverbes,
knoflook en kastanjes. Varkens zijn
gek op dit kruidige ruwvoermengsel,
het is feest in de stal en het is nog
gezond ook.
Alle extra zorg en aandacht vertaalt
zich in lekkerder en malser varkensvlees.
De smaak van Friberne varkensvlees
is vol en puur. Het bakt en braadt beter,
dat kun je proeven en ruiken.

Varkensfiletlapjes

naturel of gemarineerd
Elke 4e GRATIS

Meer informatie? Kijk op friberne.nl

Gepaneerde Schnitzels
en

Friesche Mosterdsteak
2 x 2 stuks

795

4 Gehaktballen
en 4 Hamburgers
samen

Zijlstra, Keurslager

Voorstraat 27, 8861 BD Harlingen
tel. 0517-412607
info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl

795

EERLIJKE KETEN
(H}EERLIJK ETENI

(H}EERLIJK ETENI
Uw woning isoleren? EERLIJKE KETEN

Kies voor onze duurzame
en energiebesparende
kunststof kozĳnen.

INFOLĲN 0519 332553
JANSMABURDAARD.NL

VRAAG NU EEN
OFFERTE AAN!

NARCIS TÊTE A TÊTE
Potmaat 12

5 stuks € 5,00

Bezoek onze website voor meer aanbiedingen
donderdags koopavond tot 21.00 uur

Groen van Prinstererstraat 2 8862 BV Harlingen
Tel. 0517-413250 - Fax 0517-417870

www.tuincentrumvdmeer.nl U vindt ons ook op facebook
snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • kado-en woondecoratie
• bruidsarrangementen • rouwarrangementen

Meer informatie? Kijk op friberne.nl
dat kun je proeven en ruiken.
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De smaak van Friberne varkensvlees
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gezond ook.
het is feest in de stal en het is nog
Met gek
kunststof
kozijnen
Jansma Burdaard
op dit
kruidigevan
ruwvoermengsel,
gaat knoflook
u zorgeloos
het
gasloze
tijdperkzijn
in.
en kastanjes. Varkens
Onze
kozijnen
optimale
isolerende
Denk
hierbij bezitten
aan eikenbast.
jeneverbes,
eigenschappen
samen
metgraag
het hoogrendedie varkens en
in de
natuur
eten.
mentsglas
u de
kou buiten
en de warmte
een houdt
mix van
ruwvoer
en kruiden
binnen.
Bovendien
bespaart
u flink
op de
Elke
dag krijgen
Friberne
varkens

alsmaar stijgende energierekening en op
onderhoudskosten en dat scheelt flink in uw
portemonnee!
Bel of mail ons voor het maken van een
afspraak en profiteer binnenkort al van een
comfortabel en betaalbaar wooncomfort!

■ ENERGIE BESPAREND ■ BETROUWBAAR FAMILIEBEDRIJF ■ DIRECT UIT EIGEN FABRIEK ■ SCHERP GEPRIJSD
■ UITSTEKENDE KWALITEIT ■ ONDERHOUDSARM ■ IN ELKE STIJL EN KLEUR ■ 10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE
■ VAKKUNDIGE EIGEN MONTEURS ■ UITSTEKENDE SERVICE ■ GOED BOUWKUNDIG ADVIES

KUNSTSTOF ■ KOZĲNEN ■ DAKKAPELLEN ■ SCHUIFPUIEN ■ DEUREN ■ GEVELBEKLEDING ■ ZONWERING

Jislumerdijk 15-2, 9111 HC Burdaard (FRL) info@jansmaburdaard.nl

Kantoor HARLINGEN Zuidoostersingel 51 Tel. (0517) 412 686
Kantoor FRANEKER A.M. van Schurmansingel 51-53 Tel. (0517) 394 541
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IJsselmeergebied kan bijdragen aan
energieopgave
In het IJsselmeergebied is ruimte voor zonne-energie en warmtegebruik. Naast de bestaande en geplande windmolens, is in dit gebied niet
veel ruimte voor nieuwe windmolens. Dat staat in de energieverkenning
IJsselmeergebied waarin de mogelijkheden voor duurzame energieproductie in het IJsselmeergebied zijn onderzocht. De energieverkenning is
in opdracht van de IJsselmeerprovincies uitgevoerd en wordt gebruikt
om een regionale energiestrategie op te stellen. Deze verkenning geeft
aan welke mogelijkheden en beperkingen er in dit gebied zijn.
De belangrijkste vraag waar de energieverkenning antwoord op geeft
is in welke zones in het IJsselmeer
ruimte is voor duurzame vormen van
energieopwekking, energieopslag en
infrastructuur. Daarbij is uitgebreid
gekeken naar de kwaliteiten van het
gebied en het huidige gebruik.

In de energieverkenning is vooral
gekeken naar bestaande technieken
die (op korte termijn) economisch
rendabel én direct beschikbaar zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld windturbines,
zonnepanelen, geothermie en TEO
(thermische energie uit oppervlaktewater). Verder is onderzocht waar

Activiteiten in voorjaarsvakantie
bij Jongerenwerk Harlingen
Fortnite in het zwembad
Op dinsdag 19 februari vanaf 13.30
verandert zwembad Het Derde
Haad aan de Kimswerderweg in een
fortnite-wereld. Deze hele middag
wordt er gebouwd, afgebroken en
achterelkaar aan gezeten met granaten en waterpistolen. De activiteit
is voor kinderen van de basisschool.
Een kaartje kost 3 euro en iedereen
krijgt een stuk fruit. Opgeven: S.
Kooijman@harlingen.nl.
Maak kennis met Tennis
Woensdag 20 februari een tennisinstructiemiddag in de ballonhal op
het Cleem Heegerpark van tennisvereniging Ready (Achlumerdijk 9).
Een samenwerking van JOGG Harlingen en Stichting Sportpromotie,
voor leerlingen van de groepen 2 tot
en met 8. Opgeven via S.Kooijman@
harlingen.nl.

GWN Chill
Donderdagmiddag 21 februari (van
14.30 tot 16.30uur) is het jongerencafé geopend, voor kinderen uit
groepen 7 en 8. Lekker chillen, poolen, een spelletje spelen, kletsen met
leeftijdsgenoten.
Dropping voor 12+
Vrijdag 22 februari organiseert het
Jongerenwerk weer een leuke dropping. Zie jij het wel zitten om met
een gezellig groepje te verdwalen
in Friesland, en de weg terug naar
Harlingen weer te vinden, terwijl
je onderweg challenges mag doen?
Geef je dan op bij Ellen in het jongerencafé of via e.uivel@harlingen.nl.
De dropping begint om 17:00 uur en
deelname is gratis. Neem wel je eigen eten en drinken en een zaklamp
mee, en trek warme kleren aan!...

Kruiden & Specerijen deel 132

Fred de Vries (fredvries.nl)

Tijgerlelieknoppen
Zo af en toe vraag ik me af hoe
mensen ooit tot de ontdekking
zijn gekomen dat bepaalde
planten of plantendelen geschikt
zijn als specerij of kruid. Was
het armoede die soms dwong
tot noodsprongen of is het gewoon onze ingebouwde drang
om te experimenteren?
Een prachtig voorbeeld zijn tijgerlelieknoppen die ‘geoogst’
worden van de citroendaglelie
(Hemerocallis citrina). Botanisch
gezien wordt deze plant nu citroendaglelie genoemd, maar
als specerij bleef diens oude
naam bestaan. Deze specerij
wordt op alle markten in China
vers of gedroogd verkocht als
gele bloemen groente.
De citroendaglelie is een vaste
plant en kan een hoogte bereiken van 120 centimeter. Deze
soort is in het bezit van heldergroene, rechte bladeren van ongeveer 40 centimeter lang. De
prachtige en bijzonder geurige
bloemen zijn trompetvormig
en citroengeel van kleur. Deze
soort is inheems in delen van
Oost-Azië en China. Een nauw
verwant broertje, de gele daglelie (Hemerocallis lilioasphodelus) wordt sporadisch in ons
land waargenomen.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Hemerocallis, is een combinatiewoord uit
het klassiek Grieks, waar emerho ‘getemd’ of ‘gecultiveerd’
betekent en kalos ‘prachtig’.
Samen is dat dus ‘(een) prachtige (bloem die) gecultiveerd
(wordt)’. Het tweede deel is eenvoudiger: citrina is afgeleid van
citrus, de citroenboom. Het ver-

klaart de kleur van deze soort.
Gedroogd zijn de tijgerlelieknoppen lichtbruin van kleur.
De smaak en geur zijn heel
apart, wat zoetig en kruidig. De
bite is ietwat knapperig.
De gedroogde knoppen van
de bloem van de tijgerlelie
worden gebruikt in de Chinese
keuken bij diverse stoofschotels
en roerbakschotels. Ook worden ze vaak toegevoegd aan
bepaalde versies van zoetzure
soepen en dagleliesoep. Het
in Noord-China populaire moo
shu bestaat uit in plakjes gesneden varkenshaas, komkommer
en roerei. Die worden in arachideolie geroerbakt, samen met
hapklare stukken eetbare paddestoelen. Het gerecht wordt
op smaak gebracht met tijgerlelieknoppem, fijngehakte gember, knoflook, wat lente-uitjes,
sojasaus en rijstwijn.

energieproductie en andere functies
elkaar kunnen versterken. Voorzitter van de Stuurgroep Energieverkenning IJsselmeergebied Sander de
Rouwe: “Het IJsselmeer is geen gebied waar je zomaar energiekeuzes
kan neerleggen. Een eerder rapport
uit 2019 was te technisch. Daarom
hebben wij als IJsselmeerprovincies
opdracht te geven tot een energieverkenning die rekening houdt met
ruimtelijke kwaliteit en samenhang
met andere functies, zoals de natuurwaarden en toerisme.”
De energieverkenning kan door
partijen worden gebruikt als bouwsteen voor het opstellen van de Regionale Energie Strategieën. In het
Klimaatakkoord wordt afgesproken
dat regionaal in 2019 een dergelijke
strategie opgesteld wordt. Rondom
het IJsselmeergebied zijn - inclusief
de Randmeren - zeven regio’s die
gebruik kunnen maken van deze
verkenning. In het proces van de Regionale Energie Strategie (RES) zal
worden bepaald of het IJsselmeergebied intensiever benut kan worden
voor de energietransitie. De verkenning geeft aan welke mogelijkheden
en welke beperkingen er zijn.
Provincie Fryslân en de andere
IJsselmeerprovincies
Flevoland,
Noord-Holland en Overijssel hebben het initiatief genomen om de
verkenning uit te voeren vanwege
de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit
in het gebied. Daarbij hebben zij de
ministeries van Infrastructuur en
Waterstaat en Economische Zaken
en Klimaat intensief betrokken.
De nationale energieopgave en de
uitgangspunten en principes uit
de Agenda IJsselmeergebied 2050
vormden de basis voor de verkenning. Deze agenda is een visie op
de ontwikkeling van het gebied in
2050. Zestig organisaties die werkzaam zijn in het gebied hebben de
Agenda in 2018 ondertekend. U
kunt het rapport downloaden op
www.fryslan.frl/energietransitie.

Kerk
HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 17 feb. 9.30 Grote Kerk, ds. T.G.
van der Linden
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 17 feb. 11.00 dienst
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 17 febr. 10.00 ds. H.H. Meerveld; 16.30 ds. J. Tempelman
Doopsgezinde Kerk
Zo. 17 feb. 10.00 ds. W. Beuker
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 17 feb. 9.30 ds. L. Fabriek

De nog gesloten tijgerlelieknoppen zijn rauw een perfecte aanvulling in salades. Gekookt worden ze ook nog eens gebruikt
als een delicate groente. Een
andere toepassing zijn tijgerlelieknoppen in het zuur, een
oude manier om vitamines ook
in de wintermaanden beschikbaar te hebben.

Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 17 feb. 9.30 A.G. Hiemstra

In vrijwel heel Oost-Azië wordt
de tijgerlelie verbouwd. In het
wild kun je hem in bosranden
en bosschages aantreffen.

Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering
(met actueel thema); 10.50 wachttorenstudie; Do. 19.15 bedieningsschool; 20.05 dienstvergadering

De Batting
Zo. 17 feb. agape 10.30 pastor I. Beverlo
Leger des Heils
Zo. 17 febr. 10.00 Samenkomst
o.l.v. majoor Egbert Wubbema

HC AGENDA
Opgave voor deze rubriek tel. 0517-430043 of redactie@harlingercourant.nl

VRIJDAG 15 FEBRUARI
20.00 Kaarten opw, Koegelbult
20.00 Maatkaarten (klaverjas/schutjas) bij fc Harlingen
ZATERDAG 16 FEBRUARI
12.00-17.00 Help Pake en Beppe de vakantie door! tot en met
24 februari Een kijkje in de keuken van Hannema, in
Hannemahuis (kinderen gratis toegang op vertoon van pake
of beppe, heit, mem, omke, tante)
MAANDAG 18 FEBRUARI
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Stadsschouwburg Trebol
DINSDAG 19 FEBRUARI
12.00-17.00 Tentoonstelling Centsprenten tot en met 2 juni in het
Hannemahuis
14.00-17.00 Workshop maak je eigen schilderij (voor kinderen 6-13
jaar) olv Astrid van Straaten, start Hannemahuis (€ 8)
19.30 KVG, Landschap en natuurfotografie, Parochiecentrum RK Kerk
19.30 Filmavond Autisme Informatiecentrum, ‘Extremely loud &
incredibly close’, Nieuw Zuid (gratis)
VRIJDAG 22 FEBRUARI
14.30 Kinderbingo, Stadsschouwburg Trebol (€ 6 inclusief verloting
en glas limonade)
20.00 Bingo, Koegelbult
20.00 Bingo kv Eendracht
ZONDAG 24 FEBRUARI
15.30 Winterreise (Schubert) door Jasper Schweppe (bas-bariton)
en Riko Fukuda (piano), Laurentiuskerk Kimswerd
MAANDAG 25 FEBRUARI
10.30-12.00 Vestdijk Lees-/luistergroep, ’t Heerenlogement
19.30 Openbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii
(Noorderhaven 69)
19.30 PvdA fractievergadering in Het Vierkant
DINSDAG 26 FEBRUARI
14.00 NVVH Vrouwennetwerk, ledenvergadering en mevrouw
Visser van de Herbergier, De Haven
WOENSDAG 27 FEBRUARI
9.30 Ontmoetingscafé, mfc Het Vierkant
20.00 Lezing ‘In bermuda naar Spitsbergen’, door Sandra Comis,
Hannemahuis (ism weefkring Schering en Inslag) (€ 5)
DONDERDAG 28 FEBRUARI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
19.30 Fractievergadering Harlinger Belang, stationsrestauratie
(Stationsweg 6)
VRIJDAG 1 MAART
20.00 ‘Het zit in de familie’, voorstelling Toneelgroep Contact,
Stadsschouwburg Trebol
ZATERDAG 2 MAART
13.30 Maatkaarten, Koegelbult
20.00 ‘Het zit in de familie’, voorstelling Toneelgroep Contact,
Stadsschouwburg Trebol
21.30 APK Blues Station, Café de Pijpenla
ZONDAG 3 MAART
12.00 Koffieconcert Anuschka Pedano (altviool) en Maria Pedano
(hobo en zang), Doopsgezinde Kerk (Zoutsloot 50)
VRIJDAG 8 MAART
20.00 Kaarten opw, Koegelbult
ZONDAG 10 MAART
14.30 Jazzconcert met de Happy Swing Society, Stadsschouwburg
Trebol (Toegang € 12,50; Friejamleden €7,50)
MAANDAG 11 MAART
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Stadsschouwburg Trebol
DINSDAG 12 MAART
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
20.00 Openbare fractievergadering VVD, Hotel Restaurant Anna
Casparii
WOENSDAG 13 MAART
9.30 Ontmoetingscafé, mfc Het Vierkant
VRIJDAG 15 MAART
20.00 Bingo, Koegelbult
ZATERDAG 16 MAART
21.30 JR&B Bluesband, Café de Pijpenla
MAANDAG 18 MAART
19.30 Openbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii
(Noorderhaven 69)
DINSDAG 19 MAART
19.30 KVG, burgemeester van Kollumerland, Parochiecentrum RK
Kerk
WOENSDAG 20 MAART
14.30 Bingo SWSH, de Haven, Noorderkade 2
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Weekpakket
500 gram Kippendijvlees of 4 Runderlapjes
+
4 Smokeyburgers of 4 Beefburgers
+
4 Kippenbouten of 4 Runderworstjes
+
1 kg H.O.H Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
100 gram Vleeswaar naar keuze uit trio
samen

13,98

100 gram Schouderham
+

100gr Grillworst

+
100 gram Varkensrollade
samen

3,98

0,98

Heerlijke mooie

magere
Schouderkarbonade
500 gram

3,75

Remco Wouda, Lanen 82, 8861 CG Harlingen, 0517 414 060

• kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• voorschool
• gastouderopvang

Aanbiedingen zijn geldig van
donderdag 14 februari
tot donderdag 21 februari 2019

Vleeswarentrio

slechts

Nu ook in Harlingen!

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Uit de grillhoek

100 gram Gebraden Gehakt

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

kinderwoud.nl

Iedere week:

Maandag: Alle panklaar
iedere 4e gratis
Dinsdag: Worstdag
Woensdag: Gehaktdag
Donderdag: Schnitzeldag iedere 4e gratis
Vrijdag: Karbonadedag iedere 4e gratis
Zaterdag: Biefstukdag
iedere 4e gratis

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

PRIVÉ OF
ZAKELIJK
GESCHIL?
advocatuur & mediation

José Burgers
uw persoonlijke reisadviseur

www.grijmans.com • 0515 57 20 83 • Bolsward • Harlingen

The Travelcekö-

• Voor al uw reis- en vakantiewensen
• Deskundig en persoonlijk reisadvies
• Grootste aanbod van reizen
• Onafhankelijk en betrouwbaar

Iedereen kan door Parkinson getroffen worden
Steun baanbrekend onderzoek. Ga naar parkinsonfonds.nl
De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

• Op afspraak langskomen op mijn kantoor is tevens mogelijk

HARLINGEN

06-18727530

jose.burgers@thetravelclub.nl
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Sjantermiddag levert negen dates op
Met Valentijnsdag in zicht was het love at first en soms at second sight
op de Sjantermiddag in de Lichtboei. De liefde voor het culturele en sociale werk in de gemeente werd door verschillende organisaties aan het
publiek getoond. Het werd een ware datingshow. Een verslag van PvdA
Harlingen.
De sjantermiddag, georganiseerd
door de PvdA Harlingen, wordt inmiddels een begrip in de stad. Praten over activiteiten en andere onderwerpen in ons Harlingen blijkt
aan te slaan. De tientallen bezoekers
kregen zondag inspirerende verhalen uit Het Vierkant, Nieuw Zuid en
de bibliotheek. Met dans, zang en
serieuze presentaties werd duidelijk dat er veel gebeurt in het sociaal-culturele werk.
Onder leiding van PvdA-lijsttrekker
Marijke Roskam, die inviel voor de
zieke Lutz Jacobi, werd de middag
geopend met een presentatie van
Nieuw Zuid. Het publiek werd meegenomen langs alle activiteiten die
de vrijwilligers organiseren voor de
Harlingers. Zoals Ammeroetoe, een
bewonersbedrijf dat de gemeente
mooier en socialer wil maken. Het
leverde meteen al vragen en de eerste koffieafspraken op.

LOEX mode & meer in Harlingen geopend
Harlingen is sinds Valentijnsdag (donderdag 14 februari) een nieuwe
modespeciaalzaak rijker: LOEX mode & meer. Sonja de Groot-van der
Veen heeft haar droom verwezenlijkt, namelijk het openen van een eigen modezaak. LOEX mode & meer is gevestigd op Simon Stijlstraat 5
en gespecialiseerd in kleding vanaf maat 42. De collectie bestaat uit voor
Harlingen nieuwe merken, zoals Adia, Zoey, Twister, Vetono, Blue Frog,
Ophilia en Via Donatella. “Een mooie aanvulling op de merken die al in
de stad verkrijgbaar zijn.”
nen. Die kans heb ik gekregen en gepakt. Overigens met steun van Karla
Swinkels-Jassies, want die heeft mij
bij het hele traject in de voorbereiding geholpen en we zullen ook samen in de winkel staan.”

Sonja de Groot-van der Veen heeft
jarenlang in modezaken in Harlingen gewerkt en altijd met veel plezier. “Het is super leuk om dames op
kledinggebied te adviseren en dat
ze blij de deur uit gaan. Op een gegeven moment gaat het echter toch
kriebelen om voor jezelf te begin-

Volslanke dames
De collectie van LOEX mode & meer
kenmerkt zich door de enorme combinatiemogelijkheden. “Daardoor
kunnen wij volslanke dames van
jong tot oud kleden. Door bepaalde
kledingstukken met een knipoog te
combineren, ontstaat er namelijk
een compleet andere stijl. Van trendy en hip tot meer klassiek; alles is
bij LOEX mogelijk. Zeker in combi-

natie met de accessoires, sjaals en
armbanden die we ook in de winkel
verkopen. Vandaar ‘mode & meer’.”
LOEX mode & meer is van dinsdag
tot en met vrijdag geopend van
10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur. Nieuwsgierig naar de collectie? Stap eens
binnen of kijk op Facebook of www.
loexmode.nl.

Daarna volgde een spetterende opening van Stijn Kooijman van het
Jongeren- en Ouderenwerk. Het
publiek kon lekker loskomen op muziek en luisteren naar prachtige zang
en een uitbundig uitgevoerde YMCA
tijdens de Music Night. Tussendoor
vertelde Stijn over de verbindende

rol die Jongerenwerk heeft voor de
jeugd in Harlingen.
Wiebe van Dijk nam de mensen mee
terug naar vroegere tijden. Films als
Westside story werden gedraaid in
Trebol. De jeugd, waaronder natuurlijk ook de jonge Wiebe, zwijmelend
op de achterste banken van de zaal.
Details liet hij achterwege in zijn
verhaal. Dat Trebol zijn functie als
theaterzaal niet lijkt te redden ligt
volgens hem aan de Harlingers zelf.
“As je der niet komme, kinne je ut
oek niet draaiende houde.”
Aan Paulien Schreuder, directeur
van de bibliotheek, de eer om de
middag af te sluiten. Een bibliotheek
doet veel meer dan boeken uitlenen.
De bieb organiseert van alles om
mensen te helpen leren lezen en
schrijven. En dat is hard nodig. In
de gemeente Harlingen is namelijk
12 tot 16 procent van de inwoners
laaggeletterd. Zo kreeg niet alleen
het publiek de ruimte om mee te
sjanteren met al die doeners in onze
gemeente. Het leverde ook afspraken tussen de organisaties, mensen
en politieke partijen op. Wat ons
betreft op naar de volgende Sjantermiddag!

FLEVODRUK HARLINGEN

DRUKKERS
AAN ZEE
offset - rotatie en digitaaldrukwerk

www.fh.nl
Flevodruk Harlingen BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
T 0517 430043, info@fh.nl

Bijzonder optreden shantykoor de Skúmkoppen
Dinsdagavond trad shantykoor de Skúmkoppen op in De Spiker. Het was
niet zomaar een optreden. Koorlid Siep Poelsma, die in het Hospice verblijft, had de wens geuit om het koor nog eenmaal te zien optreden. Het
kameraadschappelijk gevoel binnen het koor is groot en natuurlijk werd
aan Sieps wens gehoor gegeven.
Door Ubbo Posthuma
Het befaamde Harlinger koor stond
onder leiding van Jacob Sytsma.
Spreekstalmeester was Hermanus
Weewer die de te zingen nummers
op soms humoristische wijze naar
voren bracht. Natuurlijk werd begonnen met het ‘Skúmkoppenlied’,
gevolgd door onder meer ‘De Seeman’. Iets bekender waren de nummers ‘De zoute zee’, met Jelle Smid
als solist, ‘Rose of Tralee’ en het
Kroatische nummer ‘Polegala’.
“Die lui kanne oek alle talen”, liet
een bewoonster zich ontvallen, toen
later ook nog in het Russisch werd
gezongen. De vele aanwezige bewoners van de Spiker genoten met volle teugen en ook de twee oud-leden
Hessel Tot en Jos van Slooten zongen mee. Het eerste blok werd besloten met ‘Gals o’ Dublin Town’, ‘Roll
Alabama’, solistisch uitgevoerd door
Cees Amels, ‘Curaçao’ en ‘John Kanaka’ met Meine Zijlstra als solist.
Toen na een korte pauze de kelen
weer enigszins gesmeerd waren,
werd begonnen met het tweede blok.

geerde: “Ik gaan nog lang niet dood
seun.” Met de nodige emotie bedankte Poelsma zijn koorleden voor
het mooie optreden. Hij had bijzon-

der genoten. Ook activiteitenbegeleidster Pietsje van der Wal sprak
haar dank uit voor het belangeloze
optreden van de Skúmkoppen, niet

alleen voor de Hospice maar voor de
hele Spiker. Na afloop werd door de
koorleden nog even gezellig nagezeten met een hapje en drankje.

De Friestaligen gingen er eens goed
voor zitten bij het nummer ‘Hert
Fan Fryslân’. Natuurlijk kon ‘I’l Tell
Me Ma’ niet op het repertoire ontbreken. Intussen was Siep Poelsma
tussen de leden van het koor gereden en zong hij uit volle borst mee.
Theo Rinia vertolkte het lied ‘Avond
op de rede’. Het koor ging weer verder met ‘Rose of Allendale’ en ‘West
zuid west van Ameland’, waarbij de
armspieren van de toehoorders het
moesten ontgelden. Jan Deelstra
en Klaas Bakker soleerden bij het
nummer ‘Syn Leafde foar see’. Natuurlijk had Leo Tersmette niet voor
de flauwekul een kokstenue aan. In
‘Allerbeste Koch’s’ liet hij inderdaad
horen op zanggebied de allerbeste
kok te zijn. Klaas Bakker liet zich solistisch horen bij het prachtige nummer ‘See, See do wide see’. De avond
werd besloten met ‘Rolling home’.
Voorzitter Hermanus Weewer bedankte alle aanwezigen namens het
hele koor. Hij wendde zich tot Siep
Poelsma, om de toezegging te doen,
dit concert nog eens te herhalen als
de tijd er nog is. Waarop Siep rea-

Siep Poelsma tussen zijn koorleden. 

(Foto: Peter Hans)
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boompje
erin

Draag ook uw ‘steentje’ bij aan
een klimaatbestendig Harlingen!
Met de actiedag tegel eruit, boompje erin zet de
gemeente Harlingen in op meer groen in uw tuin.
Kom op vrijdag 29 maart tussen 13.00-16.00 uur langs bij de gemeente
Harlingen aan de Westerzeedijk 11.
Deze hele middag kunt u bij ons terecht voor:
• Het in ontvangst nemen van een gratis boom in ruil voor 1 m2 bestrating*;
• Gratis ophalen van compost voor een gezonde tuin;
• Korting op de aanschaf van een compostbak;
• Advies en informatie over een bij- en vlindervriendelijke tuin.
Voor alle acties geldt op=op!
Voor het ophalen van een gratis boom dient u zich voor
11 maart aan te melden via: www.harlingen.nl/tegeleruit
*maximaal 1 boom per huishouden. Op de locatie is een stortbak
voor uw oude bestrating.
Deze actie wordt georganiseerd met medewerking
van: Nordwin College, IVN Natuureducatie, Westra
Groenrecycling, Tuinadviescentrum Gerard Bruin.
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Hosanna in
actie tijdens
Poiesz Jeugdsponsoractie
De colorguard en muziekgroepen
van Hosanna verzorgen zaterdag
een optreden bij de Poiesz super
aan de Joh. van Oldebarneveldstraat. ’s Ochtends kom de cadet
colorguard in actie, en ’s middags
de junior colorguard en de muziekgroepen. In de winkel staat een
marktkraam waar leden en jeugdleden de weekaanbieding aanprijzen (15 soesjes goed voor 15 munten) en informatie verstrekken.

Quilt voor uitgeleide
Vrijwilligers van het Molenaar Klein Hospice hebben een quilt gemaakt die
gebruikt gaat worden bij de uitgeleide van gasten uit het hospice. Op de
foto: vrijwilligers overhandigen de quilt aan verpleegkundige Iris Bakker.

Peter Glasbeek wethouder Oegstgeest
OEGSTGEEST - Peter Glasbeek is door Progressief Oegstgeest (PrO)
voorgedragen als wethouder van Oegstgeest. Dat meldt de partij, een
samenwerking van PvdA en GroenLinks, op haar website. Glasbeek was
van eind 2011 tot begin 2014 wethouder in Harlingen.
Peter Glasbeek, getrouwd en wonend in Leiderdorp, is geen onbekende in de regio Oegstgeest.
Voordat hij wethouder werd in Harlingen, vervulde Glasbeek in zijn
woonplaats van 2005 tot en met
2010 het wethouderschap. Glasbeek
kwam eind 2011 naar Harlingen, nadat wethouder Jan de Boer na ruim
een jaar opstapte. De Boer bleek
niet opgewassen tegen de onstuimige politiek uit de periode van Frisse Wind. Begin 2013 werd De Boer
burgemeester in Buren (Gelderland)
en is dat nog steeds. Peter Glasbeek
bleef vaak wat meer op de achtergrond. Hij pakte het onderwijs in
de gemeente Harlingen aan en zette
een sportvisie op de rails. Daarnaast
voorkwam Glasbeek sluiting van het
Harlinger zwembad. Na de gemeenraadsverkiezingen van 2014 was er
geen plaats meer voor Glasbeek,
toen de coalitie van CDA, Harlinger
Belang en PvdA elk een wethouder
aandroegen.
Voor het wethouderschap was Glasbeek in diverse managementfuncties werkzaam zowel in het bedrijfsleven als in de publieke sector, onder
meer bij Fokker Aircraft, EnerTel en
het Waterbedrijf Drenthe. “Ik ben
sterk geboeid door duurzaamheid
en de transformatie van het sociaal
domein, maar het lokaal bestuur
trekt me in zijn algemeenheid sterk
aan. Het verwerven en behouden
van draagvlak is fundamenteel voor

het behalen van resultaten”, aldus
Glasbeek.
PrO-Fractievoorzitter Melanie van
Driel: “In Peter heeft PrO een kandidaat-wethouder gevonden die kan
bogen op een goede dosis wethouderservaring. Gecombineerd met
zijn sociale hart, menen wij daardoor met Peter een wethouder voor
te kunnen dragen die een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons
gemeentebestuur en die het coalitieakkoord ‘Groen, sterk en betrokken’ gestalte kan geven en weet uit
te voeren.”

De Poiesz organiseert dit jaar de
veertiende editie van de Jeugdsponsoractie. Tijdens de Jeugdsponsoractie van 11 februari tot en met
7 april verzamelen de deelnemende
verenigingen zoveel mogelijk Jeugd
Sponsor Munten om daarmee sponsorgeld voor hun vereniging op te
halen. Hoe meer sponsormunten,
hoe meer sponsorgeld. En daarmee
kunnen ze dingen doen die al jarenlang op het verlanglijstje staan. In
Harlingen is showband Hosanna actief en men mag weer meedoen met
de actie. Jeugdleden treden zaterdag
16 februari op, in en bij de supermarkt.
Alle deelnemende verenigingen hebben hun vertrouwde muntkokers
opgesteld in de winkel, waarin u de
munten kunt stoppen.

Peter Glasbeek begin 2014 in Harlingen. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Weer Europees geld voor
plattelandsontwikkeling
Noordoost-Fryslân kan dit jaar 925.000 euro besteden aan leefbaarheidsprojecten. Voor Noordwest-Fryslân is dit 850.000 euro. Dit geld
komt uit de regeling voor LEADER, een Europees ontwikkelingsprogramma voor plattelandsgebieden. In 2016 wees de provincie deze twee
regio’s aan als LEADER-gebieden. Een derde van de bedragen is provinciaal geld, het overige deel is Europees en gemeentelijk geld.
Doel van LEADER-subsidie is om
de leefbaarheid te bevorderen en de
vitaliteit, werkgelegenheid en aantrekkingskracht te stimuleren. Al
een aantal jaren is de subsidie aan te
vragen voor de twee Friese regio’s,
Noordoost- en Noordwest-Fryslân.
Een voorbeeld van een eerder toegekend project is Potatoes Go Wild in
Het Bildt, prominent onderdeel van
Leeuwarden-Fryslân 2018. Ook de
recent geopende Theaterkerk in Nes
(Noardeast-Fryslân) kwam mede tot
stand dankzij de Europese regeling.
Een belangrijk uitgangspunt voor
LEADER is dat mensen in het ge-

Hosanna komt dinsdag 5 maart in
het Duitse Mönchengladbach in actie waar de band deelneemt aan de
carnavalsoptocht. Langs de 6 kilometer lange route staan maar liefst
200.000 toeschouwers. De jaaruitvoering is dit jaar op zaterdag 6 april
in de Waddenhal en een bezoek aan
die muzikale avond is aan te raden
want er staat een grote verrassing
op het programma. Op zaterdag 13
april is Hosanna weer bij de opening
Vlootdag paraat en natuurlijk 27
april, koningsdag, bij de aubade.

bied zelf bepalen wat belangrijk is
voor de leefbaarheid in hun gebied
en ook de projecten opzetten. Vertegenwoordigers uit de streek, de
streekambassadeurs, adviseren over
het toekennen van de subsidie. LEADER wordt binnen provincie Fryslân
gecoördineerd door Streekwurk.
Bij de diverse projectbureaus in de
provincie kunnen initiatiefnemers
terecht voor informatie, ondersteuning en antwoord op hun vragen.
Op www.fryslan.frl/beleidsthemas/
leader_41492/ is meer informatie te
vinden.

Voorleeswedstrijd NoordwestFryslân
De regiowedstrijd van de Nationale Voorleeswedstrijd wordt dit jaar gehouden op woensdag 13 februari. Kandidaten van 16 basisscholen uit de
regio Noordwest-Fryslân nemen het in de Koornbeurs te Franeker tegen
elkaar op voor een plekje in de provinciale ronde.
De deelnemers zijn tijdens de voorleeswedstrijd op school voorleeskampioen geworden en strijden op
13 februari vanaf 15.00 uur in de
Koornbeurs in Franeker voor een
plekje in de provinciale ronde. Het
gaat om scholieren van 16 basisscholen uit Achlum, Bitgummole,
Dronryp, Franeker, Harlingen, Menaam, Midlum, Sexbierum, St.-Annaparochie en Wjelsryp. De leerlingen lezen een door henzelf gekozen
fragment voor uit een kinderboek.
De presentatie van de voorleeswedstrijd is in handen van Hanneke
Sinnema en Maureen van Meegdenburg, lees- en mediaconsulenten bij
Bibliotheken Noord Fryslân. In de
jury zitten wethouder Nel Haarsma
van gemeente Waadhoeke, wethouder Hein Kuiken van gemeente Harlingen en lees- en mediaconsulent
van de Bibliotheek Tjitske van der
Velde. Tijdens het juryberaad kunnen deelnemers en bezoekers genie-

Ingezonden
REC: unieke kans op CO2-vrij
historisch Harlingen
Dit wordt een idealistisch verhaal
waar ongetwijfeld veel gaten in te
schieten zijn, maar waar we toch
over zouden kunnen nadenken.
De REC gaat failliet. Als het niet dit
jaar is, dan toch snel daarna. Logisch, want de boetes, de herstelkosten, het gebrek aan te verbranden afval, de binnenkort te heffen
CO2-belasting leveren alleen verliezen op. De reden dat de REC nog
niet dicht is, zal voor een deel liggen
aan dichtgetimmerde contracten
en aarzelende aandeelhouders (gemeenten en provincie) die in tegenstelling tot hun verwachtingen er
niet uit komen wie de verliezen gaat
dragen.

Bij Podium Witteman zorgden de
meisjes eerder al voor een indrukwekkend optreden.
Het programma is even gevarieerd
als veelbelovend: onder andere werken van Brahms, Penderecki, Puccini en Paganini zullen ongetwijfeld in
betoverende uitvoeringen worden
gebracht. In een aantal stukken zal
‘muzikale duizendpoot’ Afke Wijma
het tweetal op de vleugel begeleiden.

Prima. Elk nadeel kan een voordeel
opleveren. Want het terrein en de
opstal kunnen dienen voor de bouw/
vestiging van een waterstoffabriek.
Waterstof heeft vele voordelen. Ja
ook een paar nadelen, maar daarover straks.
- Waterstofgas is uitstekend geschikt
om aardgas te vervangen. Transport
naar de huizen kan door dezelfde
pijpen als waar nu het aardgas door
stroomt. Vooral voor de historische
binnenstad, waar de huizen slecht of
alleen voor zeer hoge kosten te isoleren zijn en waar vanwege het beschermd stadsgezicht zonnepanelen
niet geplaatst mogen worden, heeft
er veel voordeel van.
- De zoutfabriek en de overige industrieën in het havengebied kunnen vrijwel probleemloos de behoefte aan aardgas vervangen door
waterstofgas.
- Doeksen kan op waterstofgas gaan
varen en daarmee de eerste schone
veerdienst worden zonder uitstoot
van CO2 en fijnstof.
- Waterstof-auto’s krijgen een kans,
evenals vuilniswagens, de bussen,
en de trein.
- Harlingen kan het waterstofgas
‘exporteren’ naar de rest van Friesland.
- Harlingen wordt de schoonste stad
van het land en mag dat best van de
daken roepen!

Het koffieconcert vindt zoals gebruikelijk plaats in de Doopsgezinde
kerk (Zoutsloot 50) en begint om
12.00 uur. Toegang € 15 (‘Vrienden
€ 10), jongeren tot 18 jaar gratis.
Meer informatie: www.koffieconcerten-harlingen.nl of info@koffieconcerten-harlingen.nl.

Nadelen zijn er ook. Hoe komen we
aan de (schone) stroom die voor de
fabriek nodig is? Hoe slaan we de
waterstof op? In zoutkoepels? En
waar? Wat zijn de kosten voor de
burger die nieuwe branders moet
hebben op het fornuis en wellicht
een aangepaste CV-ketel? Kortom

Koffieconcert
zusjes Pedano
De Stichting Koffieconcerten
streeft naar verrassende concerten. Met de zusjes Pedano, altviool
en hobo/zang, is haar missie bij
het eerstvolgende concert op zondag 3 maart aanstaande bij voorbaat geslaagd.

ten van een voorstelling van kinderentertainer Ari C.
Kinderburgemeester van de Waadhoeke, Piter Murk de Groot, zal de
prijs uitreiken aan de voorleeskampioen van de regionale ronde op 13
februari. Deze winnaar van de regionale ronde van de voorleeswedstrijd
mag door naar de provinciale ronde
op 9 april in Theater de Skâns in
Gorredijk. De provinciale winnaar
mag Friesland vertegenwoordigen
in de landelijke finale op 22 mei
2019 in Schouwburg Amstelveen.
De Nationale Voorleeswedstrijd is
een initiatief van Stichting Lezen
in samenwerking met de openbare
bibliotheken. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een
breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar
vooral ook erg leuk is. De voorleeswedstrijd wordt financieel mogelijk
gemaakt door Stichting Lezen en de
provincie Fryslân.
vergaderpunten genoeg. Het zou
mooi zijn als vertegenwoordigers
van de Gasunie, gemeente, provincie, de NAM en wellicht ook de
industrie en Omrin spoedig met
elkaar om de tafel gaan. Liever vandaag dan morgen, zodat we nu eens
wel goede uitgebalanceerde plannen
kunnen maken.
Trudi Coté

Cultuur en emotie kunnen niet
zonder elkaar
Dit is een schreeuw van de Harlingers die in ons mooie stadsje de
‘slingers ophangen’, zeg maar, de
‘versierders van de stad’. De mannen van Harns Invest gaan de ZO
Singel verfraaien met een prachtig
appartementencomplex. De oude
tekeningen van de schouwburg uit
1910 zijn de basis van een prachtig
complex met veel allure waar deze
mooie singel ook om vraagt.
Het sociaal-culturele leven dat zich
dagelijks in de schouwburg afspeelt,
zal een nieuwe plek moeten krijgen. Voorwaar geen eenvoudige opdracht.
Een klein aantal gebouwen zou geschikt kunnen zijn. Maar een zaal
zal toch circa 250 gasten moeten
kunnen ontvangen. Een grote groep
mensen met een cultureel hart is
aan het lobbyen. Stap voor stap proberen we met deze hardwerkende
mensen het beste resultaat te behalen, wat écht niet eenvoudig is. Er
zijn veel gedachten en emoties die
overwonnen moeten worden. Om
het culturele leven in Harlingen in
stand te houden, zullen we over barricades heen moeten stappen. We
kunnen gewoon niet zonder. Laten
we proberen allemaal dezelfde kant
op te kijken, daar ligt de toekomst
voor een warm sociaal-cultureel
Harlingen. Cultuur is emotie, geef
het een kans!
Johan Outhuijse, Harlingen
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Start bouw 70 appartementen locatie Dukdalf RSH On Air: Elvis - Queen - Stones
HARLINGEN - In aanwezigheid van wethouder Hein Kuiken, Arnold Hiemstra van De Bouwvereniging en directeur Wim Oudendorp van Heijmans Woningbouw Noord is gistermiddag de start van de bouw van 70 appartementen op de locatie Dukdalf gevierd.
Door Ubbo Posthuma
Heijmans Woningbouw en De Bouwvereniging hebben
in samenwerking met de gemeente Harlingen een plan
ontwikkeld op deze binnenstedelijke locatie. Exact een
jaar geleden, 14 februari 2018, hebben deze drie partijen hier voor een overeenkomst afgesloten. Het complex
met 70 appartementen voor sociale huur is het eerste
deel van het plan. Het gebouw is ontworpen door Penta Architecten uit Harlingen en voegt met zijn ‘pandje-pandje’ uitstraling een nieuw stukje binnenstad toe
met respect voor de historische context.
Naar verwachting worden de eerste appartementen medio 2020 opgeleverd.
Het tweede deel van het plan, aan de Zuiderhaven, wordt

door Heijmans Woningbouw ontwikkeld. Heijmans zal
hier op een later moment meer informatie over bekend
maken.
Wim Oudendorp van Heijmans: “Het is niet gemakkelijk
geweest, financieel zwaar onder druk en er zijn zware
overleggen geweest. Maar altijd met één doel; we moeten dit voor elkaar krijgen. Met elkaar de schouders er
onder gezet en ik ben trots dat ik hier sta om het startmoment met jullie te vieren.”
Wethouder Hein Kuiken: “Deze plek verdient gewoon
een mooie ontwikkeling. Ik ben heel erg blij dat dankzij
de inzet van De Bouwvereniging en de firma Heijmans,
we nu eindelijk op het moment zijn gekomen waarin we
handen en voeten kunnen geven aan de invulling.” Hij
noemde het bijzonder dat je op een binnenstedelijke locatie 70 sociale huurwoningen kunt realiseren. “Straks
met de koopwoningen aan de Zuiderhaven kunnen we
in totaal weer 99 mooie woningen in Harlingen toevoegen.”
Arnold Hiemstra van De Bouwvereniging, die directeur
Petra van der Wier verving: “Uiteindelijk als we dit klaar
hebben zijn er 208 woningen gerealiseerd, waarvan
138 sociale huurwoningen en 70 koopwoningen. Medio 2020 zal alles klaar zijn. Nu gaan we 70 woningen
bouwen waarvan 58 met twee slaapkamers en 12 met
één slaapkamer. Het huurniveau met één slaapkamer is
rond de 500 euro en met twee slaapkamers rond de 600
euro, zodat dit voor iedereen met huurtoeslag toegankelijk is.”

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Een uur lang muziek en achtergrondinformatie over Elvis Presley, Queen
of Rolling Stones elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur op Omroep RSH.
Eén keer in de drie weken presenteren Doede van der Hoek, Hein Kuiken
en Bert Erents hun favoriete muziek op RSH.
In ‘Elvis on Air’ wordt de luisteraar zaterdag aanstaande door Doede van
der Hoek opnieuw meegenomen langs de imposante muzikale carrière van
Elvis Presley. Deze keer is gekozen voor de opnamesessies van Elvis in de
Nashville-studio in 1970.
Driewekelijks ook een aflevering van ‘Queen on Air’. In dit programma
presenteert Bert Erents het wel en wee van de Britse band Queen. In ieder
programma komt de samenwerking met Adam Lambert of Paul Rodgers ter
sprake en ten gehore. De derde week van deze On Air-cyclus wordt door
Hein Kuiken verzorgd met de muziek van de Stones. Hein is een echte liefhebber, die menig concert van deze legendarisch groep bezoekt.

Sjoerd Mier
Vorige week werd Sjoerd Mier, een van de RSH-vrijwilligers, door de voorzitter en programmaleider gevraagd of hij onder toezicht van een ervaren
technicus bij het muziekprogramma On Air wil komen schuiven. Sjoerd had
al eerder te kennen gegeven dat hij ondanks zijn handicap toch graag achter
de knoppen wil bij Omroep RSH. Dankzij de inzet van technici met jarenlange ervaring heeft Sjoerd al heel wat kennis opgedaan en nu is het officieel:
Sjoerd is ‘technicus onder begeleiding’ bij Omroep RSH.

A C U P U N C T U U R, en meer ...

体
Acu-Oost












chronische klachten
pijnklachten
psychische & mentale klachten
chronische vermoeidheid
fibromyalgie
auto-immuunziekten
spijsverteringsklachten
slapeloosheid
gynaecologische klachten
enz.

Galjoenhof 9, 8862 PH Harlingen, tel. 0517-416439, www.acu-oost.nl

Sjoerd Mier achter de knoppen bij Omroep RSH

Programmaoverzicht Omroep RSH
Radio Stad Harlingen is te beluisteren op 106.2 MHz in de ether op de kabel
van Ziggo op 104.1 MHz op internet: www.omroeprsh.nl.
Elke dag
06.00-09.00 Omrop Fryslân Fryslân fan e’ Moarn
09.00-10.00 Omroep RSH Lokale muziek
12.00-13.00 Omrop Fryslân No yn Fryslân
16.00-17.00 Omrop Fryslân Weistra op wei
22.00-23.00 Omrop Fryslân De dei foarby
23.00-24.00 NOS Radio 1 Met het oog op morgen
Zaterdag 16 februari
10.00–11.00 On Air
11.00–13.00 Afslag Harlingen
13.00-14.00 Muziek met Erik
14.00-17.00 Sport Lokaal
17.00–18.00 Muziek van Toen
18.00–19.00 Hollands Goud
19.00–20.00 Uit de Schatkamer
Zondag 17 februari
09.00–10.00 Kruispunt
10.00–11.00 Musica Religieuza
11.00–12.00 RSH Klassiek
12.00–13.00 Roots Music
13.00–14.00 Muziek van Toen
14.00-17.00 Sport Lokaal
17.00–18.00 Hollands Goud
18.00–19.00 Uit de Schatkamer
19.00–20.00 Kruispunt
Maandag 18 februari
10.00–12.00 Afslag Harlingen
17.00-18.00 Muziek met Erik
18.00–20.00 Afslag Harlingen
Dinsdag 19 februari
10.00–12.00 Nostalgia
17.00–20.00 Het Alternatief
Woensdag 20 februari
17.00–18.00 On Air
18.00–19.00 Roots
Donderdag 21 februari
17.00–18.00 Wad Anders
18.00–19.00 Keep it Country

19.00–20.00 Schatkamer van…
20.00-21.00 Barrelhouse
21.00-22.00 Razende Roeland
Vrijdag 22 februari
13.00–14.00 Keep it Country
14.00–16.00 Nostalgia
16.00-17.00 Wad Anders
17.00-18.00 Klassiek
18.00–19.00 Musica Religieuza
19.00–20.00 Kruispunt
20.00-23.00
Het
Alternatief
Overige tijden
Non-Stop-Muziek van RSH

Sneeuwstorm in Harlingen in februari 1979
Precies 40 jaar
terug in de tijd
Tekst en foto’s: Henry Drost
40 Jaar geleden, 14 februari 1979,
sloeg de winter met een ongekende
sneeuwstorm hard toe. Harlingen
veranderde in een poolstad. Autoverkeer was niet meer mogelijk, de Oosterparkwijk was een
sneeuwwoestenij, voordeuren waren door de aanhoudende noordoosterstorm dichtgesneeuwd en de
mensen konden alleen nog maar te
voet de boodschappen in huis halen. Van gemeentewege kwam de
hulpverlening o.l.v. burgemeester
H. I. de Haan echter spoedig op
gang en voor het doen van boodschappen kon men een telefonisch
beroep doen op jonge vrijwilligers
die door een coördinatieteam van
de dienst Sociale Zaken werden
aangestuurd.
We lazen verder in de Harlinger
Courant van 16 februari 1979: In de
stad werd de weg naar het ziekenhuis Oranjeoord met grote regelmaat
van de opgewaaide sneeuw ontdaan
terwijl de aangevoerde melk werd
getransporteerd door de gemeentepolitie. De driehonderd aspirant politieagenten van de Rijkspolitieopleiding hebben zich allen aangemeld
voor het verlenen van hulpacties.
De dorpen rondom Harlingen raakten ook in een isolement en Wijnaldum en Kimswerd zaten net als een
aantal andere dorpen langs de kust
zonder electriciteit. De kinderen op
de Klaas de Vriesschool kwamen in
de problemen toen de verwarming
uitviel. Toen de temperatuur niet
meer te harden was, werden ze naar
huis gestuurd.

Grote Kerkstraat

Je kon de auto maar beter laten staan...

...en te voet boodschappen doen.

Hulpverlening door politie.

Met de neus in de sneeuw.

Schepenwijk, een barre woestenij.

Auto’s moesten worden uitgegraven.

Parkeerterrein eilander boten.

Galjoenweg.

Prins Johan Frisoschool in de Oosterparkwijk gesloten.

N31 bij de Kimswerderhoek.

Heiligeweg.
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ENQUÊTE NAAR DE GEVOLGEN VAN
EVENTUELE SLUITING VAN DE REC
De gemeente Harlingen heeft Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de
ﬁnanciële, economische en juridische gevolgen van een mogelijke
sluiting van de REC. Het onderzoek gaat niet over de vraag of de REC wel of
niet gesloten moet worden. Het brengt slechts in kaart wat de gevolgen
kunnen zijn wanneer de REC gesloten zou worden. Het onderzoek is een
gevolg van de unaniem, aangenomen motie (juli 2018) van D66, Harlinger
Belang, GroenLinks en Wad’n Partij. De partijen dienden de motie in naar
aanleiding van de ontstane maatschappelijke onrust als gevolg van de
storing op 28 mei vorig jaar.

Op dit moment is het onderzoek in
volle gang. De eerste voorlopige
tussenresultaten zijn op woensdag 23
januari 2019 aan de gemeenteraad
gepresenteerd. In algemene zin zijn de
gevolgen al wel te formuleren, maar
om ze precies te beschrijven vindt nog
aanvullend onderzoek plaats. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te
weten hoe de inwoners van Harligen tegen de gevolgen aankijken. Om
die reden vindt dan ook deze peiling
plaats.

De peiling heeft de vorm van een korte
vragenlijst op internet. Om de
gemeenteraad zo goed mogelijk in
staat te stellen de juiste afwegingen
te maken is het belangrijk om de
opvattingen van zoveel mogelijk
inwoners van Harlingen te kennen.
Hoe meer mensen deelnemen en de
vragenlijst invullen, des te waardevoller
is de opbrengst van deze peiling.
Ecorys nodigt dan alle inwoners van
Harlingen uit om de vragenlijst in te
vullen.

Nog niet deelgenomen? U kunt de vragenlijst t/m 17 februari invullen!

U vindt de vragenlijst op internet via de volgende link of QR-code:

https://chkmkt.com/burgerpeilingharlingen

De antwoorden komen alleen bij het onderzoeksbureau
terecht en zullen anoniem verwerkt worden. In het onderzoeksrapport zullen alleen samenvattende uitkomsten
vermeld worden. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld.
Ik zou het waarderen als u even tijd zou willen nemen om
de vragenlijst in te vullen. Het kost u niet meer dan een
paar minuten. Deelnemen kan tot en met 17 februari 2019.
Viek Verdult, Ecorys Nederland
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vrijdag 15 februari 2019

Winterreise
(Schubert) in
Kimswerder
Laurentiuskerk
Op zondag 24 februari vindt er in
de Laurentiuskerk van Kimswerd
een bijzondere uitvoering plaats
van Winterreise van Franz Schubert. Winterreise wordt gezongen
door de bas-bariton Jasper Schweppe die daarbij begeleid wordt door
Riko Fukuda aan de piano. De aanvang van het concert is 15.30 uur.
Winterreise is een cyclus van 24
liederen door Schubert in 1827 getoonzet op gedichten van Wilhelm
Müller. Het gaat over een jonge man
die wordt afgewezen en die vervolgens op reis gaat. De liederen vertellen het verhaal van zijn reis, over
de Wasserflut, der Lindenbaum, Im
Dorfe, der stürmischen Morgen, enzovoort. In het laatste lied ontmoet
hij de Leierman, de speelman met de
draailier, een verpersoonlijking van
de dood. Deze prachtige compositie
van Schubert werd vorig jaar tot de
meest geliefde klassieke compositie
van Nederland uitgeroepen (NPO
Radio 4 ‘Hart en ziellijst’).
Jasper Schweppe die Winterreise in
Kimswerd komt zingen studeerde
zang in Zwolle en aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Hij won in Parijs de eerste prijs in
een concours voor zangers. Als bas
maakte en maakt hij deel uit van
verschillende gerenommeerde koren
zoals de Nederlandse Bachvereniging, het Nederlands Kamerkoor,
het Groot Omroepkoor en het koor
van de Nederlandse Opera. Hij zong
als solist onder beroemde dirigenten
als Ton Koopman, Franz Brüggen en
Peter Dijkstra. Jasper bracht een
aantal cd’s uit, waaronder een opname van Winterreise samen met pianiste Riko Fukuda.
Riko Fukuda is een van oorsprong
Japanse pianiste die aanvankelijk
aan een conservatorium in Japan
studeerde, maar die dankzij een
beurs van de Nederlandse regering
verder mocht studeren in Nederland. Zij deed dat bij Stanley Hoogland aan het Koninklijk Conservatorium en specialiseerde zich in het
uitvoeren van werken op de fortepiano en het klavecimbel. Op deze instrumenten bracht zij meerdere solo-cd’s uit. Met Jasper vormt ze een
vast duo dat overal in Nederland en
daarbuiten optreedt.
Reserveren: www.laurentiuskerkkimswerd.nl of 06-30873617. De
toegangsprijs bedraagt € 15 (donateurs € 10), kinderen € 5.

Sky-Hosanna
houdt niveau
vast in Wijchen
Afgelopen zaterdag vond in Wijchen de tweede contest plaats van
het winterseizoen voor de colorguardgroepen van Sky-Hosanna.
Beide teams wisten hun niveau
vast te houden en zelfs meer punten te scoren dan bij de vorige
wedstrijden.
Het was een lange reis naar het Gelderse Wijchen aan de zuidgrens met
Noord Brabant. Maar als je showtitel
‘We’re going on an adventure!’ is, en
je maakt in de show gebruik van een
grote aardbol, maakt het natuurlijk
niet uit waar op de wereld de bol tot
stilstand komt. Het dansavontuur
van Sky Junior leverde de dames 70
punten op van de jury. In het eindresultaat betekende dat een mooie
vijfde plaats. Er deden zaterdag acht
teams mee in de Junior Class.
‘Als je hulp nodig hebt, ben ik er voor
jou’, is het thema van de Sky Cadets,
maar die hulp hadden ze ook zaterdag zelf alweer niet nodig. Opnieuw
wisten ze namelijk een goede show
op de mat te brengen. De jury waardeerde de uitvoering met 73,16 punten en daarmee wisten ze hun sterke niveau van de vorige keer vast te
houden. Een prachtige prestatie die
het team een derde plaats opleverde.
Ook in de Cadet Class streden acht
teams om de hoogste punten.
De komende weken zal er hard getraind worden om de shows nog beter voor de dag te laten komen. Aan
de hand van de opmerkingen van de
jury kan er hier en daar nog wat in
de shows worden aangepast. Op 23
februari hebben de Sky Juniors een
voortzetting van hun avontuur in
Almere en de Sky Cadets hebben op
16 maart in Leeuwarden hun eerstvolgende wedstrijd. Het blijft spannend allemaal.

(Foto: Gitta Overmaat)

De Kalishnikovs laten Trebol swingen
Stil zitten was er niet bij tijdens het concert georganiseerd door het
Centrum Traditionele Jazz Harlingen op zondagmiddag 10 februari in
Stadsschouwburg Trebol in Harlingen. Er werd dan ook volop gedanst
in de sfeervol ingerichte grote theaterzaal tijdens het swingende optreden van De Kalishnikovs, de minibigband die zich heeft gespecialiseerd
swingmuziek uit de jaren 30-40 van de vorige eeuw voor Lindy Hop dansers.
Trebol schudde bij tijd en wijle
schudden op zijn grondvesten van al
dat enthousiasme op de dansvloer.
De grote zaal ademde door zijn
sfeervolle belichting en uitgekiende
schikking van tafels en stoelen dan
ook de intieme sfeer uit van een
echte jazzclub. Bovendien had de
band uit Eindhoven dansers meegenomen die de Lindy Hop tot in de
puntjes beheersen. Hun demonstratie werkte zo aanstekelijk dat binnen de kortste keren grote delen van

het publiek zich ook op de dansvloer
waagden. Het voordeel van de Lindy
Hop is dat het een dans is die uit enkele basispassen bestaat en verder
vooral op improviseren op de muziek is gestoeld, waardoor iedereen
die een beetje soepel is in de heupen
er ook vlot aan mee kan doen.
De Kalishnikovs beheersen de
swingmuziek die nodig is voor deze
dans bovendien tot in de perfectie.
De fijne blazerssectie van zes man

weet zowel in het samenspel als de
solo’s het tempo er goed in te houden en de arrangementen van de
veelal klassieke jazzstandaard zijn
verrassend en wonderschoon. Daarbij worden ze ondersteund door
een zeer strakke ritmesectie (bas,
drums, piano en gitaar). Werk dat
we kennen van Cab Calloway, Benny Goodman, Louis Armstrong,
Ella Fitzgerald kwam allemaal voorbij. Het was heel herkenbaar, maar
klonk tegelijkertijd ook heel fris en
nieuw. En dat allemaal op een zeer
druilerige zondagmiddag in een
sfeervol Trebol. Jammer dat door de
aangekondigde sloop van de stadsschouwburg dit hier in de toekomst
niet meer kan zonder dat er nu zicht
wordt geboden op een goed alternatief.

Eco-theologie in Midlumerlaankerk
De milieucrisis, vooral als klimaatcrisis, vormt een directe uitdaging
voor de joods-christelijke traditie.
Hoe gaat men om met het toekomstbeeld die dit oproept voor de mens
als bewoner en bewerker van ‘moeder aarde’? Hoe kunnen en mogen
we de aarde bewerken en bewaren,
hoe kunnen we de aarde hoeden en
dienen? Wat betekent rentmeesterschap? Dr. Hans Schravesande gaat

in op deze boeiende en uitdagende
vragen: dinsdag 19 en 26 februari 2019, van 19.30 tot 21.00 uur
in de Midlumerlaankerk. Toegang
gratis. Dr. Hans Schravesande is in
dienst van de Landelijke Kerk voor
Zending en is gespecialiseerd in
eco-theologie.
Voor informatie/opgave: Harmen
Bloemhof: 06-53184015 of harm.
bloemhof@ziggo.nl.

Bijstandscliënten aan het werk dankzij Dag van de Logistiek
Tientallen bijstandsgerechtigden in Noordwest-Friesland kunnen op
korte termijn starten met een baan of opleiding in de logistieke sector,
dankzij de Dag van de Logistiek op 30 januari in Franeker. Deelnemers
maakten kennis met de transport- en logistieksector en konden hun belangstelling voor specifieke functies kenbaar maken.
Er is veel vraag naar personeel in
de logistieke sector, terwijl werkzoekenden een bijstandsuitkering
ontvangen. Pastiel, Randstad en de
Dienst Noardwest Fryslân organiseerden de Dag van de Logistiek om
vraag en aanbod letterlijk bij elkaar
te brengen.
Groothandel Foox|Bergsma stelde de locatie in Franeker beschikbaar. Circa 65 deelnemers werden
rondgeleid en maakten kennis met
logistieke functies als magazijnmedewerker, heftruckchauffeur en
vrachtwagenchauffeur.
Randstad
gaf een presentatie over de arbeidsmarkt op het gebied van transport
en logistiek. Deelnemers konden
ter plekke hun belangstelling voor
functies kenbaar maken. Wethouder
Boukje Tol van gemeente Waadhoeke opende de dag en prees de deelnemers om hun motivatie: “Een dag als

deze biedt kansen om uit de bijstand
te komen. En hoewel ze er soms best
een drempel voor over moeten, grijpen toch ruim 60 mensen die kans.”
De eerste inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden: Twintig
deelnemers hebben belangstelling
voor een baan als chauffeur en zijn
uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst op 8 februari, met Randstad,
Pastiel en de Dienst. Daarin is verder ingezoomd op het chauffeursvak. Geïnteresseerden kunnen in
aanmerking komen voor een opleiding.
Dertig personen hebben interesse
voor een ander beroep binnen de
logistiek. In de loop van februari
volgen verdere afspraken. Overige
deelnemers gaan met de Dienst en
Pastiel onderzoeken waar hun wensen en mogelijkheden voor werk lig-

gen, al dan niet in binnen de logistieke sector.
Randstad matcht de deelnemers met
beschikbare vacatures. Eventuele
noodzakelijke opleidingen worden
grotendeels betaald door Randstad.
De Dienst en Pastiel onderzoeken
de mogelijkheden om soortgelijke
dagen te organiseren voor andere
branches. UWV heeft al aangegeven
hiervoor interesse te hebben en wil
graag aansluiten.
De Dienst Noardwest Fryslân verstrekt onder andere bijstandsuitkeringen aan inwoners van Harlingen,
Terschelling, Vlieland en Waadhoeke, en ondersteunt hen bij het vinden van werk. Pastiel is een belangrijke partner in de begeleiding en
ontwikkeling van werkzoekenden
richting de arbeidsmarkt. De Dag
van de Logistiek volgt op eerdere
succesvolle initiatieven, waarbij bijstandscliënten van de Dienst Noardwest Fryslân via speeddates in
contact kwamen met onder meer
zorginstellingen en uitzendbureaus.

In bermuda naar Spitsbergen,
lezing door Sandra Comis
Sandra Comis geeft woensdag 27 februari in het Hannemahuis een lezing over de (ondoelmatige) kleding van zeventiende-eeuwse Nederlandse walvisvaarders. De lezing wordt georganiseerd door het Hannemahuis in samenwerking met weefkring Schering en Inslag.
Nederlandse walvisvaarders die in
de zeventiende eeuw op de Nederlandse nederzetting Smeerenburg
op Spitsbergen verbleven, lijken
geen typische walvisvaarderskleding
te hebben gedragen. Als bescherming tegen de kou droegen zij meerdere kledingstukken over elkaar. De
snit van die kleding duidt erop dat
zij wel de mode volgden, maar dan
in een eenvoudigere en goedkopere
uitvoering, blijkt uit het promotieonderzoek van Sandra Comis.
Zij onderzocht een unieke collectie van vele honderden textielfragmenten van werkmanskleding,
waaronder delen van vilthoeden,
jassen, broeken, kousen en wan-

ten. Het Arctisch centrum duikelde
eind jaren 70, begin jaren 80 bij de
Nederlandse nederzetting Smeerenburg op Spitsbergen verschillende kledingstukken op. Ook troffen
ze vijftig graven aan op het eiland
Zeeuwse Uitkijk. De textielresten
belandden bij Sandra Comis op het
bureau en dankzij deze opgravingen
kan Comis ons nu meer vertellen
over wat de mannen droegen op de
barre expedities in het koude noorden.
De lezing vindt plaats in de Gehoorzaal in het Hannemahuis (zijingang
Sint Christoffelsteeg). Aanvang:
20.00 uur. Toegang € 5 inclusief koffie/thee. Aanmelden: 0517-413658
of museum@harlingen.nl.
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‘Tegel eruit,
boompje erin’
voor meer groen
in Harlinger
tuinen
HARLINGEN - De gemeente Harlingen organiseert in samenwerking met studenten van het Nordwin College, IVN Natuureducatie,
Westra Groenrecyling en Tuinadviescentrum Gerard Bruin de
actie ‘Tegel eruit, boompje erin’.
Inwoners kunnen op vrijdag 29
maart, in ruil voor minimaal één
vierkante meter (sier)bestrating,
een gratis boom of struik ophalen
bij de gemeente Harlingen op Westerzeedijk 11.

Korting en advies
Tijdens de middag, van 13.00 tot
16.00 uur, kunnen inwoners daarnaast gratis compost ophalen, korting krijgen op de aanschaf van een
compostbak en kunnen zij advies
inwinnen over het creëren van een
bij- en vlindervriendelijke tuin.
Inwoners die in ruil voor sierbestrating een boom willen ontvangen,
kunnen zich tot 11 maart aanmelden op www.harlingen.nl/tegeleruit.
De sierbestrating kan gestort wor-

den in de daarvoor bestemde container bij de gemeente Harlingen aan
de Westerzeedijk. Voor deze en de
andere acties geldt: op=op.
De gemeente Harlingen werkt hard
aan het ‘vergroenen’ van de woonen leefomgeving. Zo is er aandacht
voor biodiversiteit in het maaibeleid,
wordt er bij de (her)inrichting van de
openbare ruimte rekening gehouden
met de aanleg van bijenlinten, ecologische bermen, struikgewassen,
oevers en groene rotondes.

De gemeente wil met deze actie
meer vergroening in de woon- en
leefomgeving realiseren. Door veranderingen in het klimaat worden
heviger regenbuien verwacht. Door
het vervangen van bestrating door
groen stroomt er minder water naar
de sloten en riolen, waardoor wateroverlast wordt beperkt.

Spinningmarathon voor Join4Energy
Anytime Fitness
Zaterdag 15 juni gaan Jeroen Hofstra, Sieta van der Meulen en Eric van
der Meulen de Mont Ventoux op de racefiets beklimmen. Dit doen ze
voor voor Join4Energy, een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling
van een medicijn voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte. En
om nog meer geld voor het goede doel op te halen, wordt er op zaterdag 2
maart een spinningmarathon georganiseerd bij Anytime Fitness.
Iedere week worden 1 à 2 kinderen
geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is half leeg,
laadt niet op en loopt snel leeg. Bij
de minst erge vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel
een marathon te hebben afgelegd…
Bij veel kinderen zijn ook organen
aangetast die veel energie verbruiken, zoals de hersenen, het hart en
de lever. Door een ernstige ontwik-

kelingsachterstand, epilepsie en
hart- en leverfalen, overlijden veel
van deze kinderen voor het tiende
levensjaar. Er is geen behandeling
voor deze ernstige ziekten. Zeventig procent van deze kinderen wordt
niet ouder dan 18 jaar.
Om te zorgen dat er een medicijn
komt, is er veel geld nodig. Om zoveel mogelijk geld bij elkaar te halen
wordt er in samenwerking met Any-

bij Winnares Valentijnsactie

time Fitness te Harlingen een spinningmarathon georganiseerd. “Toen
we bij Anytime Fitness met dit initiatief kwamen waren ze direct enthousiast en zeer bereidwillig om
ook hier hun steentje aan bij te kunnen dragen”, melden de organisatoren. “Accommodatie, instructeurs;
alles werd snel opgepakt. Super dat
ze dit zo positief oppakken.”
Wil jij ook een steentje bijdragen? Opgeven kan bij Eric van der
Meulen via ericvandermeulen@
me.com of aan de balie bij Anytime
Fitness te Harlingen. Meer informatie over energiestofwisselingsziekte
op www.join4energy.nl.

Havenbedrijf

Een prachtige hobby: vrijwilliger op de Holland. Aan boord met vrijwilliger Klaas Kuiken levert altijd kleurrijke verhalen op over reizen in den vreemde en dichter bij huis. Via Rob Balke, oud-collega bij de Koninklijke Marine en
de huidige bootsman op de Holland, kwam ouwe seun Klaas Kuiken in 2010 op de fameuze zeesleper terecht. Wat
begon met vele bakjes koffie en ‘vrijblijvende’ scheepsbezoekjes, resulteerde eind 2012 in een vrijwillige functie als
gezel aan boord van de zeesleper. In september 2012 ging Kuiken namelijk met functioneel leeftijdsontslag bij de
Koninklijke Marine. De weg voor een nieuwe ‘hobby’ lag open. Inmiddels zeven jaar verder is Klaas bijna dagelijks
aan boord te vinden. Als gezel in het vaarseizoen en ’s winters voor het nodige scheepsonderhoud. “Het is een
hartstikke fijne hobby om deze ‘oude dame’ in de vaart te houden. Uiteraard samen met andere vrijwilligers.” Een
kijkje nemen bij de vrijwilligers aan boord? Belangstellenden kunnen zich bij het schip melden: zaterdags tussen
10.00 en 14.00 uur (februari en maart). De Holland ligt aan de Dokkade in Harlingen, naast het KNRM-station.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

The Travel Club

De Valentijnsactie van persoonlijk reisadviseur José Burgers van The Travel
Club was een enorm succes. De winnares is mevrouw T. Laagland uit Harlingen. Zij gaat een heerlijk, romantisch weekendje weg beleven met haar
geliefde.

De dieetcoach
Het juiste verzadigd vet verlaagt
het risico op hart- en vaatziekten
Niets zo verwarrend als alle verschillende verhalen en meningen over
wat nu gezonde voeding is. Recent
is daar weer een mening aan toegevoegd. Dit keer blijkt uit onderzoek
dat verzadigd vet niet perse het risico op een hartinfarct verhoogt,
maar juist zelfs kan verlagen.
Het ene verzadigde vet is het andere
niet. Dit blijkt uit een omvangrijk
bevolkingsonderzoek van het UMC
Utrecht Julius Centrum naar de relatie tussen de inname van verschillende soorten verzadigd vet en het
risico op een hartinfarct. Geen enkel
verzadigd vet blijkt gepaard te gaan
met een verhoogd risico. Sterker
nog: een hoge inname van sommige soorten verzadigd vet gaat juist
gepaard met een lager risico op een
hartinfarct. Het onderzoek is uitgevoerd bij in totaal circa 75.000 mensen uit Denemarken en het Verenigd
Koninkrijk die gedurende 13 tot 18
jaar zijn gevolgd. In die periode kregen circa 3500 deelnemers een hartinfarct. Het risico op een hartinfarct
bleek 20 procent lager bij een hoge
inname van laurinezuur en myristinezuur. Dit zijn verzadigde vetten
die voorkomen in zuivel. De onderzoekers hebben ook gekeken of het
vervangen van verschillende soorten
verzadigd vet door andere voedingsstoffen gunstig is. Het risico op hartinfarct blijkt lager als palmitinezuur
en stearinezuur, verzadigde vetten
die vooral in vlees zitten, worden
vervangen door plantaardige eiwitten. Het vervangen van verzadigde
vetten door andere voedingsstoffen
(zoals enkelvoudig of meervoudig
onverzadigd vet of koolhydraten)
leverde geen winst op. Het effect
van de vervanging was dus neutraal.
Sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw wordt geadviseerd om de inname van verzadigd vet te beperken
omdat het in verband werd gebracht
met een verhoogd LDL-cholesterolgehalte en hart- en vaatziekten. In
de afgelopen jaren hebben verschil-

lende onderzoeksresultaten deze
bewering ter discussie gesteld. Het
lijkt erop dat verschillende soorten
verzadigde vetten, verschillende
effecten hebben op het cholesterolgehalte en de ontwikkeling van harten vaatziekten. Ook dit onderzoek
laat dat zien. De onderzoekers vinden dat er meer onderzoeken nodig
zijn voordat de voedingsrichtlijnen
worden aangepast. Dr. Ivonne Sluijs
van UMC Utrecht Julius Centrum:
“Onze studie stelde ons alleen in
staat om conclusies te trekken over
het verband tussen verzadigde vetzuren en de ontwikkeling van een
hartinfarct. We weten niet of die
vetzuren feitelijk de oorzaak zijn
van verschillen tussen de gevallen
van een hartinfarct die we waarnamen. Om dit verder te onderzoeken,
hebben we experimenten nodig
waarbij de consumptie van verzadigde vetzuren beter wordt gecontroleerd en bijvoorbeeld vergeleken
met de consumptie van onverzadigde vetzuren.” Deze studie is een
van de weinige studies die specifiek
individuele verzadigde vetzuren onderzoekt in relatie tot hart- en vaatziekten en die het vergelijkt met verschillende andere macronutriënten,
zoals koolhydraten en onverzadigde
vetten. Verschuivingen in de vetinname moeten volgens de auteurs
worden afgestemd op aanbevolen
gezonde voedingspatronen, die de
nadruk leggen op beperkte inname
van rood en bewerkt vlees en toegevoegde suikers, lagere zoutinname,
vervanging van geraffineerde granen door volle granen en een hogere
consumptie van fruit en groenten.
Puur en onbewerkt eten dus, waarbij
volle zuivel dus gewoon mag. En dat
is precies wat de diëtisten van Libra
dieetadvisering al jaren aanraden.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail
naar irene@libra-dieetadvisering.nl.
Libra is gevestigd in Franeker (De
Metro), Harlingen (Fysio Harlingen)
en Sexbierum (Fysio Harlingen).
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Op vrijdag 11 januari 2019 plaatsten
wij twee oude foto’s uit de collectie
van Jaap van der Veen. Op de eerste
foto van een schoolklas ontvingen
wij reacties van Alize Hinrichs uit
Franeker, en van Tetty Heininga
en Christien Wassenaar beiden uit
Harlingen. Het betreft de eerste klas
van de toenmalige Willem Lodewijkschool aan het Oud Jaagpad, schooljaar 1969-1970. De volgende namen

REACTIES

kwamen op papier, staand vlnr:
Willemien van der Geest, Christien Wassenaar, Gerrie Tigchelaar,
Grietje Boonstra of Bootsma, Tetty
Heininga, Alize Hinrichs, Greetje
Hoekstra, daarachter waarschijnlijk
juf Haagsma. Gehurkt vlnr: Siepie
Roukema, Hans Hinrichs, Anneke
Boersma, Alle-Jan Olivier, Jan Breidenbach. Zittend vlnr: Freddy Plekker en Hilbrand Pollema.

REACTIES

Op de tweede foto van twee winkelpanden ontvingen wij reacties van
de heren G. Cats en D. van der Meulen en mevrouw W. Ligthart-Jansen
allen uit Harlingen en de dames
A. Bloem-Haan uit Schagen en H.
Wijngaarden-van Driesten uit Oudenbosch.
Het is een opname van twee panden,
nrs. 5 en 7 in de Sint Jacobstraat, in
de volksmond vroeger wel de Katte-

Rebelse huisvrouw
Vrijdag 08-02
Lief dagboek,
Zojuist kwam ik op internet een tekst tegen uit een
oud katholiek schoolboek uit 1960 waarin onder
de kop ‘Zo word ik een goede echtgenote’ stap voor
stap staat beschreven hoe de vrouw zich gedwee,
onderdanig, slaafs - enfin, noem het allemaal maar
op, hoort te gedragen. Het was hilarisch maar ook
verbijsterend. Zo staat er o.a.:
‘Maak nooit je beklag als hij laat thuis komt. Klaag
nooit als hij laat thuis komt voor de maaltijd of zelfs
als hij de hele nacht wegblijft. Bekijk het als kleinschalig in vergelijking met wat hij heeft moeten
doorstaan gedurende de dag.’
Of: ‘Als je een nachtcrème moet aanbrengen of krulspelden, wacht tot hij slaapt want het zou hem kunnen ergeren bij het zien van een dergelijk schouwspel net voor hij slaapt.’
Toch een beetje raar hè dagboek, dat zoveel gebaseerd is op het onderdrukken van de vrouw. Zouden
mannen deep down misschien heel bang voor ons
zijn?
Zondag 10-02
Ben wat grieperig. Kreeg het maar niet warm en ging
zelfs met een dikke sjaal om naar bed. Op een gegeven moment draaide ik me in mijn slaap om en stikte toen bijna, dat was wel wat eng, maar ik had het in
elk geval flink warm.
Maandag 11-02
Hele dag thuis op de bank met een kruik, de iPad
en kopjes thee. Zag op m’n mobieltje een oud boodschappenlijstje waarop stond:
Oil of Olaz - Roomboter - Blauwe bessen - Waspoeder - Wijn - Linzen - Anijsblokjes.
Bij het lezen van ‘anijsblokjes’ schoot ik even vol.
Die waren bestemd voor moe – ’s avonds dronk ze
graag warme melk met zo’n blokje erin. Wat zou ik
dat graag weer eens voor je klaarmaken lieve mam.
Dinsdag 12-02
Dagboek: ik schrok me kapot zojuist. Ik dacht dat
ik weer een aardbeving beleefde maar dan nu in
mijn eigen huis op mijn eigen bank. Ik mocht ooit
een aardbeving in Turkije ondergaan en dit was weliswaar een mildere variant daarvan maar toch. Het
bleek een straaljager te zijn die door de geluidsbar-

rière heen knalde. Later op de dag gebeurde het nog
een paar keer. Nu probeer ik steeds de hond duidelijk te maken dat ze niet zo hysterisch hoeft te blaffen als alle glaswerk begint te rinkelen.
Woensdag 13-02
09.40 uur. Nog steeds wat grieperig maar iets beter
dan de vorige dagen. Lig nog steeds heerlijk op de
bank en heb net een oude aflevering van Floris bekeken, gewoon uit een soort jeugdsentiment. Als je
ziekjes bent doe je kennelijk dat soort dingen.
14.06 uur. De schuifpui viel er bijna uit zonet dagboek, weer door een straaljager. Vloog bijna tegen
het plafond van schrik door de klap. ‘Is het niet
vreemd’, zei ik tegen man, ‘dat heel Nederland het
doorlopend over Duurzaamheid en CO2-uitstoot
heeft maar dat niemand over de straaljagers praat?’
Man haalde z’n schouders op. ‘Ach ja. De Ondoorgrondelijke Beslissingen van het Pluche hè. Als ze
de Hemweg, de Hoogovens en de kolencentrale
in Groningen sluiten dan hebben wij praktisch de
CO2-doelstelling bereikt maar nee, wij moeten van
het gas af. In plaats dat ze de grootste vervuilers
aanpakken wordt het allemaal op de bevolking afgewenteld.’
‘Het is niet anders’, zei ik.
‘Het is niet anders’, herhaalde man geforceerd opgewekt.
Donderdag 14-02
10.27 uur. Ben wat emotioneel vandaag, komt vast
door de griep. Moet de hele tijd aan moe en broer
denken. Verdriet is een vreemd fenomeen dagboek:
het wordt niet minder maar het went. Het probleem
is alleen: soms sta je er toch weer wat onwennig tegenover. Zoals vandaag.
21.40 uur. Oom H. is net weg. Het is nog steeds
uit met buuf Annie en volgens mij mist hij haar en
enorm.
‘Bel haar dan, maak het dan goed met haar!’ drong
ik aan maar oom H. schudde nukkig zijn hoofd. ‘Ik
laat me al genoeg ringeloren door Rutte & Co. en me
nu ook nog eens door een vrouw de les te laten lezen
gaat me net wat te ver’, antwoordde hij opstandig.
Ga nu dus op zoek naar het Katholieke handboek uit
1960 voor buuf Annie. Ze moeten het dringend lezen. Ik weet zeker dat het dan weer gauw goed komt
tussen die twee.

rug genoemd. Het linker pand was
de manufakturenzaak van de heer
H. van der Veen, toen deze stopte
nam de heer Gerard Cats de winkel
over en begon hier in 1965 zijn kapperszaak. De heer van der Meulen
en gaf ons nog een kleine terugblik
op dit rijtje in de St. Jaconstraat: 1.
Schoenhandel Spaanderman, voor
reparatie moest je achterom in de
brede steeg, 3. Fa. Keilman (goud,

zilver, horloges, brillen), 5. Textielzaak H. van der Veen, 7. Hooisma
(delicatessenzaak), 11. Kapsalon J.
de Jong, 13. Dameshoedenzaak G.
Huijser-Trinks, 15. Tabakzaak H.
Schuil, later woonhuis fam. Drukker. Nu zit er in de panden 1 en 3
het visrestaurant, nr. 5 Kapsalon
Cats, nr. 7 Yogastudio, nr. 11 Kapsalon Hendrika.

Harlingse (58) pleegt smaad via
Twitter: boete
LEEUWARDEN/HARLINGEN – Een inwoonster van Harlingen (58) is
dinsdag wegens smaad bij verstek door politierechter Kees Post veroordeeld tot een boete van 300 euro. De vrouw had op Twitter een man die
haar had geholpen met het aanmelden bij de sociale dienst voor van alles
en nog wat uitgemaakt.
‘Oplichter’, ‘ziekelijke stalker’,
’smerige homo-pedo-pervert’. De
bewoordingen die de Harlingse op
Twitter had gebruikt om haar ongenoegen kenbaar te maken logen er
niet om. De vrouw verweet de man
aan wiens adres de beledigingen waren gericht, dat hij de papieren die
nodig waren voor de aanmelding bij
de sociale dienst nooit aan haar had
teruggegeven.
De vrouw had drie verschillende twitteraccounts gebruikt om
haar woede te af te reageren. Het
slachtoffer had aangifte gedaan van
smaad. Hij vond dat hij door de opmerkingen van de Harlingse in zijn
eer en goede naam was geschaad. Zo
dacht Justitie er ook over: de Har-

lingse kreeg een schikkingsvoorstel
in de vorm van een geldboete van
300 euro. De vrouw betaalde niet;
ze vond dat het slachtoffer een valse
aangifte had gedaan.
Volgens haar had de man zelf regels,
wetten en normen overtreden. Officier van justitie Ger Strootker achtte
de smaad bewezen. Hij eiste een hogere boete dan de strafbeschikking:
500 euro. Op basis van de papieren
die hij had gezien, die waren gelardeerd met pijlen en plaatjes, ging
rechter Post er vanuit dat er bij de
Harlingse zeer waarschijnlijk sprake was van verminderde toerekeningsvatbaarheid. Post hield het bij
de eerder opgelegde boete van 300
euro.

“Intertoys Harlingen blijft vol
speelgoed”
“Onze winkel blijft gewoon vol speelgoed”, vertelt Gerard Veltman,
eigenaar van Intertoys Harlingen. Het moederbedrijf winkelketen
Intertoys heeft uitstel van betaling aangevraagd, maar dat raakt
de Harlinger vestiging niet, vertelt Veltman. “Wij zijn een franchise met een eigen pand en een eigen bedrijf, en wij gaan niet failliet.
We kopen ook al deels in bij andere firma’s, dus voor ons is het geen
probleem aan het worden.” Momenteel wordt er geprobeerd de landelijke winkelketen overeind te houden, dus wat er bijvoorbeeld met
de naam Intertoys gebeurt, is koffiedikkijken. Wel adviseert Veltman
cadeaukaarten zo snel mogelijk te gebruiken, voor het geval er een
faillissement wordt uitgesproken. “Als het systeem plat gaat, kunnen
wij nergens meer bij.”
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Kas-restant Wereldwinkel
Harlingen naar goede doelen
Na sluiting van Wereldwinkel Harlingen op 1 december vorig jaar, heeft
het bestuur beloofd het geld dat overblijft in de kas, te doneren aan een
goed doel. Het bedrag van € 7500 gaat naar drie goede doelen: Mercy
Ships, Madat Nepal en ‘microkrediet voor moeders’. Elk doel krijgt €
2500.
Mercy Ships herstelt operatief bij
vrouwen blaasfistels. Vaak ontstaat
die complicatie doordat de vrouwen
te jong zwanger zijn (soms al op
12- of 13-jarige leeftijd) en/of een
bevalling te lang duurt of doordat ze
inwendige littekenvorming hebben
door infecties ten gevolge van verkrachting of vrouwenbesnijdenis.
Het is mogelijk de beschadigde blaas
te ‘repareren’ aan boord van één van
de schepen van Mercy Ships.
Madat Nepal krijgt een bijdrage
voor kleine projecten. Nu wordt
bijvoorbeeld structurele ondersteuning gegeven aan de dagopvang
voor jongens met spierdystrofie in
Bhaktapur en wordt de tijdelijke
vervanging van een vroedvrouw van

de helppost Mechchhe Pauwa gefinancierd. Tot slot het goede doel
‘Microkrediet - Speciaal om vrouwen te helpen’. Een microkrediet
verschaft de mogelijkheid te investeren zodat de vrouwen producten
kunnen maken om te verkopen. Zo
wordt hun positie verbeterd. Financiële zelfstandigheid betekent een
grote verbetering voor de kwaliteit
van leven. En als een microkrediet
terugbetaald is, wordt dit uitgekeerd
aan een nieuwe aanvrager. Zo kan
een microkrediet meerdere mensen
helpen. De Verenigde Naties hebben koningin Máxima benoemd tot
speciaal functionaris voor ontwikkelingszaken om te adviseren over
microkredieten in de Derde Wereld.

Sluiting van de Wereldwinkel Harlingen op 30 november 2018 door de voorzitter Ellen Backer Dirks in het bijzijn
van vrijwilligers.

Over ’t Wad
door Henk Tameling

Buurtzorg Harlingen groeit maar blijft kleinschalig
In 2009 is thuiszorgorganisatie Buurtzorg in Harlingen met het eerste
team van start gegaan. In 2011 waren er al zoveel cliënten en nieuwe
aanmeldingen, dat het bestaande team zich splitste, in team Harlingen
Noord en team Harlingen Zuid. Nu, 10 jaar later, zet de groei nog steeds
door. Per 1 februari is daarom het derde Buurtzorgteam, team Harlingen
Midden, officieel van start gaan.
veel zin in deze nieuwe uitdaging!
“Door de toenemende vergrijzing, Per 1 februari zijn er nog drie nieuzien we ook bij Buurtzorg Harlingen we collega’s bij gekomen. Daar zijn
een toename van het aantal cliënten we blij mee want dat betekent dat
met een hulpvraag”, zegt wijkver- we weer volop ruimte hebben voor
pleegkundige Janke Prins. “Afgelo- nieuwe zorgvragers!”
pen jaar hebben we hierdoor helaas
veel nieuwe aanmelders moeten te- Ondanks de groei, blijven de Buurtleurstellen omdat het te druk was. zorg teams klein: maximaal 10-12
De routes waren vol.”
(wijk)verpleegkundigen en ziekenOm de groei weer op te vangen is per verzorgenden per team, die 40 tot
1 februari met het nieuwe Buurt- 50 cliënten verzorgen. De kleine
zorgteam gestart: Harlingen Mid- teams staan borg voor persoonlijk
den. In oktober van vorig jaar is er al contact. Cliënten zien telkens devoorzichtig begonnen met het nieu- zelfde gezichten. Doordat alle teams
we team, melden verpleegkundigen alleen bezig zijn met de zorg voor
Carla Kruijze, Regina Mulder en cliënten en er geen managers of
Feikje Brouwer. “We dachten eerst andere overhead is, kunnen de memaar eens rustig kijken hoe het dewerkers alle tijd aan hun cliënten
gaat. Binnen een paar weken kwa- besteden.
men de aanmeldingen binnen en
liep het al als een trein. We hebben Buurtzorg biedt een breed pakket

van diensten aan. Van lichamelijke
verzorging zoals douchen tot uitgebreide medische zorg, verpleegtechnische handelingen en terminale
zorg. Juist dat brede pakket wordt
door artsen en cliënten op prijs gesteld.
In april 2018 is Buurtzorg Harlingen bezocht door de inspectie Gezondheidszorg: op alle getoetste
onderdelen behaalden de teams de
maximale score. Het rapport is terug
te vinden op de site van het ministerie van Volksgezondheid: www.igz.
nl. De Buurtzorgteams Harlingen
Noord en Zuid zijn gehuisvest in de
huisartsenpraktijk op Koers, Achlumerdijk 2B in Harlingen. Buurtzorg
team Harlingen Midden is nog op
zoek naar een eigen kantoorruimte.
Voorlopig delen zij de ruimte met
team Zuid.
Buurtzorg team Harlingen Noord:
06-13355660. Buurtzorg team Harlingen Zuid: 06-20601670. Buurtzorg team Harlingen Midden: 0612036835.

Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is.
www.alzheimer-nederland.nl

Op de Deense Waddeneilanden,
aflevering 10: Rømø, walvisvaarders en Nederland
Denemarken kent drie eilanden
in de Waddenzee: helemaal in het
noorden bij Esjberg ligt het eiland
Fanø, daaronder ligt het piepkleine
Mandø en het meest zuidelijke eiland is ook de grootste: Rømø. Dit
eiland is in een kleine dag goed te
befietsen. Vorig keer berichtte ik
over het eerste deel van mijn fietstocht over een afstand van 18 km
zonder omwegen naar de enige havenplaats van het eiland.
Het laatste deel van mijn fietsende
ontdekkingstocht over het eiland
bracht mij in het noorden, vlakbij
Juvre, bij een gebouw van ongeveer vierhonderd jaar oud. Van de
buitenkant zie je twee gebouwen
opgetrokken uit rode bakstenen,
voorzien van rode deuren onder
donkerbruine daken van riet. Tegen
betaling van 50 Deense kronen, ongeveer € 6,70 kom ik in het museum
Kommandørgården, een voor die
tijd groot huis met stallen van een
voormalige kapitein van de walvisvaart, kommandør genoemd. Als je
over de drempel van dit museumhuis stapt, waan je je in de tijd van
het zeemans- en boerenleven tussen
1700 en 1900.
Visserij was naast de koopvaardijvaart in de 18e en 19e eeuw een belangrijke bron van inkomsten voor
eilanders. Jonge mannen vanaf 10
jaar zochten op zee hun baan. De
vrouwen bleven thuis en bestierden de boerderij, de huishouding

en een groot deel van de sociale activiteiten. Ook kwam het voor dat
vrouwen voor rechter speelden. Een
eilander vrouw was al vroeg ‘de man
van het huis’. De mannen voeren
voor de walvisvaart uit naar Groenland op een schip met een man of
veertig waarvan een groot deel was
aangemonsterd in Hamburg en Amsterdam. De invloed van die Nederlandse mannen was dermate groot
dat in de loop der tijden het gebruik
van Nederlandse voornamen in
zwang komt. Zo wordt Niels Cornelis, Søren Sibrandt en Anders wordt
omgedoopt tot Arendt.
Op onze Nederlandse Waddeneilanden komen we nog vele commandeurshuizen tegen. Ze zijn herkenbaar aan de dubbele rij uitstekende
steentjes in de voorgevel. Had een
huis een enkele rij, dan betrof het
een stuurman. Op Ameland staan
er fraaie voorbeelden van, net als
op Terschelling. Ook Vlieland en
Schiermonnikoog tonen nog stenen
herinneringen aan de kaapvaart van
weleer. Zo hebben Rømø en Nederland meer met elkaar te maken dan
enkel de moderne garnalenvissers
van Klaas Puul in Havneby. Met
dank aan een goed geconserveerde
commandeurswoning op Rømø. De
reis was het meer dan waard.
Het wordt tijd om mijn koffer te
pakken en de terugreis naar Nederland te aanvaarden. Was het de
moeite waard om de Deense Wadden te bezoeken? Kan ik ze aanraden? Liever naar Vlieland dan naar
Rømø? Eerder naar Fanø dan naar
Terschelling? Of toch maar Schiermonnikoog in plaats van Mandø?
In de volgende aflevering van Over
’t Wad ga ik uitvoerig in op deze vragen.

Fotoclub Kimswerd
Deze keer was de opdracht: schrijven met licht. Hierbij werd een beroep gedaan op de fantasie van de leden van de Kimswerder fotoclub.
De resultaten waren verrassend. De foto van Hillegonda Heres werd als
mooiste beoordeeld. Meer inzendingen vanaf dinsdag 19 februari op de
facebookpagina van Fotoclub Kimswerd.
(Foto: Hillegonda Heres)
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Arnold Mühren bij Zeerobben

’t Skûtsje Recreatie Volleybaltoernooi

Op donderdag 28 februari 2019 komt oud international Arnold Mühren
voor een spreekbeurt naar Zeerobben. Dit op uitnodiging van de Businessclub en Vriendenclub, wiens beider leden natuurlijk in de eerste
plaats zijn uitgenodigd. Maar daarnaast staat de avond uiteraard ook
open voor alle leden van Zeerobben.

Zondag 24 maart a.s. organiseert VVH het jaarlijkse recreatieve ’t Skûtsje volleybaltoernooi. Dit toernooi wordt door VVH georganiseerd om iedereen uit Harlingen en haar verre omgeving de gelegenheid te geven
eens lekker een potje te volleyballen, waar de gezelligheid voorop staat
en winnen een bijzaak is. Echt een toernooi om eens aan mee te doen
met je familie, je buren, je collega’s of wie dan ook maar.

Wie aan Arnold Mühren denkt,
denkt in de eerste plaats aan de
wereldgoal van Marco van Basten
tijdens de finale tussen Nederland
en Rusland van het EK 1988 in
München. Die goal was bijzonder,
maar onlosmakelijk onderdeel van
dat moment was ook de legendarische voorzet van de voet van Arnold
Mühren.

Na het toernooi is er een prachtige
gelegenheid om in de kantine van
de Waddenhal samen met je teamgenoten en alle andere deelnemers
gezellig na te zitten onder het genot
van een hapje en een drankje. VVH
en ’t Skûtsje hopen op een massale
inschrijving.
Informatie over het toernooi
Er zijn twee categorieën; de catego-

De Volendammer Arnold Mühren
was samen met Frans Thijssen lange

rie heren en de categorie mix/dames.
De aanvang is 12.00 uur en eindigt
uiterlijk om 16.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,-. Inschrijven
kan via de website van VVH www.
vvh-harlingen.nl of door een mail
te sturen naar vvhtoernooi@hotmail.com onder vermelding van de
categorie (heren/dames/mix) en de
teamnaam. Uiterste inschrijfdatum
is 17 maart a.s.

Uitslagen VVH
Krathos H1Casco Montage VVH VVH H1
DBS D2-VVH D1
VVH H2-VC Sneek H3
Wisky D1-VVH D2
VVH D3-VoVeSa D2
LVC XA1-VVH JA1
Covos MB1-VVH MB1
Wisky MB1-VVH MB2

1-3
3-2
3-2
4-0
3-1
3-0
4-0
3-0

tijd de motor van het Engelse Ipswich Town dat in 1981 onder trainer
Bobby Robson de UEFA cup won ten
koste van AZ. Over de periode van
deze twee Nederlandse internationals bij Ipswich Town verscheen ook
een boek.
Wat Arnold Mühren ook uniek
maakte was het feit dat hij als speler van Ajax de grote Johan Cruijff
zowel als speler als ook als trainer meemaakte. Kortom, Arnold
Mühren is een man die veel heeft
meegemaakt en veel kan verhalen.
En dat laatste komt hij dus op 28
februari, aanvang 19.30 uur, doen
bij Zeerobben in de Robbenplaat.
Koffie en eerste drankje aangeboden
door Zeerobben Businessclub i.s.m.
Vriendenclub Zeerobben.

Help
nierziekten
genezen.
Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Dijkstra &
Geelhoed airco
service squash
competitie
Sjors Wierstra – Peter Borgmann
Sjors ging voortvarend van start en
pakte in snel tempo de punten. Peter ging ook wel voor ieder bal, maar
er kwamen er heel veel op de tin en
dan scoor je niet. De game was voor
Sjors met 11-5. Ook in de tweede
game zagen we hetzelfde gebeuren
Peter kon geen potten breken. En
dan gaan de punten naar de tegenstander die strak stond te spelen en
de ballen goed kon wegleggen en de
game pakte met 11-5. Ook in de derde game bleef Sjors het spel dirigeren en pakte de game met 11-6 en in
sets met 3-0 Peter had dus duidelijk
een off day.
Taipan Yau - Bas Koudenburg
Taipan is momenteel in trainingsstage en speelt dan ook weer als
vanouds hij pakte dan ook in hoog
tempo de punten met snelle rally’s.
Bas knokte wel voor ieder punt,
maar dit tempo kon hij net niet afstoppen. De game was voor Taipan
met 11-4. In de derde game ging
Bas ook weer goed mee en zagen we
dan ook mooie rally’s waarin beiden
goed wisten te scoren. Ook nu ging
de winst weer naar Taipan met 118. In de derde game zag je duidelijk
dat Bas onder druk stond en dan
maak je veel fouten en kun je eigen
spel niet spelen. De game was voor
Taipan met 11-3 en in sets met 3-0
maar ook zeker Bas had geen slecht
gevoel over het spel wat hij heeft
kunnen spelen met spetterende rally’s.

Friese kampioenschappen dressuur
Iris Bosma uit Harlingen deed afgelopen weekend mee aan de Friese kampioenschappen dressuur in Harich. Zij
behaalde met haar eigen paard Gin Tonic een verdienstelijke 6e plaats in de klasse L1. Met het springgefokte paard
Go for the Applause van Stal Braaksma uit Kimswerd behaalde ze een mooie 5e plaats in de klasse M2.

Anna Casparii / Pizzeria Pompeï

Zaalvoetbal competitie
V.d. Ploeg schilder/Kantine Waddenhal - Oosterhof/Holman 9-3
Het was wel duidelijk dat de verdediger bij de Kantine/v.d. Ploeg, Stefean Adema deze avond kruut in sien
skoenen had. Een goeie intrap van
Ralf van Hurck belandde voor zijn
pantoffel en hange 1-0. Even later
knalde hij van achter twee tegenstanders weg en werd het 2-0. Zeveul had ie nog nooit achter mekaar
maakt. Maar ut veteraantje Sicco
v.d. Bij aan de andere kant passeerde twee man en hoppa ut was 2-1.
Maar ja die Adema was losslagen,
uut stand werd het 3-1 en Ronald
Jilderts vergrootte de voorsprong
4-1. Toen zakten de mannen van OH
wat weg en liep Kantine/v.d. Ploeg
uit, mooie combinatie ronde Sjouke
Bootsma af 5-1, Stefan Adema weer
met een voetzoeker 6-1 en een tikje
van Raallepal van Hurck op Michel
v.d. Ploeg betekende 7-1. Sicco v.d.
Bij kon nog een bitsje metkomme hij
maakte 7-2. Een vrije trap van Ralf
van Hurck vloog in de hoek 8-2 en
Schakenbos benutte een penalty 9-2.
Chris Sytema deed wat terug eindstand 9-3.
BuurtBazen - RCM Administratie
5-12
Het was meteen al Niels Outhuyse
die ur deurheen vloog en RCMA op
0-1 zette. En die Niels die had de
pootsjes op scherp staan want hij
zou nog eens zes doelpunten maken.
Trouwens Djan al Khadri deed het

bij de BuurtBazen ook niet slecht,
hij maakte 1-1 toen RCMA net even
in slaap waren gevallen. Beide ploegen vielen aan en er ontstonden
een hoop kansen maar in het begin
vlogen ze aan beide kanten nog over
en naast. Ja en toen was daar Niels
Outhuyse die over links kwam en
scoorde 1-2. Even tikte Niels een
pass van Speckman binnen 1-3, Yassin maakte 1-4 en nog voor de wissel stond Niels helemaal vrij en was
het 1-5. In de tweede helft liepen de
mannen helemaal weg Brian Zeilmaker 1-6, Arjen Speckman 1-7, Rene
Metz een tikje op Yassin 1-8, keeper
laat schot los van Niels en die keutelde erin 1-9, Niels maakte nog twee
en Yassin nog een. Aan de andere
kant was Djan al Khadri ook aardig
in vorm en maakte nog drie goals
en Abdelhak Zoundri nog een, eindstand 5-12.
Van der Meulen Veltman Maritiem
2-4
Twee jonge ploegen die hun uut de
naden liepen en dartelden over het
veld om de winst te pakken. Van der
Meulen kreeg de eerste kans maar
Arjan Outhuyse schoot op de paal.
Niet veel later kreeg hij een herkansing en die ging wel tussen de palen,
1-0. Aan de andere was er ook een bal
op de paal van Justin Attema. Het
ging wel aardig gelijk op en het was
dan ook terecht dat Justin Attema
al vallende 1-1 maakte. Meteen in de
tweede helft vloog Marcel Amels ut

hele zootsje voorbij en zette VM op
voorsprong 1-2. En daarna kon Justin Attema er semaar deurheen kuiere en de stand naar 1-3 tillen. V.d.
M. probeerde terug te komen en dat
lukte, Martin van Andel brak door
de defensie en maakte netjes 3-2.

V.d. M. zette VM onder druk maar
toen kwam een afvallende bal bij
Soulaiman Snoussi die kwam alleen
op de keeper af en lag de bal netjes in
het mandje 2-4. Daar bleef het bij er
werd niet meer gescoord.

Niels O. bal aan zijn dodelijke linkerbeen, maakte 7 goals tijdens de wedstrijd BuurtBazen-RCM Administratie.

BOEK BESTELLEN?
www.flevomedia.nl
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Weekendoverzicht fc Harlingen
Zowel de Vrouwen 1 als de mannen konden geen overwinning op hun
naam schrijven. Een klein overzicht:
Fc Harlingen VR1
Het zou op papier al een zware partij worden voor de Vrouwen 1 van
fc Harlingen. Zij reisden zaterdag
af naar Sexbierum waar AVC VR1
de tegenstander was. Een zware tegenstander dus en de harde wind
maakte het spel niet beter. De enige ploeg die hier goed mee om kon
gaan was AVC. Een minuut voor rust
maakte de thuisploeg de 1-0. Vervolgens maakten ze het karweitje in de
tweede helft af door nog twee maal
te scoren waardoor de eindstand op
3-0 kwam.
Fc Harlingen 1
Een op revanche belust team van
fc Harlingen is er niet in geslaagd
de grote nederlaag van de eerste
competitiewedstrijd uit bij Nieuweschoot weg te werken. De wedstrijd
was eigenlijk al na een kwartier beslist. Zo snel had de tegenstander en
de thuisclub het ook niet verwacht.
Al na twee minuten ging de bal op
de stip, omdat doelman Panbakker
een spits van Nieuweschoot vakkundig neerlegde. Nieuweschoot schoot
onberispelijk in, 0-1. Nieuweschoot
was fysiek duidelijk nogal wat ster-

ker, waren veel meer ervaren en
hadden een levensgevaarlijke spits
die voorop ging in de strijd, het duel
nooit schuwde en ook uitdeelde en
na een kwartier spelen stond het
al 0-3. Fc Harlingen scoorde wel in
de eerste helft maar scheidsrechter
Wijnstra keurde het doelpunt af.
De wedstrijd was in de tweede helft
wel wat meer in evenwicht maar fc
Harlingen kon geen vuist maken.
Nieuweschoot kreeg een niet te missen kans die hopeloos werd gemist.
Uit een paar vrije trappen probeerde fc Harlingen het, maar ook dat
lukte niet. Er werd dus niet meer
gescoord. De komende wedstrijden
worden belangrijk, maar met de
geweldige inzet van de spelers van
fc Harlingen moet dat wel goed komen.
Komend weekend
Komend weekend weer volop beweging bij fc Harlingen. Fc Harlingen
VR1 staan zaterdag tegenover de
dames van Tzum. In de uitwedstrijd
voor de winterstop werd er door fc
Harlingen gevochten als echte Leeuwinnen om de drie punten mee te
nemen naar Harlingen. Dit lukte

mannen van het eerste elftal van
fc Harlingen zondag af naar Lemmer. De Lemsters zitten in de hoek
waar de klappen vallen: Het krijgt
veel doelpunten tegen en behaalde
de hele eerste seizoenshelft slechts
één puntje. Voor fc Harlingen een
wedstrijd die eigenlijk gewonnen
moet worden en dat zou dan de eer-

Peña voetbalt in MO13 en zij mag
zaterdag om 16.00 uur de aftrap verrichten van de wedstrijd fc Harlingen
VR1-Tzum VR1.

uiteindelijk door een overwinning
van 1-3. De wedstrijd fc Harlingen
VR1-Tzum VR 1 begint om 16.00
uur waarbij Pupil van de Week Peña
de aftrap zal verrichten. Peña zit in
groep 8 van Het Baken en heeft als
hobby’s tekenen en voetballen. Ze
speelt bij fc Harlingen MO13 en natuurlijk hoopt Peña dat de Vrouwen
gaan winnen.
Voor de eerste uitwedstrijd van de
tweede competitiehelft reizen de

Jeugdoverzicht fc Harlingen
De winterstop is nu officieel ten einde en de aftrap van de voorjaarscompetitie is een feit. Een stormachtige aftrap kun je wel zeggen want de
wind was af en toe behoorlijk overheersend. Maar de jeugd bij fc Harlingen is fit doordat ze weinig stil hebben gezeten tijdens de winterstop.
Door de onderlinge wintercompetitie en de vele oefenwedstrijden bleef
de jeugd in beweging. Een klein overzichtje van wat er afgelopen weekend gebeurde bij de jeugd van fc Harlingen:
Fc Harlingen JO8/JO10
Nadat de jongens en meisjes van fc
Harlingen JO8-1 zaterdag thuis de
spits af mochten bijten en als eerste
team de aftrap namen van de voorjaarscompetitie, spelen ze aanstaande zaterdag hun tweede wedstrijd
in Leeuwarden tegen Blauw Wit
’34 JO8-2. De eerste wedstrijd van
de competitie voor de jongens en
meisjes van JO10-1 was gelijk tegen
de beste van de vorige competitie,
in en tegen Tzummarum JO10-1.
Maar de toppers van fc Harlingen
zijn enorm gegroeid als team de afgelopen tijd. En dat was ook gelijk te
zien in het veld. Aanvallen met vele
kansen, spelplezier en goals waren
de ingrediënten van een spannende wedstrijd. Zaterdag spelen de
jongens en meisjes thuis waarbij de
ploeg uit Grou, GAVC, naar fc Harlingen komt. De wedstrijd begint
om 10.00 uur.
Fc Harlingen JO11
Zowel fc Harlingen JO11-1 als Joure
JO11-1 waren enorm aan elkaar gewaagd. Joure had de eerste helft wel
meer balbezit en mede doordat de
keeper van fc Harlingen geblesseerd
raakte, eindigde de wedstrijd in het
voordeel van Joure, 1-3. Fc Harlingen JO11-2 nam het op in Koudum
tegen Oeverzwaluwen JO11-1 en
konden net geen puntje pakken. Het

Fc Harlingen JO15
In St. Annaparochie was het lastig
voetballen voor fc Harlingen JO15-1
en verloren in de laatste minuut met
2-0 van een gelijkwaardige tegenstander. In Blauwhuis ging het er
beter aan toe. Daar nam JO15-2 het
op tegen ST IJVC/Blauwhuis JO152 en zij wisten de eerste punten te

Fc Harlingen MO13-1 gaat slim met de wind om en wint van Flevoboys.
(Foto: P. IJdema)

In een regenachtige wedstrijd verloor fc Harlingen 1 van Nieuweschoot 1

Clubfund-spaaractie levert
fc Harlingen mooi bedrag op
De ClubFund-actie bij Plus Lunenborg heeft een mooi bedrag voor fc
Harlingen opgeleverd. Zaterdag is er een cheque ter waarde van € 361,75
euro overhandigd aan de secretaris Jan Helvrich. Hierbij een grote dank
aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt.

werd 3-2.
Fc Harlingen JO/MO13
Fc Harlingen JO13-1 pakte thuis
de dik verdiende drie punten tegen
FC Wolvega JO13-1. Het werd 3-1.
Fc Harlingen MO13-1 speelde thuis
de eerste helft tegen Flevo boys voor
de wind en daar gingen ze heel slim
mee om. Er werd ondanks de harde
wind goed overzicht gehouden en
er werd goed overgespeeld. De meiden gingen de rust in met een 6-0
voorsprong. In de tweede helft had
Flevo boys voor de wind en zouden
zij ook kansen krijgen, tenminste
dat werd er gedacht… Het gebeurde
niet, fc Harlingen ging verder met
goed overspelen en probeerde de bal
laag te houden. En zo bleven er kansen komen die ook werden benut.
Doordat de achterhoede alle tegenaanvallen kon onderscheppen hield
fc Harlingen het doel dus schoon
en eindigde de wedstrijd in een 8-0
overwinning.

ste uitoverwinning van het seizoen
kunnen worden. De eerste onderlinge ontmoeting werd gewonnen door
de havenstedelingen met 3-1.
Zou het lukken om voor het eerst dit
seizoen tweemaal van dezelfde club
te winnen?
Het duel in Lemmer begint zondag
om 14.00 uur.

Hoekschoppen, aanvallen met vele
kansen, spelplezier en goals waren
de ingrediënten voor een spannende wedstrijd bij fc Harlingen JO10-1.

(Foto: J. Toering)

Met de spaaractie bij de supermarkt
konden mensen sparen voor eigen artikelen met het clublogo van
fc Harlingen en, indien gewenst,
met naam en foto van het spelende
lid. Bij iedere tien euro aan boodschappen kreeg iedereen een punt
waarmee men kon sparen voor bijvoorbeeld een placemat of mok.
Tegelijkertijd ging bij ieder punt
ook een bedrag rechtstreeks naar
de eigen vereniging. Dat heeft dus
het mooie bedrag opgeleverd van
361,75 euro.
Naast de uitreiking van de cheques

aan fc Harlingen werden ook de
prijswinnaar bekendgemaakt. Dit
waren de leden die de meeste artikelen hebben gekocht met de punten.
De winnaars waren: 1. Jordin Roskam; 2. Jurre Jorritsma en 3. Kenji
de Rover. Fantastisch gedaan en gefeliciteerd. Dit geldt niet alleen voor
hen, maar voor iedereen. Want anders had fc Harlingen niet zo’n mooi
bedrag kunnen en mogen ophalen.
De ClubFund-actie was een groot
succes. Iedereen daarom bedankt
voor de medewerking.

pakken door te winnen met 2-5.
JO15-3 kreeg Zeerobben JO15-4 op
bezoek en hoewel fc Harlingen in de
eerste helft met 0-3 achter kwam te
staan kwamen ze in de tweede helft
toch nog terug tot 2-3.
Fc Harlingen JO/MO17
Net als de teams hierboven had ook
JO17-1 last van de wind. De mannen speelden thuis tegen Lac Frisia JO17-3. De gehele eerste helft
speelde JO17-1 met de wind mee en
speelde alles af op de helft van Frisia. Dit resulteerde in een ruststand
van 4-0 in het voordeel van fc Harlingen. Na rust hadden de mannen
wind tegen en hierdoor kwam Frisia
iets vaker op de helft van fc Harlingen te spelen, echter gevaarlijk werd
men niet. Fc Harlingen kon zelfs
nog de 5-0 scoren en dit was tevens
de eindstand. MO17-1 wist in en tegen Workum MO17-1 overtuigend
te winnen met 0-3.
En zo kwam er een eind aan het
stormachtige voetbalweekend. Hopelijk is het voor komend weekend
iets rustiger. Op de velden zal het
niet rustiger zijn want ook zaterdag staat ondanks de start van de
voorjaarsvakantie de dag weer vol
voetbal plezier. JO10-1 bijt de spits
af om 10.00 uur. Om 10.30 uur start
de wedstrijd JO11-2 tegen Bolsward JO11-3. Fc Harlingen MO171 speelt om 12.00 uur tegen SDS
MO17-1 en de dag wordt afgesloten
met de wedstrijd fc Harlingen JO152 tegen St NOK/Bakhuizen JO15-2.
Aanvang wedstrijd 13.40 uur. De
overige teams zullen verspreid door
Friesland te vinden zijn.

De drie beste spaarders van fc Harlingen kregen een waardebon overhandigd.

Programma fc Harlingen
16-02-19

10.00 fc Harlingen JO10-1 - GAVC JO10-1G
10.00 fc Harlingen JO11-2G – Bolsward JO11-3
12.00 fc Harlingen MO17-1 - SDS MO17-1
13.40 fc Harlingen JO15-2 - Nok/Bakhuizen JO15-2G
16.00 fc Harlingen VR1 - Tzum VR1
17-02-19

10.00 fc Harlingen 3 - fc Harlingen 2
10.00 fc Harlingen 4 - Nicator 3
UIT:
16-02-19

09.00 Blauw Wit JO8-2 - fc Harlingen JO8-1
09.30 Franeker MO13-1 - fc Harlingen MO13-1
11.00 Stormvogels JO11-1 - fc Harlingen JO11-1
12.45 SWZ Boso Sneek JO17-2- fc Harlingen JO17-1
17-02-19

10.00 fc Harlingen 3 - fc Harlingen 2
14.00 Lemmer 1 - fc Harlingen 1
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Jeugdjournaal Zeerobben
Het was nog best wel donker toen de eerste ploegen afgelopen zaterdag
de Robbenplaat verlieten voor hun uitwedstrijd. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het vroege tijdstip waarop de voorjaarscompetitie van
start is gegaan. In het verleden was dat begin maart maar nu moesten op
9 februari nagenoeg alle jeugdteams alweer aantreden voor de competitie. Maar uiteindelijk stond een ieder weer fris en uitgerust aan de start.
JO19
JO19-1 verloor verrassend de laatste wedstrijd voor de winterstop van
Stiens maar heeft goed overwinterd
zo bleek afgelopen zaterdag toen
Joure op bezoek kwam. De ploeg uit
Joure had niet veel te vertellen en
JO19-1 trok de wedstrijd uiteindelijk nog vrij eenvoudig met 4-0 naar
zich toe. En ook de start van het vernieuwde JO19-2 is hoopvol. Thuis
werd Blauw Wit met 2-0 verslagen.

daging dit voorjaar. Voetballen in
de hoofdklasse. Afgelopen zaterdag
kon de ploeg meteen vol aan de bak
tegen de ‘profs’ van Emmen. Maar
Zeerobben deed van zich spreken en
sleepte een fraaie 3-3 uit het vuur.
Spannend was het ook bij JO12-2
dat nipt met 3-2 won van Woudsend. JO12-3 pakte een puntje tegen Oosterlittens. Het werd 2-2 en
JO12-4 verloor met 3-2 van S.F. Deinum.

JO17
JO17-1 verloor ook haar laatste
wedstrijd voor de winterstop van
koploper Heerenveense Boys en trof
meteen na de winterstop de nummer drie van de ranglijst Stiens.
De wedstrijd eindigde uiteindelijk
in een 1-1 gelijkspel. In balans dus
en ook hoopvol voor de rest van de
competitie. JO17-2 was nog vrij van
competitieverplichtingen en speelt
haar eerste wedstrijd pas op 2 maart
a.s.

JO11
Wat een wedstrijd speelde JO11-1
tegen SWZ Boso Sneek. Het leverde
geen punten op maar als je met 6-7
verliest heb je wel alles gegeven. Wat
een wedstrijd moet dat geweest zijn.
Een puntje was er voor JO11-2 tegen Bolsward. Het werd 2-2. JO11-3
trof Balk JO11-3. De ploegen troffen elkaar voor de winterstop ook
al. Toen verloor Zeerobben van de
latere kampioen. Maar zie daar. De
ene wedstrijd is de andere niet en afgelopen zaterdag was Zeerobben de
betere ploeg en won met 4-0.

JO15
En ook JO15-1 kwam afgelopen zaterdag goed uit de winterstop. Ook
JO15-1 verloor de laatste wedstrijd
voor de winterstop verrassend maar
pakte zaterdag uit tegen de nummer
vier, FVC, weer gewoon de drie punten. Drie punten waren er ook voor
JO15-2 dat met 3-0 won van SDS.
En voor JO15-4 kon de competitie
niet beter beginnen. Werd er voor
de winterstop nog gelijk gespeeld
tegen fc Harlingen. Dit keer pakte
Zeerobben de volle winst door aan
de Vierkantsdijk met 2-3 te winnen.

Bij de overige groepen (JO10, JO9
en JO8) worden nog geen standen

en uitslagen bijgehouden omdat de
KNVB de ontwikkeling van de spelers belangrijk vind en de competitie geen doel maar een middel is
dat bijdraagt aan het spelplezier en
de individuele ontwikkeling. Maar
liefst tien teams doen hier ook aan
de competitie mee en genieten van
het spelletje. Wie echt wil weten
hoeveel doelpunten er gemaakt worden moet gewoon even langs komen
op de zaterdagochtend.
Waddenrobkes
De Waddenrobkes hebben gisteren
de wintercompetitie afgesloten en
genieten eerst van de voorjaarsvakantie. Daarna gaan ze weer los op
het veld en maken zij zich op met
de bondscoaches voor de voorjaarscompetitie. De laatste week mocht
Zeerobben weer twee nieuwe Waddenrobkes welkom heten. Kinderen
die aan de voorjaarscompetitie willen meedoen kunnen zich aanmelden bij de club. Alle informatie is terug te vinden op de site van de club.
De dag van morgen
Morgen begint de voorjaarsvakantie
maar dat is niet te merken aan het
programma. Op het Oostersportpark zijn er slechts zes wedstrijden
voor de jeugd maar dertien teams
spelen een uitwedstrijd. Vakantie of
niet? Het concern Zeerobben draait
gewoon door.

De Meiden van Zeerobben
De eerste speeldag van 2019 zit erop. Voor drie teams een droomstart en
voor de twee andere teams een domper maar zo gaat het in het voetbal.
Het balletje rolt vaak anders dan je zou willen. Maar het is pas de eerste
speeldag van 2019 en er kan nog van alles gebeuren. Al met al niet een
slechte oogst voor de meiden van Zeerobben.
VR1
Het Vrouwen 1 kende in haar ‘nieuwe’ samenstelling een iets teleurstellende start van het tweede seizoenshelft. De dames verloren van
Be Quick Dokkum VR2 met 1-4 waar
de verwachting was dat de Robbenvrouwen toch wel wat meer de bovenliggende ploeg zou zijn. Dat was
bij vlagen ook zo, alleen bleef het
scoren achterwege. Laten we het er
maar op houden dat de ploeg nog
even aan elkaar moet wennen. Volgende halte is Hardegarijp VR1 aanstaande zaterdag. Aanvang 12.00
uur op Sportpark De Warren in Hurderaryp.
VR2
Het Vrouwen 2 wisten zoals verwacht wel te winnen. Ze wisten een
keurige overwinning in de wacht te
slepen. ONB VR1 uit Drachten kwamen niet tot scoren terwijl de Robbenvrouwen drie keer het doel van
ONB wisten te vinden. Volgende
week gaan de dames op bezoek naar
het VR1 van Makkum, strijdtoneel
is dan Sport De Braak in Makkum.
Aanvang wedstrijd is 14.30 uur.

JO13
JO13-1 speelde een doelpuntrijke
wedstrijd tegen Workum maar verloor wel met 5-3. Het dagje uit voor
JO13-2 naar Terschelling leverde
een mooi puntje op. Op Terschelling
werd het 1-1.
JO12
Voor JO12-1 ligt er een enorme uit-

De meisjes van Zeerobben MO11-1 hadden het zwaar tegen sc Bolsward
MO11-1. De Harlingers werden met een 10-1 nederlaag naar huis gestuurd.

(Foto: Hilbrand Kuperus)

Zeerobben JO19-1 kende een goede (her)start van de competitie en won
thuis met 4-0 van sc Joure.	
(Foto: Frans Bode)

MO15-1
MO15-1 won afgelopen zaterdag in
Leeuwarden. Op Sportpark Nylan
werd er met 2-3 gewonnen van het
MO15-1 van MKV’29. In eerste instantie leek winst er niet in te zitten,
maar na een 2-0 achterstand wisten
Zeerobben zich op karakter terug te
knokken naar een 2-3 overwinning.
Een mooie overwinning die meer als
een overwinning voelt dan als je met

5-0 wint. Voor aanstaande zaterdag
is er geen wedstrijd voor de Robbenmeiden. Op 2 maart spelen de
meiden thuis tegen het MO15-1 van
Sint Annaparochie.
MO13-1
MO13-1 had een mooie zaterdag.
De meiden wisten thuis een puike
overwinning in de wacht te slepen.
Tegen Workum MO13-1 wisten de
Robbenmeisjes maar liefst acht keer
te scoren. Toch wist de Workumer
ploeg ook drie keer te scoren. Al
met al een mooie start van de voorjaarscompetitie voor de meisjes van
Zeerobben MO13-1. Aanstaande zaterdag reizen de meiden af naar Flevoland en wel naar Tollebeek. Daar
wacht om 12.15 uur het MO13-2
van vv Tollebeek.
MO11-1
MO11-1 speelde in Bolsward al meteen tegen een van de zwaarste tegenstanders van hun nieuwe Hoofdklassecompetitie. Dat oersterke
MO11-1 van sc Bolsward waar ze
het voor de winterstop ook al zo
zwaar tegen hadden. De Harlingers
moesten een nederlaag incasseren
van maar liefst 10-1 tegen deze
Bolswarder meidenploeg. Misschien
iets te overschat die Hoofdklasse?
Misschien wel ja, maar we zijn nog
maar net begonnen en er komen ook
winstpartijen voor Zeerobben, dat is
zeker. Aanstaande zaterdag vangen
de meisjes hun tweede wedstrijd alweer aan om 9.00 uur op het PLUS
veld. Tegenstander is dan NOK
MO11-1.

Zeerobben kijkt naar boven

Plus-spaaractie groot succes
Afgelopen zaterdag was het zover. Leden van Zeerobben hadden meegedaan aan de spaaractie bij de Plus veel
punten gespaard bij de supermarkt. Punten waarvoor fanartikelen besteld konden worden. De actie liep eind januari ten einde en afgelopen zaterdag konden de bestelde fanartikelen bij de supermarkt opgehaald worden. En dat
hebben de medewerkers van de Plus geweten. Ze hadden het er maar druk mee om alles bij elkaar te zoeken en
uit te reiken. De actie leverde ook voor de club heel wat op. Toen de businessclub van Zeerobben ook nog een
duit in het zakje deed kwam de stand uiteindelijk op 1.500 euro uit. Maar het merendeel werd bij elkaar gespaard
door de leden. Kinderen en ouders hebben enthousiast meegedaan hetgeen dus een fantastisch resultaat heeft
opgeleverd. Voor de kinderen die het meeste gespaard hadden werden er nog cadeaubonnen (100, 50 en 25 euro)
voor de Mediamarkt beschikbaar gesteld. Die gingen naar Nichelle, Thomas en Jurre. Zeerobben is trots en blij met
het resultaat van deze actie en gaat kijken wat ze met het geld kunnen gaan doen. 	
(Foto: Frans Bode)

Het kan natuurlijk ook niet anders. Voor het eerst in de eerste klasse E
moet Zeerobben de twijfelachtige eer ervaren om als rode lantaarndrager het strijdperk te betreden. Dit geeft in de komende confrontatie met
het op de tweede plaats staande ON Groningen iets extra’s.
de zonder twijfel het zwaar bevochAls voorbeeld kan het herboren ten gelijkspel in Drachten, met dat
team van Broekster Boys dienen. beetje geluk en de juiste strijdwijze
Na een dramatische start heeft het en vechtlust kun je dus de noodzateam van trainer Zwart de weg naar kelijke punten bijeen sprokkelen.
boven gevonden en heeft het de ko- Waarom niet een vervolg geven in de
mende tegenstander van Zeerobben confrontatie van aanstaande zaterbehoorlijk lastig gemaakt in Gro- dag. Met veel steun van de achterningen. In de slotfase moesten ze ban en de terugkeer van een aantal
alsnog het hoofd buigen na een 0-2 basisspelers moet het mogelijk zijn.
voorsprong te hebben genomen. Het Quote: “dus niet als elf voetballers,
getuigt ook van een bewonderings- maar als team”, getuige de prestatie
waardige veerkracht van de Gronin- in Drachten.
gers, die in de tweede helft de zaken Zeerobben – Oranje Nassau Groninrecht trokken en toch ook verdiend gen, zaterdag 16 februari, aanvang
wonnen. De tegenstander van zater- 15.00 uur.
dag in Harlingen heeft ook een grote
kans op de tweede periode. Met nog Programma in de eerste klasse
twee wedstrijden te spelen staan zij E:
vijf punten los van de volgers. In de 16 februari 2019
heenwedstrijd in Groningen (3-2) VV Balk-Be Quick Dokkum
werd verdiend gewonnen, al waren Broekster Boys-Drachtster Boys
de slotminuten nog best spannend, VV Gorecht-HZVV
omdat Zeerobben toen nog een slo- VV Noordscheschut-VV Groningen
PKC ‘83-SV Bedum
toffensief er uit wist te persen.
Hoe zijn de kansen in te schatten VV Winsum-d’Olde Veste ‘54
voor de tot nu toe met weinig geluk Zeerobben-CVV Oranje Nassau G
gespeelde duels? Lichtpuntje vorm-
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox

Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van de overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 12-02-2019, Somboon Thai Food, aanvraag
standplaatsvergunning voor de zaterdagen in 2019 op
het parkeerterrein aan de Westerzeedijk.
 08-02-2019, Charityfoundation Harlingen, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van het
evenement Steegjesloop door Harlingen op 5 mei 2019.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 07-02-2019, Centercom B.V., reclamevergunning voor
het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve
van muziekschool “Seewyn”.
 07-02-2019, LRV Wetterwille, verklaring
van geen bezwaar voor het houden van de
11-stedenroeimarathon op 1 juni 2019.
 11-02-2019, Centercom B.V., reclamevergunning voor
het plaatsen van tijdelijke reclameborden ten behoeve
van de open dag van de AMS te Franeker.
 13-02-2019, Lionsclub Franeker-Harlingen,
evenementenvergunning voor het organiseren van het
evenement Lions Wadden Rally op 9 maart 2019.

vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de
verleende vergunning indienen bij burgemeester en
wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te
Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen
via het algemene telefoonnummer 14 0517.

gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de
afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in
de Groenlandsvaarder.

De Algemene Verordening
Gegevensbescherming

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 07-02-2019 tot en met 13-02-2019.

Tegenwoordig willen organisaties veel meer van u weten.
En slaan ze al deze gegevens ergens op. Ook laten we
zelf, bewust en onbewust, online en offline overal sporen
achter.

De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 07-02-2019, Saltryperlaan 1, Harlingen, het plaatsen
van 4 warmtepompen en een afschermwand;
 08-02-2019, Midlumerlaan 29, Harlingen, het
uitbreiden van een woning;
 08-02-2019, Weeshuisstraat 1, Harlingen, het plaatsen
van 9 zonnepanelen;
 11-02-2019, voormalig terrein Harnehal (plan Freyhof),
Harlingen, het kappen van 35 bomen;
 12-02-2018, Kanaalweg 116, Harlingen, het nieuw
bouwen van een opslagloods.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is
de nieuwe Europese privacywet die beter aansluit op het
digitale tijdperk waarin we leven. De wet geeft u meer
rechten en organisaties meer verantwoordelijkheid om
zorgvuldig met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan.
En u daar goed over te informeren.
Informatie over uw rechten, de manier waarop de
gemeente Harlingen met uw gegevens omgaat en ons
privacy beleid is op onze website www.harlingen.nl/privacy
te vinden.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.

Stremmingen in de gemeente
Harlingen

De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 11-02-2019, Noorderhaven 46, Harlingen, het verbeten
en uitbreiden van de bestaande uitbouw aan de
achterzijde van de woning;
 13-02-2019, voormalig terrein Harnehal (plan Freyhof),
Harlingen, het kappen van 35 bomen.

 Maandag 18 februari 2019 is de Balklandbrug
gestremd, van 07.00 uur tot 18.00 uur
in verband met werkzaamheden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
datum van het verlenen of weigeren
van de

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

Let op het
€-vijfje

www.vanloon-abc.nl
www.mkbfinancieringsadvies.nl
www.zomakkelijkisboekhouden.nu
www.inzakezaken.nl

Eurovijfje no.
UB8126251247
is nu € 295,- waard!

Iedere week brengt de
Harlinger Courant een biljet
van € 5,- in omloop in het
verspreidingsgebied. Het
nummer van dit eurovijfje is
hierboven vermeld. Als u dit
eurovijfje vindt en inlevert vóór
vrijdag a.s. op ons kantoor
Kanaalweg 72, Harlingen dan
ontvangt u € 295,-.

Herken je dit?

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

• Je hebt kopzorgen over hoe
je al
je betalingen
moet doen?
Postbus
10.000,
8860 HA Harlingen
• Je wilt investeren, maar hoe maak je hiervoor een plan?

wilt:
14Je
0517

www.harlingen.nl

• Inzicht in de winstgevendheid
van je bedrijf
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
• Snel een beeld hebben van de haalbaarheid
van je investeringen

Verder ontvangt u van
onderstaande winkeliers de
volgende premies:
IJdema Automaterialen,
Zuiderhaven 31, Harlingen
flacon Prisma autoshampoo
Van Smeden b.v., Grettingalaan 2,
Harlingen:
Spuitbus WD40 smeer- en
onderhoudsmiddel t.w.v. € 7,50.
Routiers Zurich, Viaduct 3,
8751 TL Zurich. 0517-579207
(Dhr. J. van der Wal) Gratis
Routiers-menu t.w.v. € 14,25
Fietsservice Johan la Roi,
Gr. v. Prinstererstraat 3,
Harlingen, 0517-592065
Bus siliconenspray
Schoonheidssalon Rona,
Voorstraat 93, Harlingen,
0517-414860
3x zonnebank t.w.v. € 25,Harlinger Courant, Kanaalweg 72,
Harlingen
Boek naar keuze.

Neem dan contact op met
Van Loon Bedrijfsadvies
Van Loon Bedrijfsadvies
Statenweg 11
9076 DR St. Annaparochie
Telefoon: (0518) 401 502
Postbus 40
9076 ZN St. Annaparochie
E-mail: info@vanloon-abc.nl
Internet: www.vanloon-abc.nl
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EP:Mensonides

ElectronicPartner

SCOOR NU DEZE

SUPERDEALS!
43” / 109 cm
Zuinig (A-Klasse)

4K Ultra HD TV 43UK6200

• Prachtige beelden vanuit elke hoek
• 4K Active HDR voor een levensecht
beeld en Ultra-Surround Sound voor
een meeslepend geluid
• WebOS met ThinQ AI voor een uitgebreide
Smart-TV ervaring

377,Altijd het beste
advies op maat
Heb je moeite met kiezen of weet je niet zeker
welk product het beste bij jou past? Vraag onze
specialisten om een advies op maat. Zo koop je
altijd het juiste product.

Inhoud 8 KG
Extreem zuinig (A++)
SelfCleaning Condensor™

Meer informatie?
Kijk op EP.nl/service

Warmtepompdroger WTW85491NL
•
•
•
•

677,-

Optimale bescherming van kleding dankzij unieke trommelstructuur
Speciaal ontwikkeld voor allergene wasverzorging en de gevoelige huid
Wolkorf: alles drogen van kasjmier tot sportschoenen
SelfCleaning Condensor™: nooit meer de condensor pluisvrij maken

EP:Mensonides Harlingen
De Vormer 2 - 8861 KB Harlingen - Tel.: (0517) 42 00 33
www.epmensonides.nl - info@epmensonides.nl

EP:Mensonides Sneek

Oosterdijk 81 - 8601 BS Sneek - Tel.: (0515) 75 63 83
www.epmensonides.nl - sneek@epmensonides.nl

EP:Mensonides Bolsward
Dijkstraat 19 - 8701 KB Bolsward - Tel.: (0515) 72 70 02
www.epmensonides.nl - bolsward@epmensonides.nl

