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Hemd van het lijf:
Ronald van der Wal
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Midlumer verdacht
van mishandeling
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Wijkbelangen
Oosterpark stopt
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Mobieltjes voor
Opkikker

Mevrouw Prins wint LED-televisie

14

VA7802734763
is nu € 115,- waard
Probeer dit vijfje te vinden, want
het is geld waard! Meer informatie
elders in deze krant.

Piets Weer
Nog rustig
Vanavond en vannacht en
morgen is het nog rustig weer
met een zwakke tot matige
wind uit zuid tot zuidwest. De
komende nacht 3 graden. Morgen opnieuw bewolking en
overdag 4 of 5 graden. Zondag
komt de zon terug en lijkt het
overdag nog droog te blijven.
De zuidenwind wordt dan vrij
krachtig of krachtig, kracht 5
tot af en toe 6.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Moppereend
in de bieb
Poppentheater Inkipinki uit
Heerenveen maakt tijdens
de Nationale Voorleesdagen een tour langs de vestigingen van Bibliotheken
Noord Fryslân. De gratis
kindertheatervoorstelling
Moppereend is dinsdag
4 februari in de Harlinger
bieb. Aanvang 15.30 uur.

Vlnr: Douwe Broersma, Jan Nieuwenburg, Age Tichelaar, Henk Bleeker, mevrouw S. Prins en Barend Hogerhuis.

Mevrouw S. Prins is de gelukkige winnaar van de jaarlijkse verloting
van kaatsvereniging Eendracht, die eind september werd gehouden. Ze
mocht dinsdagmiddag een LED-tv in ontvangst nemen. In totaal werden
er 3500 loten verkocht. De organisatie van de lotenverkoop berustte in
goede handen van Jan Nieuwenburg.
Door Ubbo Posthuma
Mevrouw Prins wist zich nog te herinneren dat ze vijf loten bij Henk
Bleeker had gekocht die bij haar aan
de deur kwam. “Ik was juist bezig
om de auto te wassen en moest naar
binnen om mijn portemonnee te halen. Intussen was Henk bezig gegaan
om de auto verder te wassen”, lachte
mevrouw Prins. Ze kocht altijd loten
maar had nog nooit iets gewonnen.
“Ik was de loten al vergeten, toen
ik ze in een laatje vond en wilde ze

weggooien.” Maar partner Klaas
Abma keek ze toch voor de zekerheid even na. “Je hebt de hoofdprijs
gewonnen, riep Klaas. Steek dien familie de gek an, zei ik nog. Maar het
bleek toch waar te zijn, geweldig.”
In de winkel van Expert aan de Kleine Voorstraat heette Eendracht-bestuurslid Douwe Broersma iedereen
van harte welkom. Broersma benadrukte het belang van de jaarlijkse
verloting. “De opbrengst hiervan
besteden we mede aan de ontwik-

keling en stimulering van het jeugdkaatsen. Dankzij een vaste groep
leden en vrijwilligers worden de loten bij de mensen aangeboden. De
lotenverkopers zijn dan ook vijf weken, twee avonden in de week, door
heel Harlingen en Midlum op pad
geweest. Waarvoor heel veel dank.”
Tevens zegde hij Barend Hogerhuis
van Expert veel dank. “Wij kunnen
hier onze mooie prijzen tegen een
flinke korting verkrijgen.” Om deze
dank te benadrukken kreeg de eigenaar van Expert een fraai boeket
bloemen aangeboden. Ook mevrouw
Prins ontving een boeket bloemen.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Barend Hogerhuis overhandigde de
LED-tv, waar mevrouw Prins erg blij
mee is. Het was Age Tichelaar die er
op wees dat het lot door mevrouw
nog niet was getoond. Dat was aardig kien van Age. Maar alles klopte,
nummer 3784 was de eerste prijs.
Helaas zijn er nog enkele prijzen die
niet zijn opgehaald, zoals de magnetron. Inmiddels zijn de lotnummers
al drie keer in de media verschenen.
Eind februari loopt de termijn van
een half jaar af en vervallen de niet
opgehaalde prijzen aan de vereniging. “Dus mensen kijk nog even in
alle hoeken en gaten.”

Midlumerlaankerk in de verkoop
HARLINGEN - De Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum gaat de
Midlumerlaankerk verkopen. Dat gebeurt noodgedwongen, want de
begroting vertoont rode cijfers. Mogelijke kopers zijn de Baptisten Gemeente en het Leger des Heils. De gemeente Harlingen is niet van plan
het gebouw te verwerven. De kerkgemeente buigt zich ook over de toekomst van de Nicolaaskerk in Midlum.

Huidtherapie
Acne
Acne rosacea
Rimpelopvulling
Medische peeling
Microdermabrasie
Microneedling
Lymfedrainage
Bindweefselmassage
Voor- en nabehandeling
van medische ingrepen
Laser voor ontharen, couperouse, pigmentvlekken
en tattoo
Schoonheid
Anti-huidveroudering
Verbetering van de
huidconditie
Liften van de huid
Ancebehandelingen
Rimpelbehandelingen
BILDTSTRAAT 13 || HARLINGEN
Natuurlijke peelingen
0517-414463 || WWW.UWSCHOONHEID.NL Chemische peelingen

Behandelingen voor de extreem
droge- of gevoelige huid
Tanden bleken
Wimperpermanent
Lichaambehandelingen
BioSlimming
Powerslim
Laserontharen
Harsen van gezicht en lichaam
Brazillian wax
Bindweefselmassage

Enkele behandelingen kunnen
worden vergoed door de
zorgverzekeraar!

De Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum ziet het aantal leden
en de inkomsten ieder jaar dalen.
Daardoor heeft de begroting voor
2020 een tekort van 40.000 euro.
Naar verwachting loopt dat de komende zes jaar op tot 360.000 euro,
als er geen maatregelen worden genomen.
De verhuur van de Midlumerlaankerk aan de gemeente Harlingen
is een pleister op de wonde. De gemeente huurt de kerk voor € 15.000
om plaatselijke toneelverenigingen een plek te geven, nu Trebol
de deuren heeft gesloten. Het Sint
Nicolaassprookje is eind vorig jaar
opgevoerd in de kerk aan de Midlumerlaan. Begin maart volgen Toneelgroep Contact en het Harlinger
Volkstoneel, en eind maart/begin
april Toneelgroep LEF. Activiteiten

van de kerk zullen dan moeten uitwijken naar een andere locatie.
De verhuur was een tijdelijke oplossing, en de kogel is inmiddels door
de kerk: de Midlumerlaankerk wordt
verkocht, en de kerkgemeenschap
gaat op zoek naar een koper. “We
gaan het genuanceerd en zorgvuldig
benaderen”, zegt Harmen Bloemhof, voorzitter van de Kerkenraad.
Eerder hebben de Baptistengemeente en het Leger des Heils belangstelling getoond voor het kerkgebouw.
Zij worden eerst benaderd, zegt
Bloemhof. “Het heeft onze voorkeur
als het gebouw als kerk dienst blijft
doen. Mogelijk kunnen we de kerk
dan huren voor onze activiteiten.”
Mocht dat niet het geval zijn, dan
komt onder andere het gebruik van
de Grote Kerk in beeld.



Lees verder op pagina 2.

Deze voorstelling is voor kinderen gebaseerd op het prentenboek van het jaar 2020:
Moppereend van Joyce Dunbar en Petr Horáček. Speciaal
voor de Nationale Voorleesdagen maakte poppentheater Inkipinki uit Heerenveen
de voorstelling Moppereend.
Eend gaat in dit prentenboek
van mopperig naar extreem
chagrijnig. De andere dieren,
die haar juist proberen op te
vrolijken door te vragen of ze
met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het chagrijn
van eend. Ondertussen wordt
het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot
het een ‘megantische’ zwarte
wolk is geworden. En wat krijg
je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de
plassen en een regenboog.
Een mooie conclusie: hoe
donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde
aan. Deze voorstelling is voor
kinderen van 2,5 tot 6 jaar en
duurt ruim een half uur.
De leesconsulenten van de bibliotheek verzorgen in de periode van de voorleesdagen
voorleesfeestjes bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in de
regio.
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Het hemd van het lijf: Ronald van der Wal
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Diana Douma
beantwoordde vorige week de vragen. Zij geeft de pen door aan Ronald
van der Wal.
Ik ben Ronald van der Wal en ben
geboren in Harlingen op 11-031962. Ben getrouwd met Monique
Draaisma. Ik heb twee kinderen uit
mijn eerste huwelijk met Karin van
der Veeke, Andre en Sharon. En uit
mijn tweede huwelijk met Martine
Grobbe heb ik twee zoons, Frank
en Wim. Monique heeft twee dochters, Michelle en Brittney. Supergezellig met z’n allen. We wonen op
de Oude Trekweg achter de garage.
Daar is ook mijn werk. In 1994 ben
ik begonnen met de garage en al
meer dan 10 jaar werk ik ook voor
de ANWB. Jullie zien mij vaak rijden in de gele auto. Dat doe ik van 8
uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds,
365 dagen per jaar. Gelukkig heb ik
personeel, dat zo nu en dan ook een
week rijdt voor de ANWB. Mijn hobby’s zijn fitness, motorsport en sleutelen aan de camper die wij sinds
kort hebben. Dan kunnen wij in het
voorjaar weer weg met de camper.
Het sleutelen is ook nog steeds mijn
grootste hobby.
De vraag die Diana stelt:
Ronald, behalve een garagebedrijf
voer je ook de pechhulp voor de
ANWB uit. Wat is het meest opmerkelijke wat je hierbij hebt meegemaakt?

Te veel om op te noemen eigenlijk.
Een baby in de auto en die auto zat
op slot op de Lanen, ouders helemaal in paniek. De meeste dingen
lossen we snel weer op en dan kan
de klant snel weer verder.

Wat betekent Harlingen voor
jou?
Veel, het is een mooie oude stad.
Ben hier geboren en getogen. Ik heb
altijd op de Oude Trekweg gewoond.
Vroeger hoorden we dan ook nog bij
Franeker en later bij Midlum. Nu
gelukkig bij Harlingen. Woon nu te-

genover mijn ouderlijk huis waar ik
ook de garage heb.
Levensmotto?
Zoveel mogelijk van alles en iedereen genieten, alles eruit halen.
Doorgaan. Alles beleven, niets is te
gek.
Mooiste plekje in de stad?
Dat vind ik toch echt de haven.
Noorderhaven en de Zuiderhaven
en natuurlijk de zee.
Waar zou je beter in willen zijn?
In vreemde talen. Ik spreek wel
Engels en Duits maar zou graag in
Spaans en Frans beter willen zijn.
Waar stoor je je snel aan?
Mensen die ongeduldig zijn en die
niet op hun beurt kunnen wachten.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Nog heel veel. Europa, Azië en Amerika ben ik al geweest. Midden en
Zuid-Amerika, Australië en India,
daar wil ik zeker nog heen.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Absoluut geen verzamelaar, als ik
iets niet meer gebruik geef ik het
weg, dan heeft een ander er misschien nog iets aan.
Volg je de lokale politiek?
Nee, dat heeft niet zo mijn interesse.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Altijd radio, Waterstad FM of naar
een concert.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Ik ben een zonaanbidder en Moni-

Weersomslag:
stormkansen en buiig
Wordt het de komende week storm,
regen of toch ook nog buien met
sneeuw? Het kan wat dat betreft alle
kanten op. Zo nemen wij dit weekend afscheid van het hogedrukgebied dat de afgelopen week voor
recordhoge barometerstanden zorgde. De lagedrukgebieden nemen het
over en zullen volgende week voor
een veel onrustiger weertype gaan
zorgen met regen, buien en mogelijk ook natte sneeuw en hagel. Met
een onrustig weertype bedoel ik de
kans op stormachtig weer of mogelijk een volle storm. Zo kan er van
maandag op dinsdag of dinsdag een
volle storm komen te staan. Dit met
name in de kustgebieden, dus bij
ons in het Waddengebied, maar het
komt dan ook tot buien, stormbuien met zware windstoten. Het ruige
weer zet dan op dinsdag en woensdag nog wel even door met buien,
met kans op natte sneeuw of hagel,
omdat de bovenlucht tijdelijk kouder wordt. Daarna kan het eerst wel
eens rommelig blijven met dan weer
zachtere en dan weer koudere lucht
en soms storm(achtig) weer.
Actueel
Vanmiddag nog altijd meest bewolkt
weer met kans op soms wat motregen en rustig weer. Vanavond en
vannacht verandert er niet zo veel.
De bewolking blijft met kans op
motregen en het kan nevelig worden en misschien ook mist. De tem-

Weer

peraturen komen vannacht rond 3
graden uit. Morgen wordt het een
zaterdag met veel bewolking maar
misschien ook de zon er even door.
Overdag 4 of 5 graden en een matige zuid tot zuidwestenwind. In de
nacht nog droog met 2 of 3 graden.
Zondag is de zon erbij en blijft het
tot de avond toe droog met overdag
temperaturen rond 7 graden. Zondag wordt de wind sterker en neemt
hier in het Waddengebied toe tot
(vrij) krachtig uit het zuiden. In de
nacht regen en 5 graden.
De vooruitzichten
Maandag, dinsdag en woensdag
ronduit buiig weer en overdag temperaturen rond 8 graden. Maandag
later op de dag, in de avond en nacht
naar dinsdag toe kans op storm uit
zuid tot zuidwest. Dinsdag eerst
stormachtig of storm uit zuidwest
tot west.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

que ook, met haar zit ik graag op het
terras.
Favoriete sport?
Motorsport en fitness. Ik heb 10 jaar
actief motorrace gedaan door heel
Europa.
Voor wie heb je heel veel respect?
Mijn ouders, hebben altijd hard gewerkt, nooit gezeurd. En ook voor
Rinus van Stee, de 5 jaar dat ik daar
heb gewerkt ben ik heel veel met
hem weggeweest, heel veel van hem
geleerd en levenservaring van hem
meegekregen.
Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Toen ik voor mezelf begon in 1993.
Ik werkte toen op de boring en was
veel van huis. Toen Andre geboren
werd ben ik de garage begonnen om
zo meer thuis te zijn bij het gezin.
Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Een Panigale (Ducati-motor) kopen
en dan nog 1 of 2 jaar alle circuits af
in Europa.
Grote blunder?
Ik had al een paar keer een mail gehad om iets te regelen van de bank
maar door de drukte steeds niet
gereageerd. Om 17.00 uur dacht ik,
dat doe ik toch maar even. Maar ik
vermoedde al dat er iets fout zat en
ja 7500 euro afgeschreven. Meteen
de bank gebeld, en ze konden het
geld nog onderscheppen en heb het
na 4 maanden terug gehad.

Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Hetzelfde als nu maar vaker op het
circuit met mijn jongens en toch zeker die Panigale.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Ik kreeg een tip over een stuk grond
op Oude Trekweg 33. Heb dat toen
gekocht en mijn eerste huis gebouwd in 1991.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken.
Meer activiteit voor de jeugd en dan
gratis, meer gelegenheden om bij elkaar te kunnen komen. Bijvoorbeeld
een crossbaan, openbare sportgelegenheid en een zee- of buitenzwembad. Een positievere houding naar
kleine ondernemers; zij zorgen wel
voor de grootste werkgelegenheid in
Harlingen.
Bist oek sunig?
Nee, absoluut niet, geld moet rollen.
Ik ben soms wel wat goedgelovig en
leen mensen dan geld waar ik vervolgens heel lang op moet wachten
voordat ik het weer terugkrijg.

Overigens gaat de kerkgemeente
ook nog in gesprek met de gemeente Harlingen, over verkoop van de
kerk. Mochten Baptistengemeente
(Lanen), het Leger des Heils (William Boothstraat) of de gemeente de
kerk niet kopen, dan kan een private
partij de kerk kopen.
Wethouder Hein Kuiken vertelt
desgevraagd dat de gemeente niet
direct belangstelling heeft om de
kerk te kopen. “We kijken wel met
aandacht naar de bestemming”,
zegt Kuiken. Volgens de wethouder
kijkt de gemeente naar de bouw van
een multifunctionele ruimte bij het
nieuw te bouwen gemeentehuis.
“Dat is afhankelijk van de keus die
de gemeenteraad maakt, maar we
hebben het heel nadrukkelijk voor
de bril.” Weet Kuiken al waar dit

Grootste miskoop?
Niet. Ik denk altijd goed na voor ik
iets koop. Mijn motto is: het bezit
van de zaak is het einde van het vermaak.
Ik geef de pen door aan:
Jacobert Nadema.
En stel de vraag:
Als je vader niet in de bouw had
gezeten, had je dan alsnog voor de
bouw gekozen of had je ook andere ambities? En ben je van plan om
net zolang door te gaan als je vader?
Want die is nog steeds actief.

Colofon

Avondje uit naar?
Ik hou van lekker eten met een wijntje. We doen dit dan ook regelmatig.

Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl

Mis je iets in Harlingen?
Nee, niets.

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Heel veel. Ik was ongeveer 12 jaar
en bij de kalkovens had iemand een
oven gemaakt om rode poon te ro-

Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl

Midlumerlaankerk in de verkoop
Vervolg van de voorpagina.

ken. De eigenaar was toen weg en
toen hebben we van boven af benzine in het vat gegooid waardoor de
rode poon helemaal verbrand was.

jaar het Sint Nicolaassprookje wordt
opgevoerd? “Dat weet ik nog niet.
We gaan na het winterseizoen in
gesprek met de toneelverenigingen.
Uitgangspunt is dat de toneelopvoeringen doorgaan.”
De Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum kijkt ook naar de
toekomst van de Nicolaaskerk in
Midlum. Er wordt gekeken of de
exploitatiekosten verlaagd kunnen
worden, maar eventuele verkoop
wordt ook bestudeerd. Er is contact geweest met de Stichting Alde
Fryske Tsjerken. Deze stichting zet
zich in om kerken in Friesland als
cultureel erfgoed te behoeden voor
verval of sloop. De kerkgemeente
moet echter een ‘bruidsschat’ meenemen naar Alde Fryske Tsjerken en
jaarlijks een bijdrage geven. “Dat is
lastig”, zegt Bloemhof. “Dan ben je
de kerk niet helemaal kwijt.”

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. Gratis tot en met 5
regels voor particulieren indien het
geen commerciële uiting betreft.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.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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OVeRliJDeN
Het leven dat is accepteren,
dat niets zo blijft zoals het is.
Het leven is, opnieuw steeds leren,
Dat alles hier maar tijdelijk is.

Sociaal voor
mekaar.
Op maandag 27 januari
om 19:30 uur bespreekt de
PvdA-fractie de agenda
van de raadscommissie
van 5 februari.
Dat is in Het Vierkant.
De koffie en thee
staan klaar.
LEUK DAT U LANGSKOMT!

Aangekomen in de haven van rust, mijn lieve man,
onze zorgzame (schoon)vader en opa,

Ane Schaap
I Midsland-Terschelling
28 juni 1933

† Harlingen
18 januari 2020

E-mail: afdelingharlingen@pvda.nl
Facebook: PvdAHarlingen
Twitter: @PvdAHarlingen
Website: harlingen.pvda.nl

58 jaar
Grietje Schaap-Sinia
Jan Hendrik en Reinamien
Martin en Jacqueline
Wibbina en Douwe

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig
ingeslapen, onze buurman

en kleinkinderen
Wij bedanken het personeel van de Batting,
afdeling De Bolder voor de liefdevolle zorg.
Correspondentieadres: G.L. Schaap-Sinia
Marnehiem 23
8862 RA Harlingen

De begrafenis heeft op donderdag 23 januari,
na de herdenkingsdienst in de Midlumerlaankerk
te Harlingen, plaatsgevonden op de begraafplaats
van Midsland Terschelling.

Ane Schaap
Roel en Harmke
Stefan en Simone
Hielke en Truus
Steffen en Marjelle
Koos en Barbara
Thewis en Simone
Henk en Jeannette
Piet en Petra
Jan en Annelies
en kinderen

Ontroerd staan wij stil bij het overlijden van buurman

Ane Schaap
Hij was een vriendelijke en behulpzame man.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen. Wij wensen hen sterkte en troost toe.

Zoals de Friesland heel langzaam
achter de horizon verdwijnt.
Zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap
afscheid van je moeten nemen.
Wat blijft zijn onze warme herinneringen.
Nog een allerlaatste reis naar Terschelling.
Terug naar jouw geliefde eiland
en in de buurt van de cranberryvelden.
Daar is jouw laatste rustplek

Opa
Ane Schaap

Vereniging Eigenaren Middenterrein Marnehiem
Tsjerkje Wijbenga-Veninga, secretaris

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van

Ane Schaap
vader van Wibbina Schaap, ons mede-collegelid.
Wij wensen haar en haar familie sterkte en liefde toe
de komende tijd.

Het is goed zo.
Verdrietig, maar dankbaar dat hij vredig is
heengegaan, geven wij U kennis van het toch
nog plotselinge overlijden van mijn lieve man,
onze pa en pake

Pieter Sinnema
Piet

* 4 juli 1933
Wyckel

62,5 jaar

† 19 januari 2020
Leeuwarden

S. Sinnema-van der Weerd
Henny en Jan Kees
Hanneke en Daniel
Tjarko en Suzanne
Harry en Corrinne
Vivien

Goeman Borgesiusstraat 28
7103GM Winterswijk

Er is gelegenheid tot condoleren op
maandag 27 januari van 11.00-11.30 uur
in het uitvaartcentrum Herlinghe,
Kon. Wilhelminastraat 2 in Harlingen.
De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Harlingen, 18 januari 2020
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

We gaan je missen!

De Friese Elfsteden
Verjaardagskalender

Ane en Kim
Femke
Geert
Thijs en Ilse
Rinske

Zaterdag is op de leeftijd van 86 jaar overleden, onze
gewaardeerde oud-collega de heer

Ane Schaap
De heer Schaap was tot 1997 als walkapitein
werkzaam in Harlingen en herinneren we ons als een
zachtmoedige, sociale collega.
Onze gedachten en ons medeleven gaan uit naar de
nabestaanden.
Directie en medewerkers Rederij Doeksen
Terschelling, Vlieland, Harlingen

Felicitatie

80
Prachtig!

80

Van harte gefeliciteerd
en nog vele jaren
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

€1
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ver
z

4, 99

en
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en

Verkrijgbaar in de
boekenwinkel van
www.ﬂevomedia.nl
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Rederij Doeksen is voor de zomerperiode (april-september)
op zoek naar een enthousiaste

“Waar u ook verzekerd
ben
nt, wij help
pen u voor
een passend
de uitvaart”

Vakantie-walmedewerker (m/v)
Standplaats: Harlingen
Hou je van aanpakken, ben je handig en gastvrij en ben je beschikbaar
in de zomer, kijk dan op www.rederij-doeksen.nl/vacatures.
We ontvangen je reactie graag voor 7 februari a.s.

Jan Marten de Boer
5e generatie Uitvaartverzorger
Harinxmalaan 1 - Sneek - T (0515) 416 114 - E info@deboeruitvaart.nl

R E D E R I J

deboeruitvaart.nl

TE HUUR

Weekmenu
• Pompoen Soep
• Caribbean Bowl met jackfuit,
rijst en salade

• Caribisch Dessert

€ 24,95
Caribbean

N
100% VEGA

Cuisine

Te huur werkruimte in
Nieuwstraat Harlingen. Huur
van een dagdeel is mogelijk. Kosten dagdeel € 40,-.
Voor meer info: mail naar
nicolettekoot@yahoo.com

DIVERSEN
De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
Booth Boutique het goedkoopste adres voor mooie
2e hands kleding en schoenen. Di.-za. 13.30-16.30 u.
S. Stijlstaat 2 Harl.

D O E K S E N

Bruin café De Batting,
vrijdag 31 januari 2020. Live
muziek Piet Rinsma, tijd:
15.30 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.

Bingo op 24-1 aanv. 20.00
uur leden + niet leden open
19.00 uur. KV Eendracht.

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.

Recepties, bruiloften, verjaardagsfeesten of andere gelegenheden. Buffetten en catering op uw locatie.
Openingstijden: wo. en do. vanaf 16.30 uur. vrij, zat, zon.: vanaf 12.00 uur
Black Pearl, Caribisch Eetcafé & Bar | Grote Bredeplaats 23 HARLINGEN | 0517 -853258 | blackpearlharlingen@outlook.com

Gediplomeerd
hovenier
Gunstig tarief
Goed materiaal

Slagerij ATTEMA MAKKUM

Derde druk

DONDERDAG EN VRIJDAG
tot 18.00 uur geopend
DE GEHELE DAG VOLOP

Maak nu uw serie
compleet:
ook nog verkrijgbaar
Deel 1 - Vierde druk
Deel 2 - Derde druk

Rund- en Varkensvlees

Deel 3 - Tweede druk

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

1 kg Ribkarbonade
€ 8,00
1 kg Schouderkarbonade
€ 7,50
1 kg Hamlappen
€ 7,75
1 kg Speklappen
€ 7,00
1 kg Shoarma vlees
€ 6,75
1 kg Verse Worst
€ 6,25
1 kg Fricandeau
€ 9,00
1 kg Schnitzel
€ 9,50
1 kg Varkenshaas
€ 12,50
1 kg Krabbetjes
€ 4,75; 3 kg € 12,75
5 stuks Droge Worst
€ 5,00
1 kg Rundvlees
€ 7,00
1 kg Bieflappen
€ 8,00; 3 kg € 22,50
1 kg Ossenstaart
€ 5,25
1 kg Biefstuk
€ 9,00
1 kg Kipfilet
€ 8,00
5 stuks Hamburgers
€ 5,00
5 stuks Boomstammetjes
€ 5,00
5 stuks Kipschnitzels
€ 5,00
5 stuks Zigeunerschnitzels
€ 5,00
5 stuks Kipcondonbleu
€ 5,00
5 stuks Slavinken
€ 5,00
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

€ 49,00

aan
Opgedragen
ers,
alle Harling
n
jare
de
die
ben
1965-1980 heb
.
meegemaakt

Mét een hoofdstuk over
Rikus Poes, de stadsverslaggever van de
Harlinger Courant

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: Gouden sieraden, ongeacht
de staat en hoeveelheid
€ 20,- tot € 30,- per gram;
Gouden tientjes € 230,- p/s.
Ook kopen we (in)complete
muntenverzamelingen en
gouden tanden/kiezen. Info:
Dhr. Dijkstra 06-49396415.

Harlingen - Terug in de tijd
Uitgave: Flevomedia bv i.s.m. de Harlinger Courant
en de Vereniging Oud Harlingen
ISBN: 978-94-91276-43-9 - Gebonden, 150 pagina’s,
Verkrijgbaar bij de boekhandel, Flevodruk Harlingen,
of te bestellen op de website: www.flevomedia.nl

js

Verkooppri

1-949-91.52760-43-9
€ 978

ISBN:

Voor alles in uw tuin:
* Ontwerp
* Aanleg
* Bestrating
* Graafwerkzaamheden
* Kraanwerkzaamheden
* Onderhoud

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

Midlumer verdacht van mishandeling met honkbalknuppel
LEEUWARDEN/MIDLUM – Politierechter Nynke Vlietstra heeft woensdag de
strafzaak tegen een 43-jarige inwoner van Midlum aangehouden. De man zou op
2 april vorig jaar in de Kerkstraat in Midlum zijn Poolse buurman ernstig hebben
mishandeld.
De buurman hield aan de mishandeling
een gebroken onderarm en een kapotte
elleboog over. Hij had aan de politie verteld dat de verdachte hem met “een lange
dikke stok”, vermoedelijk een honkbalknuppel, had geslagen. De Pool had aangebeld omdat hij dacht dat zijn achtjarige dochter bij de verdachte in huis was.
De Midlumer kwam met een heel ander
verhaal: volgens hem was de buurman al
een paar dagen aan het schreeuwen en
schelden. De man zou ’s avonds hebben
gedreigd de ruiten eruit te slaan en tegen de voordeur hebben getrapt. Toen de
vriendin van de verdachte opendeed, zou
de buurman geprobeerd hebben haar
met een kettingslot te slaan.

“Hij wou mijn woning binnendringen”,
zei de Midlumer. Hij weerde de slagen af
en slaagde in de voortuin erin de ketting
van de buurman af te pakken. Vervolgens deelde de Midlumer op zijn beurt
een paar klappen uit, waardoor de buurman zijn arm en een elleboog brak. Verder had de man meerdere bloeduitstortingen en schaafwonden.
De Midlumer stelde dat hij puur uit zelfverdediging had gehandeld. Volgens hem
stond de buurman “als een gestoorde idioot” voor de deur. De politie constateerde dat de buurman waarschijnlijk inderdaad onder invloed van het een of ander
was. Behalve de verklaringen van de verdachte en de buurman was er nauwelijks
aanvullend bewijs. De buren wilden niets

tegen de politie zeggen, ze waren bang
voor mogelijke consequenties. De politie
had wel een paar dagen na het incident
een anonieme brief ontvangen, ondertekend door ‘een verontruste buurtbewoner’. In die brief stond dat de verdachte
de buurman wel degelijk met een honkbalknuppel zou hebben mishandeld. Zijn
vriendin zou nog geprobeerd hebben
hem af te stoppen.
De vriendin wilde destijds niets verklaren, ook niet toen ze een tweede kans
kreeg om op het politiebureau een verklaring af te leggen. Inmiddels is de relatie beëindigd. Toch was haar verhaal
essentieel vond raadsman Fer Grijmans.
Hij stelde voor om de vriendin alsnog
te laten horen, ditmaal door de rechter-commissaris. De rechter was het
daarmee eens. Zij gaf de reclassering meteen de opdracht om een rapport op te
maken over de verdachte. De zaak werd
aangehouden.
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OM: korfballeraar uit Bolsward
heeft mogelijk tweede
slachtoffer gemaakt

Gemeente bedankt Wijkbelangen
Oosterpark voor jarenlange inzet

LEEUWARDEN – De 34-jarige korfbaltrainer uit Bolsward (en leerkracht
van de Sint Michaëlschool) die begin oktober vorig jaar werd aangehouden op verdenking van ontucht met een minderjarige, heeft mogelijk een
tweede slachtoffer gemaakt. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM)
vorige week vrijdag bekend tijdens een zogeheten pro forma-zitting.
Het zou volgens officier van justitie
Rink Janssens gaan om de ex-stiefdochter van de Bolswarder. Het onderzoek in die zaak loopt nog; mogelijk komt het als extra feit op de
dagvaarding van de Bolswarder. De
man werd in oktober aangehouden
op verdenking van het bezit van kinderporno en ontucht met een minderjarige.
Dat nieuws bracht een ware schokgolf teweeg: de verdachte was korfbalcoach van een juniorenteam van
kv Westergo in Bolsward en hij gaf les
aan de Sint Michaëlschool in Harlin-

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.
Tuinvogeltelling 2020
U bent mooi op tijd om mee te doen,
want de tuinvogeltelling is dit jaar
op 24, 25 en 26 januari. En voor
het inleveren van uw digitale tellijst
heeft u zelfs de tijd tot maandagochtend 12 uur. Meedoen met de
telling is niet alleen leuk. Het is ook
nuttig. Het is het grootste ‘citizens
sience project’ in Nederland, want
er doen erg veel mensen mee, en het
geeft inzicht in de verspreiding van
tuinvogels en de aard van de tuinen
waarin ze voorkomen. En als je dit
jaren achtereen doet (het gebeurt al
sinds 2001), dan beginnen zich ontwikkelingen af te tekenen.
Meedoen is simpel. U heeft er maar
een half uurtje voor nodig, op een
zelf gekozen tijdstip, een opschrijfboekje en een bakje koffie, en tellen
maar... Zolang u maar zicht heeft op
uw tuin of balkon. U telt het grootste aantal van een soort die u gelijktijdig heeft waargenomen. Losse
exemplaren optellen heeft geen zin,
want dan zou u vogels dubbel kunnen tellen, omdat ze uw tuin twee
keer hebben bezocht.
Op de site van Vogelbescherming
Nederland leest u alle informatie.
Het is ook mogelijk om foto’s te
bekijken van de meest voorkomende tuinvogels. Wie serieus werk wil
maken van het herkennen van vogels, kan zich aanmelden voor een
gratis vogelcursus. U kunt kiezen
uit ‘‘Tuinvogels’’ en ‘‘Nederlandse
vogels algemeen’’. Hoewel de tuinvogelcursus voor beginnende vogelaars is, leert hij ons toch wel belangrijke dingen, het verschil tussen een
kramsvogel en een koperwiek bijvoorbeeld, of tussen boomklever en
boomkruiper. Dat zijn toch vogels
die niet iedereen meteen herkent
of die u, zoals ik, stelselmatig door
elkaar haalt. De geluiden van de vogels leert u er meteen bij. Tien weken lang ontvangt u een gratis les.
Vorig jaar was de top 3 van in Nederland getelde vogels: huismus, koolmees, vink. Ben benieuwd hoe het dit
jaar gaat uitpakken. Overigens kunt
u opzoeken hoeveel er in uw postcode is geteld en of die telling overeenkomt met het landelijk gemiddelde.

gen. Er zijn echter geen aanwijzingen
dat hij ontucht heeft gepleegd op de
school of op de korfbalclub.
De man staat volgens advocaat Bart
Canoy open voor behandeling. De
Bolswarder zou lijden aan een psychische stoornis in de vorm van pedofilie. Canoy: “De stoornis kan niet
behandeld worden, maar de drang
om het te doen is te behandelen.”
De rechtbank bepaalde dat de Bolswarder voorlopig vast blijft zitten.
De rechtbank wacht op het advies
van de reclassering met betrekking
tot een eventuele schorsing van de
voorlopige hechtenis.
Naar verwachting zal de reclassering eind januari met een rapport
komen. Dan zal de rechtbank ook
een beslissing nemen over het al dan
niet schorsen van het voorarrest. De
inhoudelijke behandeling van de
zaak staat gepland op 16 april. De
verdachte zei dat hij de maanden dat
hij vast heeft gezeten als stressvol
heeft ervaren. Hij is in drie maanden tijd 10 kilo afgevallen. Volgens
hem is er geen ‘lijfelijk contact’ geweest tussen hem en het slachtoffer.

De Stichting Wijkbelangen Oosterpark wordt opgeheven. De stichting heeft de afgelopen jaren gezien dat inwoners
steeds beter hun weg weten te vinden naar de gemeente Harlingen en de Bouwvereniging. Daarnaast dragen de
sportverenigingen en de speeltuinvereniging actief bij aan het leefklimaat in de wijk. Stichting Wijkbelangen Oosterpark organiseerde onder andere een wijkbureau, gaf vier keer per jaar het magazine ‘Parkpraat’ uit en voerde
overleg met de gemeente Harlingen. Er werd bijvoorbeeld een wijkschouw gestart. Ook zette de stichting zich in
voor de integratie van allochtone vrouwen, en gaf uitleg over de Nederlandse cultuur en politiek. Zowel de gemeente Harlingen als de Bouwvereniging danken het bestuur - bestaande uit Willie Wegman en Sibbele Kooistra - voor
hun jarenlange inzet. Zij kunnen terugkijken op een periode waarin veel goede dingen zijn gebeurd voor de wijk.


(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Prijsuitreiking kerstboominzameling
Wethouder Harry Boon heeft woensdag samen met Adry Attema-Dijkstra de prijzen van de kerstboominzameling aan de
winnaars uitgereikt. Er zijn in 1505 kerstbomen ingeleverd
bij de gemeente voor versnippering. Uit 1505 lootjes werden
drie prijswinnaars getrokken.
gemeente ervoor heeft
De eerste prijs werd gewonnen door gekozen geen verlichSem en Stijn van der Pol. Zij haalden ting langs het fietspad te
50 bomen op in de omgeving van het plaatsen. Het wild moet
centrum. De tweede prijs is gewon- volgens Sijtsma in het
nen door Jordin en Melissa Roskam. open veld niet verstoord
Samen hebben zij 100 kerstbomen worden door verlichting.
verzameld in de omgeving Ooster- Hij wees op een vergepark/Schepenwijk. De derde prijs is lijkbaar fietspad tussen
gewonnen door Xiaoshan de Bock. Ludinga en Atjetille. “Dat
Hij heeft 13 bomen verzameld in de wordt wel het zwarte
omgeving van Plan Zuid.
weggetje genoemd. Ik
heb nog nooit iemand
Geen vegetarische gemeente
gehoord die dat onveilig
* Bij openbare etentjes van de ge- vond en ik denk dat daar Wethouder Harry Boon, Jordin en Melissa Roskam, Adry Attema-Dijkstra, Xiaoshan de
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
meente moeten deelnemers het aan- wel tien haakse bochten Bock. Vooraan met inzetje: Stijn en Sem van der Pol.
geven als ze vegetarisch willen eten. in zitten.” Wethouder
Stephanie Geurtz (GroenLinks) Hein Kuiken wil geen verlichting in acht maanden nadat de trossen zijn Toerisme
wilde dat omdraaien: de weilanden (wel in de fietstunnel), opgehangen, zijn er slechts twee * De nieuwe toeristische website van
voortaan zou iedereen en het vooralsnog laten bij het witte meldingen van verdronken katten. Harlingen komt eind deze maand
die vlees wil eten, hier beton en de reflecterende belijning, Dat melden de initiatiefnemers op online op www.harlingenwelkomom moeten vragen. Dus en afwachten wat de gebruikers er- Facebook. En: “Er zijn wat trouwe aanzee.nl. Ondertussen zoekt de
niet de keuzevrijheid van vinden.
eendjes die er al vanaf dag 1 gebruik gemeente een citymarketeer die
beperken, maar bewustvan maken. Ook leuk.” De gemeente Harlingen nog meer op de kaart gaat
wording. De motie van ING
en initiatiefnemers van ‘Red katten zetten. Zie www.werkeninfriesland.
Geurtz sneuvelde woensdag in de
* ING heeft plannen om het kan- van de verdrinking’ gaan deze week nl.
raadszaal, want de rest van de raad toor op Voorstraat 60 (hoek Voor- de trossen langs de kades evalueren.
ziet het niet zitten. In vogelvlucht: straat-Simon Stijlstraat) te sluiten,
Hersenstichting
omgekeerde wereld, bevoogdend, en om verder te gaan met een servi- Trailerhelling
* De jaarlijkse collecteweek van de
we zijn een heel klein deeltje van de cepunt. Deze aanpak is gebaseerd op
* De trailerhelling bij het Skieppe- Hersenstichting vindt plaats van 27
wereld en er wordt ons al veel opge- bezoekersaantallen en de behoefte dykje is nog altijd gesloten. Dat januari tot en met 1 februari 2020.
drongen, betuttelend.
van de klanten, meldt een woord- gebeurde op last van de Autoriteit Ruim 19.000 collectanten gaan
voerder. Steeds meer mensen gaan Consument & Markt. Volgens de langs de deuren om geld in te zameHarlinger dealer
digitaal bankieren en bij een ser- ACM was er sprake van oneerlijke len voor al die mensen die te maken
* Na tips en klachten over drugs dea- vicepunt kan de ING haar klanten concurrentie met ondernemer Jan hebben met een hersenaandoening.
len in Leeuwarden, ging de politie helpen met dagelijkse bankzaken. Drijfhout, die iets verderop een trai- Vroeg of laat raakt het ons allemaal,
dinsdag op onderzoek. Daarbij werd In Franeker zit de ING bijvoorbeeld lerhelling exploiteert. De gemeente 1 op de 4 mensen heeft een herseeen 22-jarige man uit Harlingen in de Primera. Het was de bedoeling werkt al langer aan een oplossing: naandoening. Hersenaandoeningen
aangehouden. Hij vluchtte te voet om in februari verder te gaan met verhuur aan de georganiseerde zijn helaas hard op weg de grootste
maar een agent was sneller. De auto een servicepunt in Harlingen, maar sportvisserij, waardoor de helling ziekte van Nederland te worden. De
van de Harlinger is in beslag geno- de nieuwe locatie is nog niet rond. openbaar wordt en gratis gebruikt Hersenstichting wil dit een halt toe
men en de man werd in verzekering Zolang er nog geen plek voor het kan worden. “We willen de trailer- roepen. Dit jaar hebben de collecgesteld.
servicepunt is, blijft het oude kan- helling graag voor het nieuwe sei- tanten ook een QR-code op de coltoor open.
zoen openen, maar dan moet er wel lectebus, dus betalen met een bankNieuw fietspad
een goed voorstel komen”, meldt app of Tikkie-app is ook mogelijk.
* Het fietspad dat tussen Midlum Kattenredtrossen
een woordvoerder van Sportvisseen Wijnaldum wordt aangelegd,
* De trossen die zijn opgehangen rij Fryslân. “Onze juriste is bezig Autosleutel
heeft volgens raadslid Johan Anema langs kades zodat katten uit het met een overeenkomst tussen de
* Gevonden in apotheek Ooster(VVD) straatverlichting nodig bij de water kunnen klimmen, lijken suc- gemeente en Sportvisserij Fryslân. park: een Clio autosleutel. U kunt
vier haakse bochten die het fiets- cesvol. In de eerste vier maanden Maar er is dus beweging”, meldt een zich melden aan de balie om de sleupad krijgt. Volgens Hendrik Sijts- van 2019 zijn er meldingen geweest woordvoerder van de gemeente.
tel af te halen.
ma (CDA) is het juist goed dat de van zes verdronken katten. In ruim
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Tip van de keurslager

Kaas Ui
Braadworst

450

4 stuks

Italiaans buffet - Zaterdag 25 januari

Lekker mager

Kalfs
Gehakt Burgers

Wij organiseren een Italiaans buffet met
heerlijke Italiaanse gerechten op zaterdag 25 januari
vanaf 18:00uur in Restaurant The Swan in ’t Heerenlogement.

595

4 stuks

Reserveer nu een tafel voor een gezellige avond!

Heerlijk bij stamppot

€ 18,50 per persoon

100 gram

239

Maaltijd van de week

Keurslagerkoopje

500 gram Gekruid Gehakt en
4 Roomschijven

Bloemkool
Ovenschotel

895

samen

Dagvers

Uit eigen keuken

Trots van de keurslager

Gekruide
Biefstuk Tartaar Speciaal
4 stuks

695

Aanbieding is geldig van maandag 27 januari t/m zaterdag 1 februari 2020

Gerookte
Casselerrib

Zijlstra, Keurslager

ONZE OPENINGSTIJDEN

Voorstraat 27
8861BD Harlingen
0517412607
info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl/

maandag t/m vrijdag
8.00-18.00 uur
zaterdag 8.00-16.00 uur

Voor meer informatie of het reserveren van een tafel:
Franekereind 23 | 8861AA Harlingen | 0517-415846 | info@heerenlogement.nl

Mooie grote zinken schaal

vmbo-groen

BOSVIOLEN

per stuk € 7,99

Doorsnede ± 35 cm

Onze openingstijden zijn:
Maandag
11.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

Fahrenheitstraat 5, 8861 NH Harlingen
T: 0517-413250 - E: bloemisterij.vandermeer@planet.nl
Naast de Mac Donalds, in het pand van Harlingen Wonen.

www.tuincentrumvdmeer.nl U vindt ons ook op
veilingverse snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • bruidsarrangementen • rouwarrangementen

OPEN
AVOND
5 februari
19.00 - 21.00 uur

Buitenpost

*

Heerenveen

*

Leeuwarden

*

Sneek

www.nordwincollege.nl

KOM
LANGS
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Rebelse huisvrouw
Lief dagboek,
Vrijdag 17-01
Zojuist hoorde ik op tv dat ouderen
steeds meer aan hun lot overgelaten worden dankzij het verdwijnen
van verzorgingstehuizen. Het is
hemeltergend wat er af en toe in
dit land gebeurt. “Zou het kunnen
dat dit bewust gestuurd wordt vanuit de overheid?” vroeg ik aan man.
“Omdat het hen te lang duurt voordat deze groep het loodje legt?”
Man glimlachte. “Dat lijkt me een
beetje vergezocht maar een feit is:
het Falend Beleid is al jaren aan de
gang. Kijk bijvoorbeeld maar naar
de wachtlijsten voor de ziekenhuizen.”
In- en intriest. En de Lachende Leider maar lachen.
Zaterdag 18-01
Dagboek: ik ben niet (erg) bijgelovig maar vandaag deed ik een
héél vreemde ontdekking. Via My
Heritage ben ik al een tijd bezig om
onze stambomen uit te zoeken en
wat bleek? De betovergrootouders
van man (een rasechte Amsterdammer) komen beiden uit Leeuwarden en zijn beiden overleden
in... juist ja. In Harlingen. Is dat
niet vreselijk toevallig?
“Misschien blijkt dat we verre familie zijn”, opperde ik opgewekt
maar dat leek man niet zo’n fijne
gedachte.
22.30 uur. Belde net pa (bel hem
elke avond even) en hij was zeer in
zijn nopjes. “Ik kwam thuis van het
boodschappen doen met een veel
te zware tas en er waren twee geweldige dames die me toen hielpen
sjouwen.”
Bedankt lieve dames! Heel lief dat
jullie je even over mijn vadertje
ontfermden!
00.04. Ga naar bed, man en ik keken naar prachtige uitzending over

de kunstenaar Botero. Wat een talent heeft die man.

12.40 uur. Zit in de bus, ga paar
dagen logeren bij L. in Amsterdam.

Zondag 19-01
Droomde van ons huis in Suriname. In mijn droom zag ik de grote
mangoboom die het hele jaar door
de heerlijkste mango’s gaf. Ik zag
het pad dat naar het huis leidde. Ik
zag op het grote terras de skelter
van broer en ik zag zelfs de brievenbus. Ik weet nog dat ik in mijn
droom dacht: wat heerlijk dat alles
er nog is - ik dacht dat het weg zou
zijn maar het is er nog. Voelde me
heel blij in mijn slaap.
09.45 uur. Heb net R. (buurjongen
uit Suriname) gevraagd of hij, als
hij in onze oude buurt is, een paar
foto’s wil maken. Wil het huis graag
weer zien.
10.00 uur. Heb net ontbijt op. Deed
4 eetlepels havermout in de blender en voor de rest groente - zakje
veldsla, halve komkommer en flink
wat boerenkool. “Ook wat?” bood
ik man mijn dikke groene pap aan.
“Hoe krijg je het weg”, zei man. Hij
staarde me aan en ik zag een blik
in zijn ogen die ik nog niet eerder
gezien had.

Dinsdag 21-01
Gefeliciteerd broertje, met je 53ste
verjaardag. Ik hoop dat je daarboven een geweldige dag hebt. Mam,
geef jij je jongen namens mij een
extra dikke knuffel? Vertel hem
maar dat ik zijn laatste e-mail regelmatig met een grote glimlach
overlees.
16.17 uur. Net bij Nam Kee gevulde
tofu gehaald. Ik propte die hele bak
zo naar binnen en God, wat was het
weer heerlijk.

Maandag 20-01
Eindelijk heeft D66 een punt waar
ik het he-le-maal mee eens ben:
de partij wil soepelere regels voor
harddrugs want: ‘De harde aanpak
leidt tot niks’. Dat roep ik al jaren
dagboek. Wat zijn we in hemelsnaam opgeschoten met de harde
aanpak? Tuurlijk, het is werkverschaffing en je maakt er heel veel
mensen bijzonder rijk mee maar
daar houdt het dan ook mee op.
Moet je je voorstellen dat in Amerika het verbod op alcohol nog steeds
van kracht was - dat werkte toch
ook voor geen meter?

Kruiden & Specerijen deel 180

Fred de Vries (fredvries.nl)

Marinarasaus
Marinarasaus is een saus die gewoonlijk gemaakt wordt met tomaten, knoflook, kruiden en uien.
De precieze samenstelling varieert
per plaats of zelfs familie. Daardoor bestaan er ook versies met
kappertjes, olijven, specerijen en
een scheut rode wijn.
Deze saus wordt veel gebruikt in
de keukens van Amerikanen die
oorspronkelijk uit Italië afkomstig zijn. Zoals te verwachten was
wijkt de Amerikaanse versie nogal af van de originele Italiaanse
versie. Vreemd, zo zou je kunnen
opmerken, want als iets je weemoedig terug zou moeten laten
denken aan het land van je voorouders, dan is het wel een veelgebruikte saus.
In Italië wordt met alla marinara
een saus bedoeld die bestaat uit
tomaten, basilicum, oregano en
soms olijven, kappertjes en zoute
ansjovis. De term alla marinara is
natuurlijk Italiaans en betekent
‘(op de manier van) zeelieden’.
Deze saus is bestemd voor spaghetti, maar er bestaan ook recepten met vlees en vis waar deze
saus ook bijzonder op zijn plaats
is. In Italië wordt een pasta met
vis en saus echter veel vaker alla
pescatore, ofwel ‘(op de manier
van) vissers’, genoemd.
De oorsprong van de marinarasaus is gehuld in nevelen, maar
hij kan natuurlijk niet ouder zijn
dan 1492 nC, omdat de van oorsprong Italiaanse zeevaarder
Christopher Columbus pas in dat
jaar voor het eerst voet zette op
het Amerikaanse continent. Veel
nu zo bekende producten, waaronder tomaten, aardappels en
chilipepers, waren inheems op

dat continent en konden dus niet
vóór die datum in Europese recepten verwerkt worden.
Eén versie van de ontstaansgeschiedenis verhaalt dat de echtgenotes van Napolitaanse zeelieden
als eerste de culinaire mogelijkheden van de tomaat onderkenden.
In eerste instantie werden door
artsen en monniken medische
toepassingen gezocht voor al die
exotische groenten, vruchten en
knolgewassen, maar ik kan me
voorstellen dat zeelieden tomatenzaadjes meesmokkelden op
hun reizen naar de West en in hun
eigen tuin plantten.
Het eerste Italiaanse kookboek
dat de marinarasaus noemde was
‘Lo Scalco alla Moderna’ (‘De Moderne Bediende’), geschreven door
Antonio Latini en in twee delen
gepubliceerd in 1692 en 1694. Het
Italiaanse woord scalco is afgeleid
van het Latijnse woord scalcus,
waarin het tweede deel van het
Nederlandse woord ‘maarschalk’
(‘bediende of verzorger van paarden’) nog herkenbaar is.
Iedereen, die gelooft dat marinarasaus niet al te veel verschilt van
de tomatensaus die je bij je plaatselijke supermarkt kunt kopen,
heeft natuurlijk een beetje gelijk.

Donderdag 23-01
Zojuist kreeg ik een appje binnen
van buurjongen R. “Hier de foto’s van je ouderlijk huis”, schreef
hij. Opende direct het bericht en
bekeek de foto’s aandachtig. De
mangoboom was verdwenen. Het
paadje, dat moe altijd zorgvuldig
onkruidvrij hield, was weg. De skelter van broer stond niet op het terras, dat had ik wel verwacht, maar
zelfs de brievenbus stond er niet
meer.
Werd opeens wat melancholiek.
Realiseerde me dat ik ergens gehoopt had dat er nauwelijks iets
veranderd zou zijn maar bleek te
zijn ingehaald door de tijd. Conclusie? Werkelijk niets is mooier dan
de illusie.

Kerk

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

VRIJDAG 24 JANUARI
20.00 Bingo kv Eendracht
MAANDAG 27 JANUARI
19.30 PvdA Fractievergadering, mfc Het Vierkant
DINSDAG 28 JANUARI
13.30 Quiltcafé, Station Harlingen
14.00 NVVH dia-lezing Alaska en Sri Lanka, De Haven
20.00 Lezing Wil Schackman, Harlingers in de Kinderkolonie
Veenhuizen, Museum het Hannemahuis
DONDERDAG 30 JANUARI
19.30 Fractievergadering Harlinger Belang, Anna Casparii
VRIJDAG 31 JANUARI
20.00 Bingo wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
ZATERDAG 1 FEBRUARI
13.30 Maatkaarten wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
WOENSDAG 5 FEBRUARI
19.30 Raadscommissievergadering, stadhuis
VRIJDAG 7 FEBRUARI
19.00-21.30 Bingo Station Harlingen (€ 7,50)
20.00 Kaarten wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
ZATERDAG 8 FEBRUARI
15.30-16.00 Elfstedentocht ophalen mobiele telefoons door Jesse
Mulder, stadhuis
16.15 Elfsteden tocht ophalen mobiele telefoons door Jesse Mulder,
Fontein Oortwolk, Breedeplaats Franeker
ZONDAG 9 FEBRUARI
15.30 Concert Carel Kraayenhof (bandoneon) en Juan Pablo
Dobal (piano), Laurentiuskerk Kimswerd (reserveren: www.
laurentiuskerkkimswerd.nl)
MAANDAG 10 FEBRUARI
11.00-12.30 Vestdijk Lees/luistergroep, ’t Heerenlogement (kosten:
2 x een kopje koffie/thee)
DINSDAG 11 FEBRUARI
13.30 Quiltcafé, Station Harlingen
MAANDAG 17 FEBRUARI
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Hotel Zeezicht

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 26 jan. viering Heilig Avondmaal 9.30 Grote Kerk, ds. T.G. van
der Linden; 16.00 de Spiker, ds. T.G.
van der Linden; 19.00 Almenum, ds.
L.W. Nijendijk; 19.30 Grote Kerk,
ds. T.G. van der Linden en ds. U.
Tjallingii (tweetalige dienst) uitgaande WGvK Harlingen collecte is
bestemd voor Ykfe
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 26 jan. 11.00 H. Eucharistieviering m.m.v. het kerkkoor, celebrant
pastoor Conijn; Wo. 29 jan. 9.30 H.
Eucharistieviering in het parochiecentrum (na afloop wordt koffie geschonken), celebrant pastoor Conijn
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 26 jan. 10.00 ds. H. Bos; 16.30
speciale dienst
Doopsgezinde Kerk
Zo. 26 jan.9.30 ds. W. Beuker
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 26 jan. 9.30 br. Fré Riepma;
19.30 br.Oscar Lohuis
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 26 jan. 9.30 dhr. A. van Santen
De Batting
Zo. 26 jan. 10.30 Mw. T. Kingma
De Spiker
Zo. 26 jan. 16.00 H. Avondmaal - eigen voorganger
Leger des Heils
Zo. 26 jan. 10.00 Samenkomst o.l.v.
de korpsofficieren
Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering
(met actueel thema); 10.50 wachttorenstudie; Do. 19.15 bedieningsschool; 20.05 dienstvergadering

VRIJDAG 21 FEBRUARI
20.00 Bingo wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
ZATERDAG 22 FEBRUARI
13.30 Maatkaarten wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
MAANDAG 24 FEBRUARI
19.30 PvdA Fractievergadering, mfc Het Vierkant
19.30 Openbare vergadering HOOP, ’t Heerenlogement
(Franekereind 23)
DINSDAG 25 FEBRUARI
13.30 Quiltcafé, Station Harlingen
14.00 NVVH jaarvergadering, De Haven
WOENSDAG 26 FEBRUARI
19.30 Raadsvergadering, stadhuis
DONDERDAG 27 FEBRUARI
19.30 Fractievergadering Harlinger Belang, Anna Casparii
20.00 Lezing Jeanine Otten, Het kluchtige leven van Vrolijke
Fransje, Museum het Hannemahuis
VRIJDAG 28 FEBRUARI
20.00 Bingo kv Eendracht
20.00 Kaarten wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
ZONDAG 1 MAART
12.00 Koffieconcert Veerle Schütz (viool), Douw Fonda (cello) en
Kanako Inoue (piano), Doopsgezinde Kerk (Zoutsloot 50, € 15)
14.00 Huisconcert 9-koppig ensemble Flutamuze (en
tentoonstelling glasobjecten), Zuidoostersingel 43.
Aanmelden verplicht: muziektonnyholsbergen@gmail.com
WOENSDAG 4 MAART
19.30 Raadscommissievergadering, stadhuis
VRIJDAG 6 MAART
19.00-21.30 Bingo Station Harlingen (€ 7,50)
MAANDAG 9 MAART
11.00-12.30 Vestdijk Lees/luistergroep, ’t Heerenlogement (kosten:
2 x een kopje koffie/thee)
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Hotel Zeezicht
DINSDAG 10 MAART
13.30 Quiltcafé, Station Harlingen
VRIJDAG 13 MAART
20.00 BINGO wijkvereniging Oosterpark, Koegelbult
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% 300+ Winkels

Zoek naar producten, cat

a.nl/)

tps://www.da.nl/verzorging)

Gezond (https://www.da.nl/gezondheid)

Mooi (https://www.da.nl/schoonheid)

Mama & Baby (https://www.da.nl/mama-e

Weekpakket

4 verse
Kipschnitzels
of de500
Braadlappen
afhalen in een van
300+ gram
winkels (/#store-popup)
" Of bestelling
" Voor 21.00 besteld, morgen in huis* (/klantenservice/veelgestelde-vragen/bezorging-levering) # # #
+
4 Slavinken of 4 Beefburgers
+
4 Verse Worsten of 4 Kippenbouten
+
D
DAA D
Drrooggiisstteerriijj && PPaarrffuum
meerriiee
1 kg h.o.h. Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
H
Haarrlliinnggeenn
100 gram vleeswaar naar keuze uit trio
samen

14,98

Vleeswarentrio
100 gram Schouderham
+
100 gram Boterhamworst
+
100 gram Varkensrollade

3,98

complete en vertrouwde drogist die thuis is in verzorging, gez

Knip deze bon
uit en dan krijg
je ons

Heerlijke
HOH
Gehakt
voor maar

✁

samen

Welkom bij DA Harlingen in hartje Harlingen. Op de Voorstraa

✁

ng vanaf 30.-

2,75

per 500 gram

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

Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag
23 januari tot donderdag
30 januari 2020

meer. Kom gerust proeven van de gemoedelijke en gezellige s

Iedere week:

klant staat bij ons op de eerste plaats.

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 betrokken en deskundige medewerkers die je altijd verder

verrassende productassortiment. Een persoonlijke vraag of zo

DA Drogisterij & Parfumerie
Voorstraat 20, Harlingen
0517-416902

De kwaliteit van vers

Openingstijden
Maandag:
09:00 - 18:00
Dinsdag:
09:00 - 18:00
Harlingen,
Harlingen
Woensdag:
09:00 - 18:00
Donderdag:
09:00 - 21:00
Vrijdag:
09:00 - 18:00
Zaterdag:
09:00 - 17:00
Elke 2e zondag
van de maand: 13:00 - 17:00

O
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D

W

D

V
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Ondernemend Harlingen groeit naar 135 leden
Het was gistermorgen om 8.00 uur ongewoon druk aan de ‘stille kant’
van de Zuiderhaven. De Business Club van Ondernemend Harlingen
had een Nautisch Nieuwjaarsontbijt voor haar leden georganiseerd. Op
een van de meest luxe charterschepen van Harlingen, zeilschip de ‘Store Baelt’ van Aart Puper en Anna Hagemann, was het dek met tentzeil
overkapt om zo voor de gasten een beschutte ruimte te creëren. In4More
had binnen voor een gezellige sfeer gezorgd met uitgekiende verlichting.
De kou werd verjaagd door een heteluchtkanon.
Door Ubbo Posthuma
Olaf Hermus van de Business Club
heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij liet weten dat er kosteloos
gebruik kon worden gemaakt van dit
prachtige schip, waarvoor dank aan
eigenaars Aart Puper en Anna Hagemann. Het luxe ontbijt dat voor de
gasten klaarstond kwam van bakkerij Elsinga. “In alle onbescheidenheid
kunnen we zeggen dat het goed gaat
goed met onze club”, zei Hermus.
“Inmiddels 135 leden. Leden vanuit alle windrichtingen. We hadden
het gehoopt en het gebeurt. Blijkbaar hebben we toch iets te bieden.”
Ondernemend Harlingen biedt netwerkbijeenkomsten die uit hun voegen barsten, OH kent goed bezochte
vergaderingen/informatieavonden.
Commissie- en bestuursleden vormen een goed en gezellig team, aldus Hermus. “Verder zijn we bezig

3D-afvalreis
Omrin komt morgen met de ‘VR
Waste Experience’ naar Harlingen.
In deze ‘3D-reis’ toont de afvalverwerker wat er met je afval gebeurt,
en hoe er nieuwe grondstoffen voor
nieuwe producten uit afval gehaald
worden. Deze 360 graden-belevenis
(virtual reality) gaat om 13.00 uur
van start in Omrin Estafette Recyclewinkel op Industrieweg 12 (einde
17.00 uur). De toegang is gratis.

Z

DDeeccoom
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Sinds 2010 heeft Jurien Leguijt haar eigen drogisterij in de op vier

met de komende ledenvergadering
die in april zal plaatsvinden. Mochten er nog mensen zijn die leuke
plannen hebben, laten zij dit kenbaar maken bij Jozef die druk bezig
is met de begroting en dit nog kan
worden meegenomen.”

Friesland, bekend vanwege de Elfstedentocht en het (water)toeris

zestiende werk ik in drogisterijen. Bij de toenmalige Nieuwe Wem

de zaterdagen gehuld in een witte jas op de drogisterijafdeling. N

mbo-diploma verhuisde ik naar Amsterdam en werkte daar onde

“Wij proberen ook verbindingen te
zoeken met andere verenigingen”,
vervolgde Hermus. “Binnenkort ontmoet onze business club de business
club van voetbalvereniging Zeerobben. Als lid hebben ze mij gevraagd
om iets te gaan organiseren en heb
ik een spreker uitgenodigd, een collega van mij, scheidsrechter Börn
Kuipers, die een leuke presentatie
zal geven. Namens de business Club
willen wij de ondernemers hier graag
bij uitnodigen”, zei Olaf Hermus,
die iedereen een supergoed, gezond
en zakelijk succesvol 2020 wenste.

Tuinen. Vanaf 2004 ging ik bij DA. Sandra in Wormer werken om z

Vervolgens kreeg Paul Scheffer,
voorzitter van de Vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen het woord.
Scheffer gaf een boeiende uiteenzetting over de historie van zeilschip
Store Baelt, die als vrachtvaarder
gebouwd is in 1929 op de toenmalige werf J. Vos te Groningen. Verder kwam het reilen en zeilen van
de zeilcharterschepen in Harlingen
ruim aan bod. Inmiddels telt de
vloot ongeveer 70 schepen die lid
zijn van de VBZH. Het totaal aantal
charterschepen in Nederland ligt
tussen de 200 en 250. Harlingen is

KKeennnnisi seennkkuunnddeetteeltl t

te starten op deze A-locatie in Harlingen.’

HHooooggwwaaaarrddig
i geepprroodduucctteenn

Uiteraard vind je bij deze allround-drogist het vertrouwde DA hu

hoogwaardige producten die net iets voordeliger zijn. Verder zijn
schoonheidsproducten van Weleda, Louis Widmer, Collistar en te

behoefte hebt aan een uitstekend voedingssupplement, dan bied
celzouten van dr. Schussler altijd uitkomst.



de grootste thuishaven en draagt
dan ook sterk bij aan de economie
van Harlingen (overnachtingen, cateringbedrijven, supermarkten).
Tot slot liet voorzitter Scheffer weten dat de buitenwereld steeds meer
invloed heeft op de werkzaamheden
en noemde het voor het bestuur een
onrustige periode. Zo wordt het
wadlopen in het voorjaar door Den

(Foto:
- Joachim
de Ruijter)
Regelmatig nascholen en een goed
enHC
eerlijk
advies
geven, vinde

Haag ernstig beperkt. “Rampzalig
voor onze markt.” Positief is het oplossen van het parkeerprobleem en
het opknappen van twee eilander
havens. “Toch moeten we opletten
dat wij onze ligplaatsen kunnen blijven behouden.” Scheffer wees zijn
aandachtige luisteraars nog even op
de komende Vlootdag op zaterdag
18 april. Deze zal in het teken van

duurzaamheid staan. “Zorg dat u er
op deze dag bij bent.”
Intussen had iedereen het heerlijke
ontbijt ontdekt. Kortom, een geslaagd nautisch nieuwjaarsontbijt
voor de leden van de Ondernemend
Harlingen, mede dankzij de organisatie die in handen was van Marco
van der Voorn, Menno Mensonides
en Olaf Hermus.

AAaannvvuulllleennddee ddiieennsstteenn iinn ddeezzee
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vrijdag 24 januari 2020

De ‘spiegelfoto’s blijven komen en het lijkt definitief een rubriek: Harlingen in spiegelbeeld.

De spiegel van de Bolswardervaart.

(Foto: HC - Henry Drost)

Barbera van der Zee: “Ik word altijd vrolijk wanneer in de donkere maanden
van het jaar de lichtjes van de binnenvaartschepen weer opgehangen zijn
en sfeervol branden. Dank daarvoor!”
(Foto: Barbera van der Zee)

Alzheimer Café:
‘Mijn leven met Dirk Baron’
Op dinsdag 28 januari is er weer een bijeenkomst van Alzheimer Café
Noordwest Friesland in woonzorgcentrum Saxenoord (Prinses Beatrixstraat 1, Franeker). De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.
Het thema van de avond, ‘Mijn leven met Dirk Baron’ wordt gepresenteerd door zijn partner Dieke
Broersma. Dirk was 35 jaar en had
zijn leven mooi op de rit met werk,
een gezin en toekomstdromen.
Maar toen werd bij hem de ziekte van Alzheimer geconstateerd.
Hoe moet je dan verder? Plotseling
stond hun leven op de kop. Maar
hoe plotseling was dat eigenlijk? Op
deze avond vertelt Dieke Broersma
over ‘de reis’ die zij hebben gemaakt
voor en na de diagnose Alzheimer.
Het programma zal zoveel mogelijk
interactief zijn en de inhoud van

de avond zal mede worden bepaald
door vragen en ervaringen.
Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden
en vrienden. Ook hulpverleners en
andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer
Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting
Alzheimer Nederland met Patyna,
Stichting Palet, Noorderbreedte,
Zorgcentrum Het Bildt, Thuiszorg
het Friese Land, Ouderenwerk
Waadhoeke.

Nieuwbouwjacht ‘Meraki’ is voor afbouw naar de Willemshaven gebracht.
Het jacht is gebouwd bij Vitters Shipyard te Zwartsluis. Dit jacht van bijna vijftig meter lang en bijna tien meter breed biedt plaats aan zeven bemanningsleden en heeft vier gastverblijven.(Foto: Ruud Burgers Maritieme Fotografie)

John Feikema maakte enkele weken geleden een foto van dit spiegelbeeld van de Willemshaven.
(Foto: John Feikema)

De dieetcoach
FODMAP dieet helpt ook bij ontstekingsziekten in de darm
Britse en Franse onderzoekers hebben in een klinische studie ontdekt
dat het FODMAP dieet niet alleen
helpt bij onbegrepen darmklachten,
maar ook bij ontstekingsziekten in
de darm. Voor mij komt dit onderzoek niet als een verrassing omdat
mijn ervaringen ook zo zijn.
De onderzoekers onderzochten een
groep van 52 mensen met de ziekte
van Crohn of colitis ulcerosa (samen
ook wel Inflammatory Bowel Disease, IBD genoemd). Ruim de helft
van deze mensen kregen een maand
lang het FODMAP-beperkte dieet.
De rest van de patiënten (n=25)
kreeg een controle-dieet. Alle patienten kregen begeleiding van een dietist. Het FODMAP-beperkte dieet
houdt in dat bepaalde soorten koolhydraten en suikeralcoholen, die in
de dunne darm vocht aantrekken,
worden vermeden. Deze stoffen geven bij sommige mensen buikpijn en
een afwijkende ontlasting doordat
zij slecht worden opgenomen. In de
dikke darm worden zij dan uiteindelijk omgezet. Hierbij komen gassen
vrij die winderigheid en een opge-

blazen gevoel geven. Onder het zogenaamde FODMAP dieet vallen de
stoffen lactose (melksuiker), fructose (vruchtensuiker), polyolen (dit
zijn de suikeralcoholen), galactanen
(in peulvruchten), fructanen en
galacto-oligosacchariden (deze zitten onder andere in tarwe, rogge
en koolsoorten). In dit onderzoek
rapporteerden 14 van de 27 mensen (52 procent) na een maand met
het FODMAP-beperkte dieet een
verbetering in de symptomen. In de
controlegroep waren dit 4 van de 25
mensen (16 procent). Ook hadden
de mensen in de FODMAP-beperkte
groep een hogere, gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven dan de
mensen in de controlegroep. Er is
nog niet onderzocht wat de effecten van het dieet na deze vier weken
is. Persoonlijk vind ik de gekozen
termijn nogal kort omdat bij het
toepassen van dit dieet bij mensen
met prikkelbaar darmsyndroom (de
onbegrepen darmklachten, ook wel
PDS of IBS genoemd) de termijn van
FODMAP-vrij eten zes weken is. Bij
deze groep met PDS heeft wel 75%
van de mensen baat bij het dieet!
Omdat je in het begin snel dieetfouten maakt, is de zogenaamde elimi-

natiefase, het weglaten van de FODMAPs zes weken in plaats van de vier
weken in het onderzoek bij mensen
met IBD. Vervolgens wordt uitgezocht welke groep of groepen voedingsmiddelen de klachten veroorzaken. Hierbij is het belangrijk om
de groepen één voor één in te voeren. Vervolgens gaat de cliënt weer
terug naar het FODMAP-dieet en
wordt de volgende groep ingevoerd.
Het komt vaak voor dat er een zogenaamde stapeling van de stoffen
de klachten geeft. De losse groepen
gaan dan goed, maar bij combinaties komen de klachten weer terug.
Het is een puzzel om uit te zoeken
op welke voedingsmiddelen de client reageert. Dit is bij mensen met
colitis ulcerosa en ziekte van Crohn
niet anders dan bij de groep met het
prikkelbaar darmsyndroom. Wilt
u meer weten of met het FODMAP
dieet aan de slag? Neem dan contact
op met Irene van der Vuurst, diëtist
Libra, tel. 06-11276810. Libra is
gevestigd in Franeker (De Metro),
Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist
wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u heeft geen verwijzing
(meer) nodig.
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6 stoelen
voor de
prijs van 5

6e stoel
Merel gratis*

in combinatie met
tafel Cosy 180x90 cm
setprijs nú:

Bij aankoop
van deze
complete
eethoek

€ 964,-

OPEN DAG HARLINGEN
5 feb 15.30 - 20.30 uur

DOE-MIDDAG FRANEKER
6 feb 12.00 - 14.30 uur

INFO-AVOND FRANEKER
6 feb 19.00 - 21.00 uur

1

2

3

Houten blad, kies voor
rechte planken of visgraat

Kies de maat: 180x90, 200x100,
220x100 of 240x100 cm

Zwart metalen poten, ga voor
U, A, X of C vormig

www. vestdijk .nl

Parkaccu’s
Lite
Wilco

PRIVÉ OF
ZAKELIJK
GESCHIL?

parkeerschijf
parcel shop

Nooit meer de blauwe schijf vergeten
dankzij deze elektronische parkeerschijf.
Wettelijke toegestaan.

advocatuur & mediation

van bromfiets tot
scheepsaccu

adres voor uw
Nu Tevens
van € het
39,95
filters, oliën, remmen, uitlaten, waterpompen,
voor slechtsautolakken, etc.

€ 24,95

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

hartstichting.nl

Iedereen kan
door Parkinson
getroffen worden
Steun baanbrekend
onderzoek
Ga naar
parkinsonfonds.nl

www.grijmans.com • 0515 57 20 83 • Bolsward • Harlingen
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Bonte bouw
Er wordt hard gebouwd en gerenoveerd in Harlingen, en elk project heeft een eigen kleur steigernet. Dat bracht HC-lezer Riemer Agema op het
idee voor een vierluik in de HC.
(Foto’s: HC - Joachim de Ruijter)

1000 euro voor Jonge Seun
Het Rabobank coöperatiefonds Leeuwarden-Noordwest Friesland steunt
talloze mooie projecten, die een bijdrage leveren aan de verbetering van
de leefomgeving. Het Harlinger zonnepontje Jonge Seun is één van de 66
doelen waaraan de Rabobank in 2019 een donatie deed.
Samen met vertegenwoordigers van
22 andere organisaties mochten
Louis de Wagenaar en Auke Huizinga, voorzitter en schipper bij de
Stichting Harlingen Heen & Weer,
de cheque van maar liefst € 1000 in
ontvangst nemen bij de Rabobank in
Leeuwarden.
Het bedrag is bestemd voor de aanschaf van een tweede accupakket
voor de Jonge Seun. Met de extra accu’s worden vaarduur en actieradius
van de pont aanmerkelijk verbeterd.
Die uitbreiding van de actieradius

zal nodig zijn, zo hoopt men bij de
Jonge Seun althans, als in de nabije
toekomst de doorgaande fietsroute
tussen Denemarken en België, langs
Wad en Noordzeekust wordt gerealiseerd. Diverse overheidsinstanties,
waaronder ook de gemeente Harlingen, zijn bezig met het ontwikkelen
van de plannen voor dit fietspad. Natuurlijk zet de Jonge Seun dan in op
een aanlegsteiger voor de pont op
de Noorderpier. Zo wordt het zowel
voor de toerist die Harlingen bezoekt als voor de ouwe seun, alleen
maar mooier in het havengebied!

Veel knuffels bij voorleesontbijt
Een bonte mengeling van leerkrachten in pyjama en/of badjas woensdagmorgen op de Sint Michaëlschool. Ook de leerlingen mochten in hun
slaapoutfit komen. Het was tijd voor het jaarlijkse ‘nationale voorleesontbijt’. De ouders hadden lekkere hapjes meegenomen en er waren oma’s en
opa’s om leuke verhaaltjes voor te lezen. Bijna alle leerlingen hadden wel
een knuffel meegenomen. Sommigen nog groter dan ze zelf zijn. Tegen tien
uur kwam er een einde aan dit festijn en konden de rekenboekjes weer op
tafel.
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

BOEK

BESTELLEN?
www.flevomedia.nl
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Sint Michaëlschool naar finale
First Lego League Benelux
HARLINGEN - Vandaag reist een team van de Sint Michaëlschool
naar Breda om mee te doen aan de finale van de First Lego League.
Een internationale wedstrijd voor leerlingen van 8 tot en met 14
jaar.

Op vrijdag 13 december 2019
plaatsten wij een serie foto’s van een
kerstviering met bejaarden die wij
ontvingen van mevrouw C. Wissels
uit Landsmeer. Op deze fotoserie
kregen wij twee reacties, mevrouw
J. Knipper uit Leeuwarden dacht
dat de mevrouw die vooraan bij
het zangkoor zit haar grootmoeder
Feikje Wierda was.
De heer de Jong uit Harlingen herkende op de middelste foto de heer
Jelle Beuker en op de onderste foto
het zangkoor Con Amore o.l.v. de
heer Hondema (?) met o.a. de heren Bijlsma, Hoogeveen, Huijser en
Geerdink. Volgens hem zijn twee
foto’s samengevoegd want de heren
staan er dubbel op. De foto is rond
1969-1970 gemaakt in het Gemeentelijk rusthuis, toen gevestigd in het
Weeshuis in de Weeshuisstraat.

Het is een educatief programma
dat jongeren uitdaagt de maatschappelijke rol van wetenschap
en technologie te onderzoeken
aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden
elk jaar opgehangen aan een thema. De kinderen werken in teams
van maximaal tien deelnemers.
Het team van de Sint Michaëlschool bestaat uit een samengesteld team uit groep 7 en 8. “We
hebben er heel veel zin in”, zegt
meester Peter Pasma, die het
team zal begeleiden. “Wij zijn
één van de weinige basisscholen
die meedoen. De meesten zijn
van de voortgezette opleiding. De
kans is dan ook groot dat wij het
moeten afleggen tegen de andere
scholen. Desondanks proberen
we toch een zo goed mogelijk resultaat te behalen en is het al een

hele eer dat we tot de Benelux-finale zijn gekomen.”
De opdracht: ontwerp, bouw en
programmeer een volledig autonome robot. Daarbij maken ze gebruik van het Lego Mindstorms
en software naar keuze. De robot
moet tijdens de finaledagen wedstrijden spelen op een opdrachtenparcours, waarbij punten te
verdienen zijn. Het Harlinger
team heeft een inventieve manier
van huizen bouwen uitgevonden.
Vandaag om 15.00 uur vertrekt
het team met acht gezinnen, in
totaal 28 personen. Er wordt met
eigen vervoer gereden en voor de
overnachting zijn dertien kamer
in een hotel geboekt. De winnaars ontvangen naast de felbegeerde Champions Award, tickets
voor een reis naar Amerika en
Griekenland.

De Wadden voor dummies
door Henk Tameling
Iconen van het Wad
Wie of wat zijn de iconen van het Wad: de zeehond, de Waddenvereniging, Jan Wolkers of zanger Hessel van Terschelling? Wie bepaalt eigenlijk of iets of iemand een icoon is? Aflevering 2 van een vervolgserie over
de iconen van het Wad: Texel
Texel kent naast Jan Wolkers nog
meer schrijvers van naam zoals Joyce Pool, Imme Dros, Nico Dros en de
geschiedschrijver Johannes van der
Vlis. Wolkers en Van der Vlis zijn
beiden ereburgers van Texel, net
als de astronoom Kees de Jager. Ook
bij sporters zien we bekende mensen afkomstig van het eiland zoals
volleybalster Alice Blom, wielrenster
Denise Betsema, triatlete Ingrid van
Lubek en voetballer Sieme Zijm.

Hierbij komen we ook nog even terug op bijgaande schoolfoto die wij met slechts één reactie plaatsten op vrijdag
10 januari 2020. Hierop kwam toch nog een aantal reacties, want het bleek niet de Klaas de Vriesschool te zijn. Nu
ontvingen we reacties van Trudy Hoek-Manshande, Annelies de Jong-Miedema en Ankie Schotanus-de Boer allen
uit Harlingen.
Het betreft een foto van de rooms-katholieke Sint Jozef kleuterschool in de Hofstraat, gemaakt op de laatste
schooldag 30 juni 1974. De namen die wij doorkregen zijn op de voorste rij vlnr:Wout Jan Faber, Monique van der
Meer, Annelies Miedema, Ellen van der Boom, Bert Kuipers, Johnnie Homminga, Hellen van der Haag.
Middelste rij vlnr: (…) Van der Geest, Allegonda van der Zweep, Sophia Dijkstra, Walter Zeinstra, Edwin Leinstra,
Johan Outhuijse, Edwin Schotanus, Bennie Meijer, onbekend.
Achterste rij vlnr: Juf Ineke Westendorp, Yvonne Galema, Andrea Boonstra (?), Frans Uythof, Judith Hoek, onbekend, Jan van der Mei, Martin van Vliet, Priscilla van Veen, onbekend.

Geert Bonnema
maakte onlangs
deze foto.
Een goed begin
van de dag!

(Foto:
Geert Bonnema)

Grote namen
Als het om natuurbescherming gaat,
kan het eiland trots zijn op mensen
als oud-inwoners Jan Drijver, ornitholoog en natuurlijk misschien
wel de allerbekendste Jac. P. Thijsse,
onderwijzer, schrijver van beroemde boeken over de natuur en grondlegger van Natuurmonumenten.
Allemaal grote namen van Texel.
Op zich niet zo verwonderlijk: het
is ons grootste Waddeneiland met
de meeste bezoekers van alle eilanden, namelijk ruim 900.000 per jaar
en met de meeste inwoners: ruim
13.000.
Icoon?
Om een icoon van het Wad te zijn
moet er meer gebeuren dan enkel
en alleen het feit dat je van een eiland afkomstig bent, hoe beroemd
sommige sporters, middenstanders
of schrijvers misschien ook zijn.
Een icoon is populair, heeft invloed
(gehad) en is een boegbeeld van het
gebied.
Zeilen en de zilte revolutie
Rond het eiland in de zee leerde
Olympisch kampioen Dorian van
Rijsselberghe de kneepjes van de
surfsport. De succesvolle zeiler van
Texel maakt zich grote zorgen over
het door plastic vervuilde water
waarop hij zeilt. Samen met de Plastic Soup Foundation zet hij zich in
voor schonere oceanen. Zijn vader
en moeder hebben hun zoon altijd
door dik en dun gesteund. Vader
Mark is op zijn beurt beroemd als
pionier van de zilte revolutie op
Texel. Hij is een van de mannen achter Waddengoud, het keurmerk van
landbouw- en veeteeltproducten uit
het Waddengebied.
Mark van Rijsselberghe werkt zijn
leven lang met passie aan de ver-

wezenlijking van zijn idealen op het
gebied van biologische waddenproducten. Zijn drijfveer is groots: “Bijdragen aan een wereld zonder hongersnood is ons ultieme doel. De
zilte revolutie is ons middel. Wij maken van verzilting een kans.”
Onderzoek
Jarenlang zijn Mark en zijn collega’s
- wetenschappers, ondernemers en
natuurbeschermers - aan het onderzoeken, uitproberen, testen en experimenteren om aan te tonen dat
aardappels onder zilte omstandigheden kunnen worden geteeld. Ze
willen laten zien hoe de traditionele
teeltmethode veranderd moet worden om de verzilting het hoofd te
bieden.Mark was actief bij bedrijven
als het Zilt Proefbedrijf, Waddenwier, Salt Farm Texel en Marc Foods.
Deze zijn in 2019 gebundeld in het
bedrijf Saline Farming. Van Rijsselberghe verspreidt zijn kennis van de
zilte landbouw door middel van zijn
Salt Farm Foundation. Hij is onder
meer actief in de Noordzeeregio en
op Bonaire.
Een man met een missie
De Salt Farm Foundation heeft een
kenniscentrum in de boet van Van
Rijsselberghe aan de Hoornderweg
42 bij Den Hoorn voor gasten uit
binnen- en buitenland. De stichting
beheert ook twee hectare land en
een virtueel kenniscentrum: www.
salineagricultureworldwide.com.
Deze idealistische ondernemer wil
met zijn stichting kennis delen om
de mondiale voedselschaarste op te
lossen. Ook wil hij een oplossing bieden voor de nadelige gevolgen van
klimaatverandering. Zilte landbouw
is het doel van deze Texelaar door
zouttolerante variëteiten te telen
zoals aardappelen, wortels, kool en
uien op zoute grond. Met specifiek
beheer van de bodem, bemesting
en irrigatietechnieken zou er wereldwijd meer voedsel geproduceerd
kunnen worden voor miljarden
mensen in zilte gebieden.
Marc van Rijsselberghe is het boegbeeld van de zilte revolutie. Als het
aan deze landbouwpionier ligt zal
deze revolutie zich vanaf Texel over
de hele wereld verspreiden. Een
ware icoon van het zoute water.
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Nieuwe fotostudio in Harlingen
Woensdag jongstleden is fotostudio Piet Allersma geopend. In deze studio kunnen klanten terecht voor portretfoto’s, maar er is ook voldoende ruimte voor kleine groepen. Klanten ontvangen hun foto’s digitaal,
maar ook afdrukken op professioneel papier of wanddecoraties behoren
tot de mogelijkheden.

Vogelfiguren boven Westerzeedijk
(Foto's: HC - Henry Drost)

“Na 50 jaar hobbyfotografie moest
het er maar eens van komen”, zegt
Piet Allersma, die op zijn negende
zijn eerste fototoestel van een verre
achterneef kreeg. “Het was een Agfa
fotobox met een rolfilm. Het was
een heel eenvoudige techniek en
er kwamen 12 enorme negatieven
uit. Dan was de rol vol en moest je
een week op de afdrukken wachten.
Maar ik vond het prachtig en dat
heb ik niet van een vreemde. Mijn
vader was ook veel met fotografie
bezig en drukte zijn eigen foto’s af.”
Later is Piet Allersma digitaal gaan
fotograferen en doet dat nog steeds.
Hij heeft hiervoor diverse cursussen
gevolgd en daarnaast begeleiding
gehad van een professionele fotograaf. Alle foto’s worden dan ook
bewerkt met een bekend professioneel fotobewerkingsprogramma.
De werkelijkheid wordt daarbij nóg
iets mooier gemaakt dan hij is, aldus Allersma. “Techniek is uiterst
belangrijk, maar dat is zeker niet
het enige wat een foto mooi maakt.
Het begint bij het contact tussen de
klant en de fotograaf.” Iets wat de
van oorsprong verpleegkundige in
het bloed zit. Zonder dit menselijk
contact zijn foto’s volgens hem leeg
en uitdrukkingsloos.

De studio is gevestigd op Groen van
Prinstererstraat 11 in Harlingen. Meer
informatie op pietallersmafotografie.
nl.

De studio beschikt over professionele flitsers en achtergronden, is
groot genoeg om kleine groepen te
kunnen fotograferen. Bijvoorbeeld
familiefoto’s. Mensen kunnen na
een fotosessie kiezen uit vijftien bewerkte foto’s. Deze worden digitaal
toegestuurd. Maar ook afdrukken
door een professionele afdrukcentrale op verschillende soorten papier
en diverse wanddecoraties zoals forex, dibond en aluminium behoren
tot de mogelijkheden.

Kerkdienst
over Bijbelstad
Harlingen

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

Zondagavond 26 januari is er een
dienst in de Grote Kerk, uitgaande
van de Werkgemeenschap van Kerken in Harlingen. De samenzang
wordt begeleid door het Leger des
Heils. Centraal staat de collecte ten
bate van de nieuwe Friese Bijbelvertaling. De dienst begint om 19.00
uur en is Fries-Nederlands. Voorgangers zijn ds Ulbe Tjallingii en
ds Teunard van der Linden. Via een
powerpointpresentatie komt tevens
oud Harlingen in beeld als Bijbelstad
en toevluchtsoord van weleer.

Zo’n stukje door Marten Blom
Deep Brain Stimulation
Over ongeveer een jaar ga ik onder
het mes. Dat wil zeggen: als ik goed
door een aantal tests en onderzoeken kom, waaronder een neuropsychologisch onderzoek. Als dat allemaal goed gaat, wordt ik geopereerd
aan mijn hersenen. Zo. Dat is een zin
die je niet elke dag op papier zet. De
realiteit achter deze woorden dringt
maar half tot me door. De andere
helft valt weg achter allerlei clichébeelden die een zin als deze bij mij
oproepen. Groteske scènes uit oude
zwart-witfilms en stripverhalen
waarin dokter Frankenstein te zien
is die met een handzaag een schedeldak aan het lichten is. Ik heb het
over Deep Brain Stimulation, DBS,
niet te verwarren met DSB, de Dirk
Scheringa Bank. Laatstgenoemde
lichtte eerder je portemonnee dan
je schedel, weer een heel andere tak
van sport. DBS is een ingreep die
voor Parkinsonpatiënten een zeer
langdurige verbetering kan betekenen.
Niet lang geleden kregen we een eerste voorlichting. De verpleegkundige
die de voorlichting gaf, kwam al snel
op dreef. Binnen de kortste keren
zaten we in een levendige beschrijving. Ik zou haar exacte woorden
hier niet meer voor de geest kunnen

halen, maar ik weet nog precies wat
voor beelden ze bij me opriep: alsof
ik onderin een mijnschacht stond te
kijken naar een glanzende kabel die
ver boven mij werd neergelaten. Geheel terecht zei mijn vrouw op dat
moment: ‘Wacht even hoor, wáár
zitten we nu al helemaal ? Moet er
niet eerst geboord worden?’
Met een nog net niet hoorbare
‘ping!’ verdween het beeld van de
mijnschacht, tezamen met de geïntrigeerde uitdrukking in de ogen
van de verpleegkundige. ‘Ja, nee, natuurlijk’, zei deze haastig, ‘Ik loop op
de zaken vooruit, u heeft helemaal
gelijk.’ En dus vertelde ze hoe eerst
mijn hoofd vastgezet zou worden.
Zoals je een stoelpoot in een bankschroef zou vastklemmen, dacht
ik en ongevraagd schotelde mijn
fantasie me het beeld voor van een
schreeuwend iemand, die zich uit de
ijzeren greep van het operatieframe
probeerde te ontworstelen. ‘Operation: Mindcrime’, de titel van één
van mijn favoriete cd’s, kon ik er bijna bij horen.
Ik ken dat malle hoofd van me zo
langzamerhand goed genoeg om te
weten dat al die fantasietjes alleen
maar afleiding zijn, een truc waarmee je jezelf wijsmaakt dat de confronterende gebeurtenissen in je

leven niets meer dan spectaculaire
scènes zijn in een film die alleen jij
kunt zien. Maar wat er in het echt
gebeurt weten heel veel mensen al.
Er is een aantal goed bekeken documentaires over deze operatie op TV
geweest. Ik zie altijd een blik van
fascinatie verschijnen in de ogen
van willekeurig wie dan ook die mij
er over vertelt; hoe er twee gaten
boven in de schedel worden geboord
- terwijl de geopereerde volledig bij
kennis is! - en hoe er twee slangetjes of draadjes in die gaten worden
neergelaten. Op dit punt van het
verhaal beginnen de ogen van eenieder die me dit vertelt pas echt te
glimmen: terwijl de neurochirurg
- ongetwijfeld met de grootste zorgvuldigheid - met die slangetjes in de
hersenen van de patiënt roert, geeft
de neuroloog diezelfde patiënt eenvoudige controleopdrachten. Met de
wijsvinger tegen de duim tikken. Of
een moeilijke zin uitspreken. Als de
chirurg precies op de goede plek zit,
voert de patiënt zijn opdracht foutloos uit. ‘Dat is toch ongelooflijk!’ is
een uitspraak die ik in dit verband
vaak heb gehoord.
Nog een bijzonder verschijnsel: het
moment van verandering van gezichtsuitdrukking van mensen, als
het tot ze doordringt dat ik hetgeen

ik ze vertel, op TV heb gezien. De
soms wat verstrooide blik van medeleven maakt dan plaats voor het
soort enthousiasme dat ik eerder
zou verwachten als ik verteld had
dat ik me als kandidaat had opgegeven voor ‘The Voice of Holland’. Ik
vraag me dan af of hoe iemand zou
reageren als ik zou vertellen dat ik
de rest van mijn leven, na de operatie, bij elke luchthaven een pasje
moet laten zien waarop staat dat ik
niet door de metaaldetector kan. Of
dat de plek waar de neurochirurg helemaal naar toe moet in mijn hoofd,
te vergelijken is met de plek waar de
pitjes in een appel zitten; helemaal
binnenin. Ik wilde afsluiten met een
paar quotes van een tweetal niet
nader genoemde specialisten over
succesvolle DBS-operaties. Toen de
neurochirurg meteen op de goede
plek zat: ‘Echt een hole-in-one!’ En
over DBS-operaties in het algemeen:
‘We weten niet hoe het werkt, maar
wel dat het werkt!’ Heel geruststellend. Maar je hoort mij niet klagen,
hoor. Er wordt ontzettend veel geld,
tijd en moeite besteed om mij een
stuk beter door het leven te laten
gaan en daar ben ik echt dankbaar
voor. Maar straks zit niet jij, maar
ik met een gaatje in mijn hoofd de
neuroloog na te praten: ‘De kat
krabt de krullen van de trap.’

Programma RSH
Zaterdag 25 januari
09:00-10:00 Een Plaatje en een Praa
tje
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
19:00-21:00 Theetijd met koffie
Zondag 26 januari
09:00-10:00 Kruispunt
10:00-11:00 Anita Draait Door!
11:00-12:00 RSH Klassiek
12:00-13:00 Roots Music
13:00-14:00 Uit de Schatkamer
14:00-17:00 Sport Lokaal
17:00-18:00 Kruispunt
Maandag 27 januari
09:00-10:00 Plaatje en een Praatje
10:00-12:00 Afslag Harlingen
17:00-19:00 Afslag Harlingen
19:00-20:00 Muziek met Erik
Dinsdag 28 januari
10:00-12:00 Nostalgia
17:00-20:00 Het Alternatief
Woensdag 29 januari
17:00-18:00 On Air
18:00-19:00 Roots Music
Donderdag 30 januari
17:00-18:00 Muziek met Erik of
RSH Politiek
18:00-19:00 Keep It Country
19:00-20:00 Uit de Schatkamer
20:00-21:00 Barrelhouse
21:00-22:00 Razende Roeland
Vrijdag 31 januari
13:00-14:00 Keep It Country
14:00-16:00 Nostalgia
18:00-19:00 RSH Klassiek
19:00-20:00 Kruispunt
20:00-23:00 Het Alternatief
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Milieuorganisaties beweren dat het slecht gaat

Onthulling tijdelijk lichtmonument
Kottervissers weten zich geen raad met de vele rog Levenslicht in Harmenspark
kust, een beter heenkomen. Die locaties vertoonden overeenkomsten
met de verdwenen Nederlandse zeegaten. Intussen begon ook Noordzee-breed de watertemperatuur te
stijgen.

De UK-197 behoort tot de groep Urker kotters die gedurende een bepaalde
periode in de zuidelijke Noordzee vist. 
(Foto: Willem M. den Heijer)

Nederlandse kotters die in het zuidelijke Noordzee vissen, weten zich
soms geen raad met de hoeveelheden rog die onbedoeld in hun netten
terechtkomen. De vissers vermoeden dat rog zich steeds beter weet te
handhaven en dat wijzigingen in natuurlijke omstandigheden daar een
rol in spelen, evenals de gewenning aan die veranderende omstandigheden.
Door Willem M. den Heijer
Voor de vissers is het helder. De
verschillende soorten rog doen het
goed, vooral stekelrog en blonde
rog. Deze twee rogsoorten zijn volgens de vissers al enkele jaren bezig
met het vergroten van hun leefgebied. Zij zien ze steeds vaker tussen
de rest van de vangst. Echter kleine
natuurbeschermingsorganisaties
geloven er geen snars van dat het
goed gaat. Stichting De Noordzee
(SDN), ‘Our Fish’ en de Nederlandse
Elasmobranchen Vereniging (NEV)
trekken elk jaar wel een paar keer
aan de alarmbel om de samenleving
te vertellen dat het slecht gaat met
rog. Deze ngo’s zien graag dat de gevleugelde vissen een beschermingsstatus krijgen en in hun ogen gaat

elke vorm van visserijreductie niet
ver genoeg.
Deltawerken
In Nederlandse kustwateren zwommen vroeger verschillende rogsoorten. Met name voor de Zeeuwse en
Zuid-Hollandse eilanden viel er rog
te vangen. Niet dat daar gericht
op werd gevist, maar ze kwamen
wel voor in de vangst. De zeegaten
vormden een aantrekkelijk gebied
om op te groeien. Na de deltawerken
veranderden de omstandigheden en
bleken niet alleen andere vissoorten
te zijn vertrokken die graag in estuaria met de daarbij behorende dynamiek vertoeven, maar ook roggen en
hondshaaien. Met name de jongere
jaarklassen. Rog vond westelijker, in
bepaalde gebieden onder de Britse

Elfstedentocht voor
inzameling mobieltjes
Net voor oudjaar 2010 werd bij de 7-jarige Jesse Mulder een zeer ernstige vorm van kanker in zijn buik geconstateerd. Tussen hoop en vrees
verbleef hij lange tijd in het ziekenhuis en maakte mee dat leeftijdgenoo
tjes op de zaal het niet haalden. Wonder boven wonder genas hij en hij
stelde zich ten doel zich in te spannen om deze ziekte te bestrijden. Jesse
sloot zich aan bij Opkikker, een organisatie die zich inzet om kinderen in
zo’n situatie te helpen. Hij ontdekte dat recyclen van oude mobiele telefoons niet alleen duurzaam is, maar ook geld oplevert. Bedrijven kunnen
nuttige materialen hergebruiken en zo levert iedere verwerkte telefoon
geld op voor Jesse’s actie ter bestrijding van dit soort noodlottige kinderziektes.
Lionsclubs in heel Nederland besloten Jesse te helpen om zijn streefaantal (50.000 mobieltjes) te realiseren. LC Tjerk Hiddes en de andere
club in NW Friesland, LC Franeker
Harlingen, namen de uitdaging aan
en zo werden inzamelboxen uitgezet van Harlingen tot Sexbierum.
Kapsalon Galema in Franeker en PM
Mode en de grote supermarkten deden mee in meerdere steden en bij
de Harlinger Nieuwjaarsduik hoorden we - voordat men te water ging nog één keer die fameuze Nokia-tune vóór het apparaat verdween in de
inzamelbox.
Ook de Harlinger modezaken deden
mee. Dinsdag vroegen we Lucia van
der Meer naar de ervaringen bij Zensa Moda. Op een prominente plaats
bij de toonbank pakte ze stralend
een grote zak die al een beetje op
scheuren stond. “Het loopt als een
tierelier! Het moeten er al meer dan
honderd zijn. Veel mensen reageerden eigenlijk een beetje opgelucht,
zo’n oudje ligt een beetje in de weg
en je weet niet wat je er mee moet.
Mooi dat je het dan voor zo’n actie
kunt brengen.” Verderop in de Voorstraat was Jozef ‘for him’ Dijkstra

net zo enthousiast over zijn ervaringen. Veel positieve reacties. “Een
klant die wat in gedachten verzonken raakte, even naar huis liep en direct weer terug kwam om zijn oude
toeverlaat in te leveren.”
Heeft u nog zo’n toestel dat daar
maar ligt en niet meer gebruikt
wordt? Lever het in en help Jesse.
De inzameling loopt tot en met 7 februari. Zaterdag 8 februari wordt de
actie afgesloten met een Elfsteden
Kluuntocht. Jesse gaat dan in een
oldtimer-auto langs de elf steden.
Hij wordt daar ontvangen door de
burgemeester en die overhandigt de
ingezamelde mobieltjes aan Jesse.
De gebeurtenis wordt opgeluisterd
door wat gezellige muziek en vermaak. De tocht passeert Harlingen
zaterdag van 15.30 tot 16.00 bij het
stadhuis aan de Noorderhaven en
vervolgt naar de Oortwolk Fontein
aan de Breedeplaats in Franeker
waar om 16.15 de oogst van dat deel
van NW Friesland in de handen van
de burgemeester op hem wacht.
Heb jij nog oude mobiele telefoons
liggen die jij niet meer gebruikt?
Gooi ze niet weg en steun Stichting
Opkikker!

Profijt
Stekelrog en blonde rog hadden
weliswaar te maken met een gerichte kleinschalige visserij vanuit de
Britse kustplaatsen Harwich, Southwold, Aldeburgh en Lowestoft
maar die nam in de loop der jaren
in betekenis steeds verder af. Anno
2020 zijn er nog amper commerciële rogvissers over. Daar hebben
de twee genoemde rogsoorten ongetwijfeld profijt van gehad en in
combinatie met de gestegen zeewatertemperatuur en wellicht een goed
voedselaanbod zijn de populaties in
omvang toegenomen. Waar Nederlandse kotters tot zo’n vijftien jaar
terug de rog louter in het Britse deel
tegenkwamen, daar komen zij ze al
enkele jaren steeds vaker in het Nederlandse deel tegen. Met name het
laatste kwartaal en het eerste kwartaal staan bekend om ruime bijvangsten van rog.
Discardonderzoek
Vanaf 2016 tot en met 2018 zijn
verschillende Nederlandse kotters,
waaronder de UK-33, UK-149 en
de UK-246, betrokken geweest bij
een discardonderzoek. Tijdens die
reizen werden ondermaatse vissoorten maar ook soorten zoals tarbot,
griet en rog, waar een maximum
aanvoerhoeveelheid voor gold, apart
gehouden. In het laatste kwartaal
betrof dat ontzettend veel rog. Die
werd in het kader van het onderzoek
na aanlanding gesorteerd en gemeten zodat een grove indicatie van de
leeftijd kon plaatsvinden. Vorig jaar
is er een gericht onderzoek gestart
naar rog waarbij de verschillende
soorten geregistreerd worden en
waar DNA-onderzoek middels een
vin-clip duidelijk moet maken of het
bestand groot of klein is. Met het
onderzoek hoopt de sector aan te
kunnen tonen dat de ngo’s ernaast
zitten.

Vanavond wordt het monument ‘Levenslicht’ van Daan Roosegaarde
onthuld in het Harmenspark. Burgemeester Roel Sluiter verricht de onthulling, vanaf 19.00 uur.
Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd.
Ter nagedachtenis van dit moment
heeft kunstenaar Daan Roosegaarde
in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei het tijdelijke lichtmonument Levenslicht bedacht.
Het monument dat bestaat uit losse,
lichtgevende stenen die om de paar
seconden oplichten en uitdoven
- symboliseert het leven dat nu in
de gemeente gemist wordt. Door stil
te staan bij het gemis van plaatsgenoten, blijft de herinnering aan de
slachtoffers levend.
Harlingen is één van de meer dan
150 Nederlandse gemeenten die
meedoen aan dit initiatief. Ook
Harlingen kent Joodse slachtoffers
die gedeporteerd en later vermoord
werden. Met het tijdelijke monument dat tot 31 januari te zien is,

wordt aandacht gevraagd voor de
slachtoffers van de Holocaust. Eerder zijn in Harlingen, op initiatief
van Centraal Comité 1945 en Oud
Harlingen, tientallen struikelstenen
geplaatst, met namen van omgekomen Joodse inwoners.
De onthulling van Levenslicht markeert ook de start van tal van activiteiten rond de diverse herdenkingen
en vieringen van 75 jaar vrijheid.
Het Centraal Comité 1945, dat dit
jaar 75 jaar bestaat en na dit jaar
stopt, zal in het kader van 75 jaar
vrijheid diverse activiteiten organiseren om de oorlog te herdenken
en de vrijheid te vieren. Zo vindt er
onder meer een fototentoonstelling
plaats in het Hannemahuis, is er
een educatief programma opgesteld
voor het basis- en voortgezet onderwijs en wordt er een boek uitgebracht.

Fotoclub Kimswerd
Deze keer was de opdracht: maak een foto door een glazen bol. De inzendingen van de leden waren zeer divers. De foto van Wies Procee werd als
mooiste beoordeeld. Meer vanaf morgen op de facebookpagina van Fotoclub Kimswerd.
(Foto: Wies Procee)

Inspirerende bijeenkomst PO-raad op ikc Sint Michaël
Ikc Sint Michaël bood vorige week vrijdag onderdak aan de eerste IKCdag op locatie van 2020, georganiseerd door de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Deze dag was bedoeld voor het
uitwisselen van kennis en ervaring tussen mensen die al werken in een
integraal kindcentrum of er één willen opzetten.
“We hebben voor deze locatie gekozen, omdat ikc Sint Michaël één
van de eerste ikc’s van Nederland
is met een apart centrum voor de
jongste kinderen”, vertelt organisator Job van Velsen. Directrice
Tineke Geertsma-van der Werf en
Shanna Stegeman, locatieleider van
kinderopvang Eigen&Wijzer, gaven
een presentatie over de historie,
de locatie en de ontwikkeling van
ikc Sint Michaël. Over de manier
waarop ze elkaar hebben gevonden,
zei Geertsma-van der Werf: “De samenwerking met Eigen&Wijzer was
een bewuste keuze. We wilden geen
kinderopvangorganisatie die volgt,
maar juist inspireert. We willen samenwerken, samen bouwen en gelijk zijn. We stellen daarbij allemaal
het jonge kind voorop.”
Die samenwerking is bijvoorbeeld
terug te vinden in de ontwikkelhoek waar peuters en kleuters elkaar ontmoeten onder begeleiding
van een pedagogisch medewerker.
Daarnaast gebruiken school en kinderopvang dezelfde methodes en delen ze informatie. Zo werkte de Sint
Michaëlschool al enkele jaren met de
methode Vreedzame School en gaat
zij Eigen&Wijzer hierin begeleiden.
En andersom ondersteunt de kinderopvang de basisschool bijvoor-

beeld in het stimuleren van gezond
eten en drinken.
Na de presentatie kregen de deelnemers een rondleiding door het
gebouw. Marion Breg van project en
adviesbureau Stipt had zich vooral
opgegeven omdat ze benieuwd was
naar het pand. “Ik probeer te kijken
met de ogen van een kind. Zo’n laag
raam in de ontwikkelhoek vind ik
bijvoorbeeld geweldig.” Door dat
raam is het Groene Plein te zien, een
speelplaats waar de kinderen kun-

nen klimmen en klauteren op stenen en houten stronken. “Het Groene Plein biedt meer uitdaging voor
kinderen dan gewone speeltoestellen, er ontstaan minder ruzies en
de kinderen beleven op deze manier
alle seizoenen van het jaar”, vertelt
Geertsma-van der Werf.
Aan het einde van de ochtend kijkt
Sarah Abbou van de PO-raad tevreden terug op de bijeenkomst. “Ik
ben blij dat mensen met elkaar in
gesprek gaan. Het gaat op deze dag
om geven en nemen. Door scherpe
vragen van de deelnemers blijft de
ontvangende school ook kritisch
naar zichzelf kijken. En we hebben
uiteindelijk allemaal hetzelfde doel:
kansen en gelijkheid voor elk kind.”

Directrice Tineke Geertsma en locatieleider van Eigen&Wijzer Shanna Stegeman vertellen over het ikc.

15

vrijdag 24 januari 2020

Vrijdag 24 januari 2020
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:
 16-01-2020, Grand Café Levels, 8861 BB – 24, aanvraag
tot het wijzigen leidinggevenden op de Drank- en
Horecavergunning.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 09-01-2020 tot en met 15-01-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 20-01-2020, diverse locaties Harlingen, Midlum en
Wijnaldum, het rooien van diverse bomen;
 22-01-2020, Lanen 82 A, Harlingen, het legaliseren van
kamerverhuur van 6 appartementen.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.
De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 17-01-2020, Groen van Prinstererstraat 2, Harlingen,
het verbouwen van het pand inclusief het realiseren
van een Buiten Schoolse Opvang;
 17-01-2020, Lanen 63, Harlingen, het verbouwen van
een schuur en of opslagruimte naar logies;
 17-01-2020, Harlingerstraatweg 88, Harlingen, het
bouwen van een opslagloods;
 17-01-2020, Grote Kerkstraat 23, Harlingen, het
verbouwen en splitsen van het pand in 3 woningen en
winkel;
 17-01-2020,Lange Lijnbaan 58-60, Harlingen,
het bouwen van een bedrijfshal;

 20-01-2020, Grote Bredeplaats 8, Harlingen, het

plaatsen van een geurfilterinstallatie, het aanbrengen
van reclame-uitingen en het gebruik van het pand als
visspeciaalzaak;
 22-01-2020, Grote Bredeplaats 8 A, Harlingen,
het gewijzigd uitvoeren van eerder verleende
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuw
afzuigsysteem;
 22-01-2020, diverse locaties, Midlum, het kappen van 9
bomen;
 22-01-2020, diverse locaties, Wijnaldum, het kappen
van 30 bomen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
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.

Vaststelling subsidieplafonds 2020
1. Het plafond voor uitvoering van activiteiten gebaseerd
op Subsidieregeling sociaal domein bedraagt:
€ 1.097.406;
2. Het plafond voor eenmalige subsidies in het Sociaal
domein bedraagt € 25.000;
3. Het plafond voor Voorschoolse Educatie bedraagt:
€ 600.000. Het uurtarief voor 2020 is bepaald op € 8,19
en voor ‘doelgroep peuters’ op € 10,26.

Openbare informatieve
raadsvergadering
Op 29 januari 2020 om 19.30 uur is er een openbare
informatieve raadsvergadering over de Omgevingswet.
De raad wordt bijgepraat over de stand van zaken van de
implementatie en er wordt vooruit geblikt op de verdere
uitwerking van de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de
nieuwe werkwijzen en de kaders die daarbij nodig zijn.

Ontvang de WOZ aanslag via Mijn
Overheid (banner Mijn Overheid)
Nederland digitaliseert
in hoog tempo. Ook
de overheid biedt haar
diensten steeds vaker
digitaal aan. Mijn Overheid
biedt toegang tot uw
berichten, uw persoonlijke
gegevens en uw lopende
zaken. Overzichtelijk,
veilig en altijd beschikbaar.
De gemeente Harlingen
verstuurt de WOZ aanslag digitaal via Mijn Overheid.
Activeer in vier stappen uw account op mijn.overheid.nl
Al veel Nederlanders kennen het gemak van Mijn
Overheid. Ervaar het zelf en activeer uw account met uw
DigiD op mijn.overheid.nl. Na registratie kunt u direct
gebruikmaken van Berichtenbox. Heeft u geen DigiD?
Vraag dan eerst een DigiD aan via digid.nl/aanvragen.
1. Ga naar mijn.overheid.nl en meld u aan via DigiD.
Vervolgens gaat u akkoord dat u post van de overheid
voortaan digitaal in uw persoonlijke Berichtenbox van
Mijn Overheid ontvangt.
2. Wilt u een e-mail ontvangen als u nieuwe post in uw
Berichtenbox heeft ontvangen? Kies dan, ja.
3. Geef uw e-mailadres op. U krijgt voortaan op dit
e-mailadres een melding als u nieuwe post in uw
Berichtenbox heeft ontvangen.
Om te controleren of het e-mailadres correct is, sturen we
u een e-mail met een verificatiecode. Vul de code in.
Meer informatie op www.Harlingen.nl/mijnoverheid

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Van woensdag 29 januari tot zaterdag 29 februari 2020
is er geen bediening van de Trambrug in verband met
werkzaamheden.

U bent van harte welkom om deze vergadering bij te
wonen in het Stadhuis, de vergadering is ook live te volgen
via de website www.harlingen.nl.
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Let op het €-vijfje
Eurovijfje no. VA7802734763
is nu € 115,- 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 € 115,-.
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.
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.

Klaar voor tewaterlating
De Anchorage, een sleephopperzuiger van ruim 105 meter lang, ligt klaar bij Thecla Bodewes Shipyards Harlingen
voor de tewaterlating, die vandaag zal plaatsvinden (of mogelijk al heeft plaatsgevonden als deze krant van de pers
rolt). Na de tewaterlating zal het schip in enkele maanden worden afgebouwd en in bedrijf gesteld.

(Foto: Ruud Burgers Maritieme Fotografie)
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Dijkstra & Geelhoed airco service squash competitie
Michel v.d. Ploeg - Sjors Wierstra
Michel was net terug van trainingkamp en was er helemaal klaar voor.
Het ging dan ook in een hoog tempo
van start en dan zie je meteen een
mooi squashspel. De eerste game
was voor Michel met 11-6. Ook de
tweede game ging naar Michel maar
nu pakte Sjors ook zijn punten. Michel won met 11-7. Maar in de derde
game wist Sjors duidelijk meer voordeel te pakken en trok hij de game
langzaam naar zich toe en won met
11-7. In de vierde game ging Sjors
voor de gelijkmaker en kreeg hij
vleugels. En dan loopt het spel helemaal in jouw voordeel en lukt alles.
Hij pakte de game met 11-4. In de
laatste en beslissende game gingen
beiden voor iedere bal en zagen we
een fraai squashspel met lobballen,
boostballen en snoeiharde lengteballen. Na vele spannende rally’s
was het Michel die de game pakte
met 11-6 en in sets met 3-2 maar
ook zeker voor Sjors een mooie pot
die heel dicht bij elkaar lag en zomaar anders kan lopen.

weer Eric die de game wist te pakken
met 11-8. Ook in de derde game bleven ze volop strijd leveren, maar nu
wist Eric toch de ballen wat scherper
weg te leggen. Ook nu was de game
weer voor Eric met 11-6 en in sets
met 3-0 maar ook zeker voor Johan
een pracht partij en hij laat wel weer
zien dat hij bijna helemaal terug is
in zijn spel.

Eric Menks - Johan Kwast
Dit beloofde ook weer een spannende pot te worden want beiden geven
nooit op. We zagen dan ook direct
lange en enerverende rally’s waarin
beiden goed wisten te scoren. Het
was lang onduidelijk wie de game
zou pakken en de rally’s werden op
het scherpst van de snede beslist.
De eerste game was voor Eric met
11-8. Ook in de tweede game was er
volop strijd en waren ze aan elkaar
gewaagd en wisten beiden de punten te pakken. Maar ook nu was het

Minioren-juniorencircuit
Zaterdag 18 januari 2020 werd deel drie van het minioren-juniorencircuit in Sneek gezwommen. SG FZC54 - de Vikings ging met een mooie
groep zwemmers naar Sneek.
Voor een aantal zwemmers pittige afstanden, maar de zwemmers
werden er enthousiast doorheen

gecoacht. Er werden mooie pr’s gezwommen.

Sjors Wierstra - Yari Siderius
Sjors was super gemotiveerd na zijn
super partij tegen Michel en ging
dan ook volop voor de punten. Maar
ook Yari geeft niet snel op en wist
toch ook de nodige punten doordat
Sjors toch wel wat fouten maakte.
De game was voor Sjors met 11-6.
Ook in de tweede game ging Yari
goed mee en moest Sjors scherp spelen. Ook nu pakte hij de game met
11-7. En in de laatste game zagen
we eigenlijk hetzelfde spel met dan
weer winst voor de een en dan voor
de ander. Maar ook nu pakte Sjors
de game met 11-6 en in sets met 3-0
maar ook zeker Yari was tevreden.

Medailles waren er voor:
Meisjes minioren 5: 7e Indy Nes
Jongens minioren 5-6: 1e Wytse
Broekstra; 2e Milan Derkx; 5e Sven
Koornstra; 7e Xiano Wierda
Meisjes junioren 1-2: 2e Amber Lubbers; 5e Janoulla Jaspers
Jongens junioren 1-2: 2e Sam Derkx; 3e Jetze de Vries; 4e Jelte de
Boer

Pizzeria Pompeï

Zaalvoetbal competitie

Dou komst ur niet langs seun, seit de een teugen de ander (wedstrijd Broodje Nuchter - Philipse IT)

Broodje Nuchter - Philipse IT 5-4
Het team van Philipse was voor het
eerst deze competitie volledig, ja en
dan moet je er rekening mee houden. En dat gold ook voor medekoploper Broodje Nuchter. En bij hen
speelde Erwin Bontes, die was waarschijnlijk overgeconcentreerd en
had sien skoenen vergeten. De eerste kansjes waren dan ook voor Philipse die misten ze. Kevin Hoekstra
was echter wel bij de tijd en knalde
0-1 binnen voor Philipse. Aan de
andere kant schoot Arjan Outhuyse
op de paal. In de 13e minuut stonnen ze even te slapen bij Nuchter en
profiteerde Marco Zeilmaker: 0-2.
Het werd allemaal wat wilder en
de scheids had een billug werk met
deze mannen. Twee minuten voor
de wissel zette Arjan Outhuyse BN
op 2-1, na een splijtende pass van
Sylvester Feenstra.
Direct na de wissel had Erwin Bontes sien skoenen kregen en hij kon
meteen uit een scrimmage 2-2 maken. Marco Zeilmaker kreeg rood
vanwege contact met de scheids en
dat mag niet. Zo lulde en ouwehoerde Philipse zichzelf uit de wedstrijd
en scoorde Sylvester Feenstra 3-2
en 4-2 en Erwin Bontes 5-2. Philipse kwam nog wel wat terug: Erik
Broekhuizen 5-3 en Arno Rotteveel
5-4 maar daar bleef het bij.
Nesta Shipping/cafe ReckNeck Bouwvisie Friesland 
4-9
Een strijd in de middenmoot maar
het leek al snel dat Nesta/RN niet
echt in vorm was. Ze hadden nog
mazzel dat hun keeper Tjerk Bekius
weer ston te keepen as een leeuw, en
dan niet as die skele leeuw van de
Leeuwenbrug. Tien minuten hield
die beste jonge stand maar toen
skoot Hidde Hiemstra op e goal en
was Tjerk kansloos, 0-1. Het hek was
van de dam die ReckNecken liepen
ulkaar gewoon in e weg. Lars Vlieger
maakte met een droge schuiver 0-2,
Titus Witteveen liet 0-3 aantekenen. Nesta/RN probeerde van alles
en at se ur dan deur waren dan ston

keeper Alkema weer in e weg. Voor
de wissel joeg Lars Vellinga nog even
0-4 in de touwen.
In de tweede helft gingen ze door,
Lars Vellinga 0-5. Dertien minuten
voor tijd brak Harm ten Hoeve door,
dit was hun eerste echte kans en
ook die ging mis. Hidde Hiemstra
scoorde wel weer 0-6, eindelijk deed
Tobias ten Hoeve wel wat terug (1-6
en 2-6) en sien broer Harm wist oek
eindelijk waar de goal ston (3-6). BV
vond het wel best, toch maakten
Lars Vellinga en Friso van Eyck (2x)
nog even 3-9 en Tobias ten Hoeve
bepaalde de eindstand op 4-9.
Schilder v.d. Ploeg/Kantine Waddenhal - Van Der Meulen 
3-2
Een topper in de competitie tussen
Ploeg/Kantine, de ouwe rakkers die
al vaak kampioen zijn geworden en
V.d Meulen met de aanstormende
jeugd. En die ouwe lullen begonnen sterk want na 4 minuten had
de jeugdige ouwe lul, Stijn Schakenbos al 1-0 gemaakt. VdM moest
terug omdat VdP/KW de aanval
zocht en nog fanatiek oek nog. En
ze hadden wel wat mazzel dat de
VdM-keeper Egebert Jan Pannebakker een knorre ballen uut sien goal
sloeg en dook. Toch was hij op een
inzet van wederom Stijn Schakenbos weer kansloos, 2-0. Maar ja die
knapen geve nooit op en twee tellen
later had Frank Coockson alweer
2-1 maakt. Dat kwam overigens wel
omdat de defensie stond te slapen.
En dat gebeurde nog een keer en
dit keer strafte Jesse Mulder dat af
(2-2). Het had zelfs nog 2-3 kunnen
worden maar Jorich Ypma miste net
voor de wissel een mooie kans.
Tweede helft begon vliegend aan
beide kanten maar veel kansen werden er niet gecreëerd. Ploeg/Kantine was de meest aanvallende ploeg
maar alleen Stijn Schakenbos kwam
voor de keeper en miste. En vlak
voor tijd was hij daar weer, Sjouke
Bootsma, puur op karakter vloogie ur langs en besliste de wedstrijd,
3-2.

Roeken “vreselijke vogels”
De gemeente Harlingen gaat weer
roeken verjagen uit het Oosterpark.
Vorige week berichtte de HC daarover. Op Facebook wordt duidelijk
dat het geen pretje is als je roeken in
de buurt hebt: “Van ’s morgensvroeg
tot zonsondergang herrie en schijterij!!!!!!!!!!!!” Iemand anders schrijft:

Havenbedrijf
Vorige week in deze rubriek de Borkumriff II, die na een refit uit de hal van SRF Shipbuilding naar het water ging.
Inmiddels is het schip al weer onderweg. Hoe komt zo’n jacht bij je werf terecht? Lex Tichelaar: “De eigenaar, Jan is
een heel oude relatie. We kennen elkaar denk ik al dertig jaar. En dit was een klus die we prima aankunnen, en we
doen het graag.” De refit nam vijf à zes maanden in beslag, vertelt Tichelaar. “Van onder tot boven - techniek, tuigage
en schilderwerk - en daar was-ie wel aan toe. Nu is het schip weer als nieuw. Een mooie klus en een prachtig schip.”

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

“Wij hadden er één om de deur. Een
‘tamme’. Drama!! Hij stond me gewoon op de wachten en pikte in m’n
voet! Weken omgespookt hier en
ging er zelfs vandoor met een fietssleutel! Uiteindelijk door een buurvrouw bij de vogelopvang gebracht.
Vreselijke vogels!”

Computercursus in Kimswerd
Op maandag 27 januari start in
Kimswerd een serie van drie avonden voor iedereen die zijn of haar
computervaardigheden wil uitbreiden. De volgende onderwerpen
staan centraal: Excel; Computeronderhoud en Veiligheid. Rondom elk
onderwerp een groepje dat begeleid

wordt door een deskundige. Er is
veel ruimte voor vragen. Na aanstaande maandag nog twee avonden
op 3 en 10 februari, eveneens van
19.30 tot 21.30 uur in mfc Piers’
Stee. Deelname kost € 6 per avond.
Aanmelden kan via wapkimswerd@
hotmail.com.
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Wintertoernooi Zeerobben, deel 2

Zeerobben start
na winterstop
tegen koploper
Blauw Wit’34

Na het succes van afgelopen zaterdag (Wintertoernooi deel 1) was het
afgelopen vrijdag de beurt aan de JO109-1 en JO19-2 voor deel 2. De
organisatie zag zich gedwongen om uit te wijken naar een andere dag/
avond. Simpelweg omdat afgelopen zaterdag alle velden (kunstgras)
volop bezet waren de gehele dag. Het gaf een geheel andere sfeer zo ’s
avonds onder het kunstlicht maar het was wederom een mooie avond
voor de voetballers en voor de liefhebbers van jeugdvoetbal.
Het was wederom koud maar daarvoor is het ook winter en zoals
de coaches afgelopen zaterdag al
zeiden: “Tegen de kou kun je je
kleden.” De organisatie stond weer,
er waren leuke ploegen uitgenodigd
en de wedstrijden werden uitstekend geleidt door de scheidsrechters
S.J. Albada, L. Tolman, J. Bleeker en
J.G. Hoekstra.
In de poule met de JO19-1 teams
kwam naast Zeerobben JO19 ook
LSC, SJO Oudega/HJSC/Heeg en
vv Balk uit. Zeerobben verloor twee
keer nipt met 1-0 van LSC en SJO
Oudega/HJSC/Heeg en speelde met
1-1 gelijk tegen Balk. SJO Oudega/
HJSC/Heeg deed het uiteindelijk
het beste en won met 1-0 van LSC,
met 1-0 van Zeerobben en met 2-1
van Balk. Daardoor werd de einduitslag als volgt: 1. SJO Oudega/HJSC/
Heeg JO19-1; 2. LSC JO19-1; 3. vv

Het verschil in punten met de
nummer 1 van de eerste klasse E
bedraagt 14 punten. Zeerobben
sloot een teleurstellende competitiehelft af met een 1-0 nederlaag
tegen runner-up Noordscheschut
in een bar slechte wedstrijd van
beide kanten, waarin de thuisclub
in ieder geval wist te scoren. De
Leeuwarders wonnen hun laatste
twee duels wel van de medekoplopers SVI en Pelikaan S.

Balk JO19-1; 4. Zeerobben JO19-1
In de andere poule waren de JO192 teams van Zeerobben, sc Bolsward en LSC alsmede fc Harlingen
JO19-1 ingedeeld. In deze poule
ook geen prijs voor de organiserende vereniging. In deze poule bleek
LSC de sterkste. Zij wonnen met
5-0 van Zeerobben, met 2-0 van fc
Harlingen en verloren met 2-1 van
Bolsward maar dat verlies konden
ze zich permitteren. De einduitslag
was hier: 1. LSC JO19-2; 2. sc Bolsward JO19-2; 3. fc Harlingen JO191; 4. Zeerobben JO19-2
Aan het einde van de avond kon
jeugdvoorzitter Herke de Groot de
prijzen uitreiken aan de winnaars
maar niet voordat hij de scheidsrechters en de EHBO had bedankt
voor hun bijdrage. En zo is er een
einde gekomen aan het winterto-

De organisatie kijkt tevreden terug op het wintertoernooi en kijkt alweer
vooruit naar 2021.	
(Foto: Frans Bode)

ernooi 2020. Dit seizoen verdeeld
over twee dagen maar uiteindelijk
zijn alle leeftijdscategorieën aan
de start verschenen. Het grootste
gedeelte op zaterdag 11 januari en
de JO19 groep op vrijdagavond 17
januari. De organisatie kijkt terug
op een geslaagd toernooi. Dat mag
ook gezien de reacties die ze tij-

dens het toernooi en ook na afloop
van de deelnemende verenigingen
hebben mogen ontvangen. Alle reden dus om al uit te kijken naar
2021 en daarvoor op tijd met de
voorbereidingen te starten. Nu op
naar de voorjaarscompetitie die op
zaterdag 1 februari van start zal
gaan.

Zeerobben-darttitel opnieuw voor Wilfred Brandes en Esmee Torenbeek
De Robbenplaat van zmvv Zeerobben was zaterdag omgetoverd tot een
ware darttempel voor het jaarlijkse Zeerobben Dartstoernooi. Na een
lange sportieve strijd kon Wilfred Brandes, net als vorig jaar, aan het
eind worden uitgeroepen tot de winnaar van de zestiende editie van dit
toernooi. Esmee Torenbeek pakte de eerste plaats bij de dames en het
jeugdtoernooi werd uiteindelijk gewonnen door Tygo Feenstra. Bekers
en aantrekkelijke prijzen vielen de winnaars ten deel. De hoogste finish
kwam op naam te staan van Wimer Jon Sprenger, die een leg op maar
liefst een stand van 124 uitgooide. Stefan Quisenearts kreeg de aanmoedingsprijs overhandigd.
Aan de zestiende editie van het
darttoernooi namen maar liefst 72
personen deel. Er werd gestreden
in een jeugdtoernooi (tot 16 jaar),
alsook in een dames- en herenpoule.
Op tien banen kwamen de darters in
actie. Bij de jeugd waren spannende
partijen te zien. In de finale kwamen
Tygo Feenstra en Mika Sijbesma te-

genover elkaar te staan, waarbij de
eerstgenoemde de zege pakte. Wouter van der Schoot en Michael Green
veroverden respectievelijk de derde
en vierde plaats. Voor hun prestatie
kregen zij een mooie beker uitgereikt
uit handen van mede organisator
Dennis Schoot. De aanmoedigingsprijs bij de jeugd werd door Xander

de Bruin ontvangen. Na afloop van
de wedstrijden bij de dames bleek
dat Esmee Torenbeek de sterkste te
zijn. De lijst werd aangevoerd door
Cathy Groenewegen, Shalina Pander
en Stephanie de Vries. Zij kregen de
bekers en prijzen overhandigd als
beloning voor hun prima prestatie.
De halve finales bij de heren waren
een spannende aangelegenheid.
Uiteindelijk stonden Wilfred Brandes en Boudewijn Tulen in de finale. Wilfred Brandes bekroonde een
avond met prima spel met de eerste
plaats. Derde en vierde werden uiteindelijk Wimer Jon Sprenger en
Geoffrey Shippers.
Na afloop van het geslaagde
dartstoernooi bedankte de organisatie in de eerste plaats de kantinebrigade, deelnemers en het aanwezig
publiek. Verder werd de zestiende
editie mede mogelijk gemaakt door
de hoofdsponsor JUMBO Olaf
Hermus en de sponsors Koninklijke Sjouke Dijkstra, Vriendenclub

Zeerobben, Arends Shipping, De
Chinese Muur en HA Teksten Harlingen.
Uitslag:
Jeugd:

1. Tygo Feenstra
2. Mika Sijbesma
3. Wouter van der Schoot
4. Michael Green
Aanmoedigingsprijs jeugd:
Xander de Bruin
Dames:

1. Esmee Torenbeek
2. Cathy Groenewegen
3. Shalina Pander
4. Stephanie de Vries
Mannen:

1. Wilfred Brandes
2. Boudewijn Tulen
3. Wimer Jon Sprenger
4. Geoffrey Schippers
Hoogste uitgooi: 124 van
Wimer Jon Sprenger
Aanmoedigingsprijs senioren:
Stefan Quisenearts

Als debutant doet de opponent van
zaterdag het uitstekend en behoort
tot de outsiders voor het kampioenschap. De eerste competitiehelft overziend, zijn er echter geen
ploegen die, zoals vorig jaar HZVV,
boven de rest uitsteken. Verrassende uitslagen zijn dan ook met regelmaat te zien in de deze boeiende
competitie.
Zo is Zeerobben beslist niet kansloos
tegen Blauw Wit’34. Al verscheidene
malen hebben de beide clubs elkaar
bestreden in de eerste en tweede
klasse. Vaak spannend met van
beide zijden goed
voetbal. Zeerobben
heeft nog niet kunnen laten zien wat
ze werkelijk waard
zijn. De positie op
de ranglijst (Tiende
plaats) geeft de capaciteiten van de
groen witten niet weer. In een aantal wedstrijden werd in de slotfase
de punten alsnog weggegeven. Na
een heerlijk trainingskamp in Girona (Spanje) staan de mannen van
trainers Arjen Postma en Drewes
Janssen op scherp om in het tweede
deel hun ware gezicht te tonen. Het
belooft een spannende wedstrijd te
worden en we heten onze gasten uit
Leeuwarden van harte welkom op
het Oostersportpark.
Zeerobben – Blauw Wit ’34, zaterdag 25 januari, aanvang 15.00 uur
Programma 25 januari 2020
VV Balk-VV SVI
Drachtster Boys-d’Olde Veste ‘54
Leeuwarder ZwaluwenVV Noordscheschut
CVV Oranje Nassau GVV Groningen
PKC ‘83-VV Pelikaan S
VV Winsum-Broekster Boys
Zeerobben-Blauw Wit ‘34

Onderling
toernooi MO13
en MO11

(Foto: Frans Bode)

Voorbereiding JO15-5M
De meiden van JO15-5M hadden afgelopen zaterdag een drukke dag. ’s
Ochtends was het al om 9.45 uur melden voor de deuren van Anytimefitness Harlingen want daar stond een RPM les onder leiding van Linda
Brandsma op het programma.
De meiden maakten kennis met
sprinten, klimmen, ‘ride easy’ en
opzwepende muziek. Anytimefitness Harlingen stelde de ruimte beschikbaar. Een mooi gebaar van deze
bloeiende sportschool in Harlingen.
Moe maar voldaan stapten ze van
de fiets om zich vervolgens voor te
bereiden op het onderlinge zaalvoetbaltoernooi van de dames gecombineerd met JO15-5M. De meiden
maakten er een nuttige toernooitje
van. Komende veertien dagen is het
weer trainen op het Oostersportpark en de puntjes op de i zetten
voor de voorjaarscompetitie die op
zaterdag 1 februari aanstaande van
start gaat met een thuiswedstrijd
tegen FVC JO15-4. De meiden zijn

ook dit voorjaar weer ingedeeld in de
jongenscompetitie en treffen naast
FVC ook nog Blauw Wit JO15-4,
Franeker JO15-4, Frisia JO15-4, FC
Harlingen JO15-2, St. Jacob JO151, L. Zwaluwen JO15-2, ST SDS/Nijland JO15-2, SJO DFC JO15-2, SJO
Warga WWS JO15-1 en Stiens/DTD
JO15-2. Een zware competitie voor
de meiden maar een enorme uitdaging. En er liggen zeker weer kansen
op een goede tweede seizoenshelft.
De najaarscompetitie was een soort
van proef in deze jongenscompetitie
en daar eindigde deze ploeg op een
keurige vijfde plaats en lieten zij dus
zeven ploegen onder zich. Benieuwd
hoe het dit voorjaar zal gaan.

Het was een gezellige boel afgelopen zaterdagavond in de Waddenhal. De meisjes van MO13 en MO11 speelden
een onderling zaalvoetbaltoernooi. Maar het was niet alleen gezellig. Er werd ook fanatiek gespeeld door de meiden. Ze hadden er duidelijk zin in. MO11 kwam vorige week ook al in actie tijdens het Wintertoernooi waar ze de eerste prijs pakten. De meisjes van MO13 zijn ook alweer druk bezig met de voorbereidingen op de voorjaarscompetitie
die zaterdag 1 februari voor beide teams van start gaat. MO13 begint met een thuiswedstrijd tegen St. Annaparochie
en MO11 speelt uit tegen SJO DFC.	
(Foto: Arjen Huitenga)
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Jeugdoverzicht fc Harlingen
Nog een weekje te gaan voordat de voorjaarscompetitie los barst. En die
week wordt veelal benut door de teams voor oefenpotjes. Maar niet alleen oefenpotjes zien we staan. Voor de JO15-1 staat er een bekerwedstrijd op het programma voor aanstaande zaterdag en die dag spelen
JO17 en MO17 nog een inhaalwedstrijd. Al met al beginnen de teams
zich op te maken voor de competitie en heeft de jeugd er weer ontzettend veel zin in. Laten we een blik werpen over de jeugdteams:
Fc Harlingen JO8, JO9, JO10
De oudste spelers van JO8 gaan
vanaf 1 februari ook weer beginnen
met de competitie. Met teams van
VSV’31, Oudega/HJSC/Heeg, Mulier, SDS en Oosterlittens spelen zij
een hele voorjaarscompetitie met
uit- en thuiswedstrijden. Ook JO9
en JO10 kunnen zich opmaken voor
een leerzame voorjaarscompetitie.
Verder zullen de jongste jeugdleden
vooralsnog hun wedstrijdjes op zaterdagochtend lekker thuis spelen
in de voetbalkooi en/of op het veld.
Fc Harlingen JO11/JO12
Een competitie met daarin twee
Waddeneilanden teams is best bijzonder te noemen. Terschelling treffen de jongens en meisjes van JO11
thuis maar als allerlaatste wedstrijd
staat de uitwedstrijd tegen Vlielandse Sport Vereniging (VSV’31)
JO11-1 op het programma. Een leuk
uitstapje voor het team. JO12 zal
voornamelijk tegen teams uit de regio Sneek gaan strijden.

team direct uitgeschakeld. Nadat
de Harlingers in de poulewedstrijden wisten te winnen van Terschelling JO15-1, Makkum JO15-1 en
Zeerobben JO15-2 was het daarna
de beurt aan SJO Arum/Stormvogels JO15-1. Dit bleek meer dan
een makkelijke wedstrijd want de
Harlingers wisten in Arum te winnen met maar liefst 1-20. En dat
betekende een ronde verder in het
toernooi om de Districtsbeker en
deze Knock-out-tussen ronde wordt
zaterdag om 11.15 uur gespeeld bij
fc Harlingen tegen St. Annaparochie
JO15-1.
Fc Harlingen JO/MO17
De meiden van MO17-1 spelen za-

terdag een thuiswedstrijd waarbij
FC Wolvega MO17-1 op bezoek
komt. De jongens van JO17-1 spelen eveneens een thuiswedstrijd
waarbij Geel Wit de tegenstander
zal zijn.
Fc Harlingen JO19
De mannen kunnen terug kijken op
een geslaagd toernooi bij Zeerobben
waar ze op de derde plaats eindigden. Voor dinsdag 28 januari staat
er een oefenwedstrijd in en tegen
Deinum JO19-1 gepland en dan zijn
ook deze mannen klaar voor de competitie die op 1 februari start. Zij
beginnen dan met een uitwedstrijd
tegen de Waterpoort Boys uit Sneek.
Jeugdprogramma fc Harlingen:
Zaterdag 25 januari, thuis:

10.45 fc Harlingen JO17-1 – Geel
Wit JO17-1
11.15 fc Harlingen JO15-1 – St. Annaparochie JO15-1
12.00 fc Harlingen MO17-1 – FC
Wolvega MO17-1

Fc Harlingen JO13
De jongens van de JO13-1 zijn gestrand in de beker. Tegen het sterke SC Franeker werd er op eigen
veld verloren met 0-7. Al met al een
mooie ervaring voor de boys die zich
nu gaan concentreren op de competitie. Deze begint op 1 februari met
een uitwedstrijd in en tegen Workum JO13-1.
Fc Harlingen JO/MO15
De jongens gaan zich opmaken voor
de beker wedstrijd tegen St. Annaparochie JO15-1. Het zal erop of
er onder zijn aanstaande zaterdag
voor beide teams. Bij verlies is het

Tegen een ploeg met veel individuele kwaliteiten en vrijwel geen zwakke
punten strandde fc Harlingen JO13-1. 	
(Foto: E.c.A)

Weekendoverzicht fc Harlingen
Komend weekend start de tweede competitiehelft bij de senioren van fc
Harlingen en ter voorbereiding hierop speelde Heren 1 bij fc Harlingen
afgelopen zondag nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen vv Oosterlittens.
Fc Harlingen 1
De Harlingers speelden niet slecht,
maar Oosterlittens bleek effectiever. Fc Harlingen kreeg in de eerste
helft wel een aantal mogelijkheden
om de score te openen. Na een half
uur kwamen de gasten toch op voorsprong, nadat het defensief misging:
0-1. Niet veel later was er een vrije
trap voor de thuisploeg en verraste
Remko Zandberg de keeper bijna
in de korte hoek. Twee minuten later maakte Oosterlittens 0-2. Jesse
Mulder kreeg vlak voor rust nog een
mooie kans, maar zijn schot ging via
de vingertoppen van de doelman net
over de lat. In de tweede helft vond
fc Harlingen de aansluitingstreffer:
Fabian Donderwinkel kreeg na tien
minuten van afstand de bal tussen
de lat en de keeper. Beide ploegen

kregen kansen Oosterlittens maakte
na een uur 1-3. In de slotfase kreeg
fc Harlingen nog een grote kans,
maar één op één met de keeper ging
de bal over het doel. Al met al geen
slechte wedstrijd, alleen strafte Oosterlittens fouten achterin direct af.
Na negentig minuten was de stand
1-3.
Komend weekend
Fc Harlingen 1 begint de competitie
aanstaande zondag met een uitwedstrijd tegen SC Joure. De Jousters
promoveerden afgelopen seizoen,
nadat ze kampioen werden. Na een
stroeve start hebben ze de weg naar
boven gevonden en hebben zich
inmiddels in de middenmoot genesteld. Fc Harlingen kende een wisselvallige seizoenstart. Er werd gere-

geld goed gevoetbald, maar te vaak
stond men aan het eind van de rit
met lege handen. Met een klinkende
zege op ONB en een knap punt tegen De Wilp werden er aan het einde
toch belangrijke punten gepakt. De
oefenduels lieten zien dat fc Harlingen zeker niet slecht speelt. Het duel
op sportpark de Hege Simmerdyk
begint zondag om 14.00 uur.

Tweede ronde Wintercompetitie
fc Harlingen
Zaterdag 18 januari werd de tweede ronde van de Onderlinge Wintercompetitie van fc Harlingen gespeeld. Deze ronde werd, net als de eerste
ronde, in de Waddenhal gespeeld waarbij de teams aangemoedigd werden door de vele toeschouwers die hun plekje op de tribune hadden gevonden.
Nu is het wel winterstop maar helemaal geen winterslaap, want fc Harlingen blijft ook in de winter volop
in beweging met hun jeugd. Er werd
begonnen met de JO9, JO10 en
JO11. De teams waren gemixt en de
krachtsverhouding onderling tussen
de teams was zeer klein zodat er leuke spannende wedstrijdjes ontstonden. En na heel veel zeer spannende
duels, konden de punten worden
geteld en de eindstand worden opgemaakt. JO10-1 won alle vier de
wedstrijden en eindigde dan ook dik
verdiend op de eerste plaats met 12
punten. Op de tweede plaats eindigde het team JO11-1 met 4 punten en JO9-1 eindigde op een derde
plaats met 1 punt.

plaats eindigde JO12-1 met 9 punten. Een tweede plaats was voor
JO13-2 met 6 punten. Met 3 punten
eindigde JO12-2 op een derde plaats
en helaas met 0 punten eindigde
JO13-1 op een vierde plaats.

Hierna was het de beurt aan JO12
en JO13. Ook deze teams waren
door elkaar heen samengesteld en
waren ook zeer aan elkaar gewaagd
zodat ook hier veel spannende duels waren. Bij deze groep werden
veel duels pas in de laatste minuut
of seconden beslist en het scoren
van deze zeer laat gevallen treffers
bezorgde team JO12-1 uiteindelijk
de winst. De uitslag: Op de eerste

Op zaterdag 15 februari worden
de teams opnieuw ingedeeld voor
de derde ronde en deze wordt van
13.00-15.00 uur op het kunstveld
van fc Harlingen gespeeld. De finale ronde zal een week later plaatsvinden, op 22 februari, en wordt
eveneens van 13.00-15.00 uur op
de velden van fc Harlingen gespeeld.
Aansluitend is dan de prijsuitreiking
in de kantine.

Programma senioren
Zondag 26 januari, thuis

11.00 uur fc Harlingen 2 – De Walden 2
Zondag 26 januari, uit

11.00 uur Nicator 4 – fc Harlingen 4
11.30 uur S.C. Stiens 2 – fc Harlingen 3
14.00 uur SC Joure 1 – fc Harlingen
1
Donderdag 30 januari, thuis

20.15 uur fc Harlingen 3 – De Walden 2


(Foto: Gepke Kemkes)

Avond vol verrassingen bij Excelsior

Fc Harlingen ook in Afrika

Dat men bij de damsport scherp moet blijven tot de laatste zet bleek
afgelopen dinsdag in de Koegelbult. Bij Excelsior werd het een avond vol
verrassingen. De tweede helft van de competitie is begonnen en de indeling van de A- en B-groep is grotendeels beslist.

Fc Harlingen ontving een foto van Gepke Kemkes waarop goed te zien
is hoe ontzettend blij de jeugd in Gambia is met de sportkleding van fc
Harlingen.

In de B-groep speelde Elle van Keimpema tegen nieuwkomer Joop Fictorie. Ondanks dat beide heren in het
eindspel een dam haalden, wist Elle
die van Joop in de val te lokken en
de winst te pakken.
Iets wat in de A-groep ook Jan Stelwagen leek te doen tegen Kor Vrieswijk. In het eindspel veranderde alles toen Jan zich verkeek op een zet

en Kor er verrassend met de punten
vandoor ging.
In de verrassingsronde gaven Klaas
van Keimpema en Marco Bekema elkaar geen centimeter ruimte. Marco
wist in het eindspel de opening naar
de damlijn te vinden en was blij met
zijn zege.
In dezelfde competitie verraste Rinze Postma Dick Bekkema. Na een
drie-om-drie ruil stond Rinze positi-

oneel zo sterk dat Dick uiteindelijk
niets anders kon dan de handdoek
in de ring werpen.
Joop Huizenga en Koop de Vries
speelden hun laatste wedstrijd in de
voorselectie. Deze werd gewonnen
door Koop.

Een aantal maanden geleden heeft fc
Harlingen voetbalkleding gedoneerd
aan Gepke. Zij zet zich in voor de
mensen in Gambia door goederen te
verzenden en zelf uit te delen want
werkelijk alles is bruikbaar in Gambia. Maar je kunt de jongens niet
blijer maken dan dat ze iets krijgen
wat met voetballen of trainen te maken heeft. Gepke hoopt dat er meer
clubs zullen zijn die hun oude kleding of schoenen en voetbalsokken

willen schenken aan de kinderen van
Gambia zodat zij met z’n allen even
de soms ellendige omstandigheden
kunnen laten vergeten. Gepke Kemkes heeft een Facebook pagina waar
alle informatie op staat. De eerste
wedstrijd die ze hebben gespeeld in
de nieuwe kleding gedoneerd door
fc Harlingen hebben ze gewonnen
met 3-0, en wat waren ze trots. Fijn
dat fc Harlingen als club er ook een
steentje aan kunnen bijdragen.

vrijdag 24 januari 2020

Dit jaaR gaan

WE ERVOOR!
Word tussen 2 en 31 januari lid en sport een maand gratis!
Vraag naar de voorwaarden of kijk voor meer informatie op:

www.anytimefitness.nl/nieuwjaar

Word lid EN
sport 1 maaNd
gratis!

ANYTIME FITNESS

HARLINGEN
Klipperstraat 2
8862 ZX Harlingen
T 0517 - 200 000
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