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Webshop TSR
De webshop van Tall Ships
Races Harlingen 2022 is geopend. De webshop biedt
onder andere de bekende
polo’s en vlaggen. “Onze favoriet is het vissershoedje,”
meldt de organisatie, “met
het opvallende Tall Ships
Races Harlingen-logo op de
voorkant en de volledige
etapperoute Harlingen-Antwerp-Aalborg-Esbjerg achterop.” Locatie: harlingensail.
com/winkel.

Speelgoed
ruilen

Nu de wethouders zijn benoemd - naast Erik de Groot (PvdA) en Paul Schoute (VVD) Hendrik Sijtsma (CDA, opvolger van Harry Boon) - zijn er nog enkele
nieuwe raadsleden aangeschoven en is de Harlinger gemeenteraad compleet. Vlnr: Marcel Touwslager (VVD), Gerrit-Jan de Vries (VVD), Ankie Hoendervoogt (HOOP), Jacqueline Huizenga (PvdA), Antoinette Berkouwer (GroenLinks), Richtje Allersma-Van der Bij (D66), Edwin Helvrich (PvdA), Lisa Ligthart (Harlinger Belang), Bartele Boersma (PvdA), Ida Soolsma-Boomstra (Harlinger Belang), Sietse Zoodsma (CDA), Reynold Bontes (CDA), Ton van der Plas (Wad’n
Partij), Belinda Holwerda (Harlinger Belang), Wim Wildeboer (Wad’n Partij), Wim Wassenaar (CDA). Op de foto ontbreekt Welmoed Konst (PvdA). Vooraan
voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Ina Sjerps.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Er waait een frisse wind door de Harlinger gemeenteraad. Dit keer zonder nieuwe partij, maar met 1) een ‘Akkoord op hoofdlijnen’ voor de komende vier jaar en 2) een ‘BOB-model’ voor de vergaderstructuur. BOB
is een afkorting en de eerste B staat voor Beeldvorming. En daar ligt een
focus van het gemeentebestuur: een beeld vormen door actief de samenleving te betrekken.
Wie het ‘Akkoord op hoofdlijnen’
erbij neemt (14 pagina’s met niet al
te veel tekst en goed leesbaar), ziet
dat er nogal eens sprake is van ‘toewerken naar’. Dus geen concrete of
in beton gegoten punten. Want dit
‘Akkoord’ is iets anders dan een traditioneel coalitieakkoord, waarin
allerlei zaken vaak al in kannen en
kruiken zijn. De nieuwe aanpak is
wat de naam al zegt: een akkoord op
hoofdlijnen, waar later onderzoek,
uitwerking, beeldvorming en plannen bij komen. En daar komt het
‘BOB-model’ bij kijken: na Beeldvorming volgen Oordeelsvorming
en uiteindekijk Besluitvorming.
Het model moet overigens nog
handen en voeten krijgen; de gemeenteraad moet gaan ontdekken
wat wel en niet werkt. Er wordt
begonnen met twee speerpunten
die in de portefeuille van wethouder Paul Schoute zitten: de binnenstad (het kernwinkelgebied) en het
armoedebeleid. “Alles is veel meer
open in het begin van het proces”,
zegt burgemeester Ina Sjerps. “We
halen veel meer op - ervaringen en
meningen - bij burgers, bedrijven,
maatschappelijke instellingen en
deskundigen.”

“Het vergt wel wat van de raad”,
zegt wethouder Schoute. Sjerps:
“We gaan kijken wat er bij ons past.
We zijn maar een kleine gemeente; wat is behapbaar?” Wethouder
Erik de Groot: “De weg is kronkelig en de rit langer, maar het leidt
tot een meer open houding zonder
een vooraf ingenomen standpunt.”
Wethouder Schoute merkt op dat
het niet betekent dat iedereen altijd op één lijn zal komen. “Maar
het proces wordt zorgvuldiger.”
De gemeenteraad wil op zoek naar
een vaste plek voor Spijkerstad. Mogelijk kan Spijkerstad het hele jaar
blijven, maar dat hangt wel af van
de locatie. De jongerenstad leidt tot
overlast en een weekje is te doen.
“Maar met vijftig weken wordt het
anders”, aldus wethouder Hendrik
Sijtsma. Ander plan uit het akkoord
op hoofdlijnen: er moet een markering langs de N31 komen, mogelijk
op de ovatonde, zodat iedereen die
langs Harlingen rijdt, dat niet vergeet. Wat dat voor object gaat worden, is nog niet bekend. “Daar moet
je mensen voor inschakelen die daar
goed in zijn”, zegt Sjerps. “Wij gaan
zelf niet kleien.”
De nieuwe aanpak komt voort uit
onder andere de lage opkomst bij

de laatste gemeenteraadverkiezingen. Als het goed gaat, zou de opkomst over vier jaar beter moeten
zijn. Hoewel de nasleep van de laatste verkiezingen niet goed viel bij
Harlinger Belang (qua aantal stemmen de tweede partij maar niet in
de coalitie) heeft ook Harlinger
Belang zich achter het akkoord op
hoofdlijnen geschaard. Kersverse

wethouder Hendrik Sijtsma merkt
op dat het akkoord op hoofdlijnen
ook de oppositie alle ruimte biedt
om met plannen te komen. “Misschien moeten we niet eens meer
spreken over oppositie en coalitie.”
Zie www.harlingercourant.nl voor
meer informatie over de zes thema’s van het akkoord.

Spoorbrug kapot:
Harlingen gesloten voor bootjes
via Bolswardervaart
HARLINGEN - De Elfstedenroute voor bootjes ligt plat. Het is niet mogelijk Harlingen in te varen via de Bolswardervaart (met een wat hoger
bootje): de spoorbrug over de Zuidergracht is al enige tijd gesloten en
dat blijft voorlopig zo. Er is sprake van een verzakking waardoor de brug
niet goed kan openen en sluiten.
“Het spoor ligt wel goed, dus treinen kunnen voorlopig gewoon blijven rijden”, zegt Arend Klapwijk,
inspecteur bij ProRail. “De brug is
alleen niet meer bediend de afgelopen drie weken. Wel is er continue
monitoring en hebben we trillingen
geregistreerd. Die metingen worden
nu geanalyseerd door een ingenieursbureau en zij geven ons dan een
advies en mogelijk herstelplan.”
Wat de reden is voor de storing, kan
Klapwijk zelf nog niet zeggen. “Er is
een vermoeden van verzakking of
vervorming. Dat kan ook door de

warmte zijn gebeurd. Het kan ook
loos alarm zijn. Maar omdat we nog
in de monitoringsfase zitten, gaan
we de brug nog niet volledig bedienen. Dus dat betekent dat de brug
voorlopig nog niet opengaat”, aldus
Klapwijk.
Dit betekent dat wat hogere boten
niet onder de brug door kunnen
varen, aangezien deze een beperkte doorvaarthoogte heeft van 1,40
meter. Wanneer de uitkomst van
de metingen bekend is, wordt duidelijk hoe en wanneer de brug weer
open kan.

Veel kinderen spelen maar
even met hun speelgoed en
daarna wordt het al snel aan
de kant geschoven terwijl het
nog zeker een ronde mee kan.
Daarom houdt De Skûle Welzijn dinsdag 28 juni in mfc Het
Vierkant speelgoedruilbeurs
Toy-Swap Harlingen. Tussen
14:30 en 15:30 kan overtollig,
compleet en schoon maar niet
kapot speelgoed ingebracht
worden. Denk aan spelletjes,
puzzels, boekjes, loopfietsjes
maar ook buitenspeelgoed
zoals zwembandjes, glijbanen en rolschaatsen. Voor elk
ingebracht stuk speelgoed
krijgt de inbrenger punten
waarmee dezelfde middag
tussen 16:00 en 17:00 uur
weer ander ‘nieuw’ speelgoed
kan worden ‘aangeschaft’. Het
gaat vooral om speelgoed
voor kinderen tot ongeveer 12
jaar. Er is limonade en koffie/
thee, dus kom gezellig langs
en ruil mee! Meer informatie:
th.abels@deskule.nl.

Garage Sale
Zaterdag 2 juli organiseert
buurtvereniging Ludinga van
10:00 tot 16:00 uur een Garage Sale in de wijk. Ook dit
jaar doen er weer diverse
buurtbewoners mee. Een
paar dagen voor de ‘markt’
komt er een plattegrond met
adressen van de deelnemende verkopers op de facebookpagina: www.facebook.com/
buurtvereniging.ludinga.1.

Binnenkort…
Volgende week vrijdag (1 juli)
is er een zwemdisco met verloting in zwembad ’t Derde
Haad. Zaterdag 2 juli gaat
Tsjerkepaad van start, ook in
Harlingen, Midlum en Wijnaldum. Zondag 3 juli is de derde editie van de Buiten Schilderdag van Kunstcollectief
Harlingen. Meer in de HC van
volgende week.
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Het hemd van het lijf: Harmen Stellingwerf
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Bob van Houwelingen beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan
Harmen Stellingwerf.
Nou, komt-ie dan: Harmen Stellingwerf dus, 41 jaar en alweer 13 jaar
(tiid gaat hard) relatie met Linda,
drie kinderen; Tijn (16), Finn (11)
en Mare (9) en wij wonen aan de
Hoekerhof in Harlingen, moai aan
’t rantsje van de Skepebuurt, uutkiekent op boer Sijtsma (voorheen
Kingma). Sinds kort hebben wij
twee - heel eerlijk, best wel schattige
- dwergkonijntjes, eerder hadden we
ook een kat maar die moest helaas
fut om allergische reden. Naast alle
familiare bezigheden vind ik veel
dingen mooi om te doen en is keuzes
daarin maken mijn grote uitdaging.
Als ik dan keuzes maak (kin hier oek
niet alles vertelle, anders hew we
an 1 pagina niet voldoende bin ik
bang) dan sport ik graag in de vorm
van zwemmen, fietsen en hardlopen
(voor de oplettende/sportieve lezer,
triatlons ja…) en maak graag muziek (speul gitaar) met mijn bandje
de Tubdancers (Tobbedansers in ’t
Engels inderdaad…) maar ook alleen op mijn zolderkamer muziek
maken/opnemen vind ik leuk om
te doen. Nogmaals nee segge is een
uutdaging voor mij, al lukt t laatste tiid wel al wat beter. Werkzaam
als zelfstandig projectmanager gebiedsontwikkeling, met name voor
overheden/gemeenten in ’t midden/
noorden van ’t land. Opgroeit onder
de rook van Liwwadden (Beetgumermolen) maar geboren in (jawel)
Harlingen.
De vraag die Bob stelt:
Harmen, dou bist een import-Harlinger en wij kenne mekaar via onze
vrouwen. Na een lange tijd voor de
gemeente Harlingen te hebben gewerkt (in loondienst) ben je een paar
jaar geleden voor jezelf begonnen.
Hoe bevalt dat?

Dat bevalt uitstekend Bob, veel afwisseling, verschillende opdrachtgevers, vaak nieuwe mensen leren kennen en overal andere vraagstukken,
voor iemand die van afwisseling
houdt, een uutfiening! Zoals veel
mensen dan achteraf zeggen, dat
had ik eerder moeten doen.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Mien thus, ik vermaak me hier prima. Maar ook de plek waar ik nog
veel familie (mijn moeder is een
Helfferich) heb en vroeger altijd
kwam voor familiebezoekjes. Toen
ik hier 13 jaar geleden kwam wonen,
kwam ik op straat ineens (was dat
niet gewend) ooms, tantes, neven en
nichten tegen. Dat voelde toen als
een warme deken/thuiskomen. Om
die reden voel ik me dan stiekem
ook gewoon een ‘ouwe seun’.
Levensmotto.
Stay hungry, stay foolish…
Mooiste plekje in de stad?
De hele binnenstad is prachtig maar

om dan toch maar een keuze te maken; Plankepad en de Rommelhaven/omgeving Grote Sluus… zijn er
dus twee hè!? keuzes…
Waar zou je beter in willen zijn?
Haha, ja wat meer met één ding tegelijk bezig in plaats van tien.
Waar stoor je je snel aan?
Mensen die voor elke oplossing tien
problemen bedenken.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Heel veel, ik ben eigenlijk helemaal
niet zo’n bereisd type. Dus hew wat
in te halen. Om dan maar een keuze
te maken: ik zou best wel een (commerciële) ruimtereis willen maken.
Krijg je daar een stempel voor in je
paspoort eigenlijk?
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Een verzamelaar, ik gooi niet heel
makkelijk weg. Vind dat ook niet
zo’n lekkere term eigenlijk, zeker
anno 2022. Probeer tegenwoordig
wat beter na te denken (heb ik dit
echt nodig?) voordat ik dingen koop,
scheelt weer een hoop ‘weggooien’.
Volg je de lokale politiek?
Het is acht jaar lang onderdeel van
mijn dagelijkse werk geweest. In die
hoedanigheid altijd intensief contact gehad met inwoners, college- en
raadsleden. Altijd met veel plezier
gedaan maar sinds ik (bijna) vier
jaar geleden voor mezelf ben begonnen is het (kan haast niet anders)
wel wat afgenomen. Heel soms volg
ik nog wel eens (online) een raadsof commissievergadering en praat
nog wel eens bij met (oud-)wethouders als ik ze ergens tegenkom. Ons
stadje gaat mij nog steeds aan het
hart en heb via verschillende activiteiten/projecten nog wel eens te
maken met de gemeente. Sluit dan
ook niet uit om in de toekomst de
betrokkenheid weer eens wat te intensiveren. Wat ik ervan vind? Politiek is lastig, je doet het nooit goed
voor iedereen. Het vergt best wat
moed om in die politieke arena te
opereren, veel mensen onderschatten - denk ik - de druk/stress die dat
oplevert. Veel respect voor mensen
die dat doen dus.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Mmmh... net ontdekt, luister het
zelfs nu ik dit schrijf: nieuw hiphop collectief in Beastieboys stijl,
Joey Valance & Brae, getipt door
mijn oudste zoon Tijn (Tijn nog
bedankt!!). Heerlijke old-skool
hip-hop, een muzieksoort waar ik
vroeger en nog steeds veel naar
luister. Verder ben ik qua muziek
vrij breed, van techno, (old-skool)
hip-hop, klassiek, rock/metal, soul/
funk en pop. Zolang het mij raakt/

HC AGENDA

Agendapunten zijn welkom via redactie@harlingercourant.nl.

VRIJDAG 24 JUNI
18.30 Familieweekend fc Harlingen
ZATERDAG 25 JUNI
10.00 Familieweekend fc Harlingen
ZONDAG 26 JUNI
10.00 Familieweekend fc Harlingen
DINSDAG 28 JUNI
13.30 Quiltcafé, Station Harlingen
14.30-17.00 Openbare vergadering HOOP, ’t Heerenlogement
(Franekereind 23)
WOENSDAG 29 JUNI
20.00 Kranslegging Hotze Schuil-standbeeld



aanspreekt luister ik het. En dat is
het leuke van muziek, dat zie je van
tevoren niet altijd aankomen.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Elon Musk, fascinerende gast.
Favoriete sport?
Om zelf te doen triatlon en om naar
te kijken voetbal. Maar laatste tijd
alleen maar wedstrijden die er wat
toe doen, (halve) finales CL of EK/
WK, verder niet meer. En soms eens
naar Cambuur.
Voor wie heb je heel veel respect?
Iedereen die eigenwijs genoeg is om
tegen de stroom in te roeien en zich
zodoende niet te snel iets aantrekt
van anderen. Vaak zijn dit pareltjes
van mensen ook nog.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Hoe zou je dag eruitzien als je
miljonair was?
Ik zou wat vaker naar de bergen/Alpen gaan om daar te hiken, wellicht
een huisje in die regio? En ook wat
vaker en verder reizen, verder ben ik
best tevreden eigenlijk.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Vrijheid is het laag houden van je
vaste lasten. Niet te snel meegaan
met de (haast onontkoombare/opgedrongen/aangeleerde) levensstijl
expansie zeg maar.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
Meer in het algemeen; het aantrekken van betrokken, eerlijke, oprechte en bevlogen mensen voor in de
politiek en ambtenarij.

Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Ik overdenk mijn keuzes meestal wel
en gok in die zin eigenlijk nooit, dit
wil niet zeggen dat alles altijd goed
uitpakt.

Bist oek sunig?
Nee, maar let wel op wanneer ik
geneigd ben ‘troep’ te kopen. Ik signaleer dit steeds vaker voor de aankoop in plaats van na de tijd. Gaat de
goede kant op dus.

Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Een hoge berg beklimmen en/of de
UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc)
en/of kwalificeren (in mijn leeftijdscategorie dan) voor WK Ironman
Hawaii. Weer die keuzes hè…

Avondje uit naar?
Havenmantsje, met Linda lekker
eten en een goede fles wijn.

Grote blunder?
Hahaha, regelmatig trek ik mijn
mond open op onhandige momenten en/of zeg dingen die wellicht
niet gepast zijn, maar het leuke is; ik
heb daar zelf helemaal geen erg in/
last van. Ik hoor het alleen achteraf van Linda wanneer het me weer
eens overkwam.

Mis je iets in Harlingen?
Niet zo snel, watch out what you
wish for… Harlingen is niet voor
niks zoals het nu is, best okay als je
het mij vraagt. Al het goede komt
van ver en komt vanzelf.
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Hahaha, ik was vroeger omgeven door veel bijzondere vogels/
snuiters. Toen ik net in Harlingen
woonde vertelde ik nog wel eens een

DONDERDAG 30 JUNI
14.00-16.00 Muziekbingo, buurthuiskamer Leger des Heils
VRIJDAG 1 JULI
20.00 Orgelconcert Veronique van den Engh (’s-Hertogenbosch),
Grote Kerk
ZATERDAG 2 JULI
13.30-16.30 Tsjerkepaad, Grote Kerk Harlingen, Nicolaaskerk Midlum
en Andreaskerk Wijnaldum open voor publiek
10.00-16.00 Garage Sale in Ludinga, kaart met deelnemers op
facebookpagina Buurtvereniging Ludinga
ZONDAG 3 JULI
12.00 KNKB Heren hoofdklasse Hotze Schuil-partij, kv Eendracht
MAANDAG 4 JULI
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Parochiehuis Rooms
Katholieke Kerk (ingang Carl Visschersteeg)

anekdote maar merkte al snel dat
men mij gewoonweg niet geloofde,
dat zegt genoeg denk ik…
Grootste miskoop.
Mijn Tacx indoor fietstrainer, aangeschaft vanwege triatlontraining.
Eén keer op gefietst, staat al bijna
twee jaar op zolder. Fiets toch gewoon liever buiten. Verschrikkelijk
duur ding ook nog, binnenkort maar
op MP.
Ik geef de pen door aan:
Daan Schaaf.
En stel de vraag:
Wanneer gaan we nou eens muziek
maken seun?

Colofon
Flevomedia
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,47 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

Wij ontvingen het droeve bericht dat is overleden,
de heer

Dirk Faber

We laten je stevig los
Maar houden je altijd vast

Hij was vele jaren lid van de redactie van het
magazine van de vereniging Oud Harlingen.
Schreef artikelen voor ons magazine over
verschillende onderwerpen en deed de eindredactie.

In ons hoofd
In ons hart
In honderd herinneringen
Dichtbij
Blijf jij

Wij wensen mevrouw Faber en familie sterkte en
kracht toe.

We laten je stevig los
Maar houden je altijd vast

Redactie magazine Oud Harlingen

Iemand als jij
Kan niet gaan
Zo iemand blijft
Je altijd bij

Wy binne tige tankber
foar de leafdefolle jierren
dy’t Wy as hechte faMylje Meielkoar belibbe ha

geert bijlstra
ridder in de orde van oranje nassau
* holWert, 6 Maaie 1934

In liefde hebben wij afscheid genomen van mijn
lieve man, onze liefdevolle vader en trotse opa

Dirk Faber
† 19 juni 2022

 22 juli 1934

Myn leave Man,
ús soarchsuMe pa en pake is ferstoarn

57 jaar

Vele mooie herinneringen verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden
onze lieve mam, oma en omi

Beitske Bleeker-Wierda
Bettie

† hârns, 15 juny 2022
leave Man fan:

aukje groeneveld

alderleafste pa fan:

fenna en ab
chris en esther
josé froukje †
josé en gerben

grutske pake fan:

nelleke en Mark
feiko
jesse
isa
nikki
diede

voor altijd in ons hart
5Harlingen, 21 oktober 1931
a Harlingen, 18 juni 2022
Sinds 19 maart 2012 weduwe van Jan Bleeker

Gerda Faber - Veldhoven

Ineke en Sip

Margo en Meindert
Esmée en Jente
Daan en Sanne

Lies en Eddie
Trijnie en Rinnie
Henk en Monique

We hebben in familiekring afscheid genomen.

Onze dank gaat uit naar het personeel van
Buurtzorg Harlingen en Huisartsenpraktijk ‘t Dok
voor de liefdevolle zorg.

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

it ôfskie hat op tiisdei 21 juny plakfûn.
Wij hebben op donderdag 23 juni afscheid van
onze lieve mam, oma en omi genomen.
Correspondentieadres:
Kimswerderweg 7
8862 TR Harlingen

Correspondentieadres:
St. Annahof 5 | 8861 ER Harlingen

Zuidoostersingel 37 a6
8861 gd hârns

Na een afnemende gezondheid hebben wij afscheid
moeten nemen van onze medebewoner

Lieve opa,
Je was zo betrokken en zo ontzettend lief.
We gaan je enorm missen.
Ik zie je in de sterren
Ik hoor je in de wind
Al ben je niet meer hier
Er is een plekje in mijn hart
Waar ik jou voor altijd vind

Geert Bijlstra
Vervuld van onuitwisbare, bijzondere herinneringen,
aan mijn lieve oudste zus, mijn schoonzus en
onze altijd vrolijke en warme tante,

Bettie Bleeker-Wierda
hebben wij, na een lang leven, afscheid van haar
moeten nemen.
Lieve Bettie, bedankt voor alles.

je kleinkinderen, Esmée en Daan
Helaas moet ik afscheid nemen van mijn
lieve buurman, de heer

Wij wensen Aukje, kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte de komende tijd.

Pier & Gré
Lodewijk & Esmee
Louisa & Serge
Harlingen, 18 juni 2022.

D. Faber
Een laatste groet,
Jacky

Verdrietig maar met een liefdevol gevoel van rust moeten
onze vrienden afscheid nemen van hun vader,
schoonvader en opa.

Dhr D. Faber

anning
MUitvaartzorg
Uw uitvaartverzorger uit de regio,
ongeacht uw verzekering of lidmaatschap

Wij wensen Margo en Meindert, Esmee en Jente,
Daan en Sanne en Mw Faber heel veel sterkte toe.
Eddie en Daphne
Tjerk en Yvonne
Herke en Karen

Meer familieberichten op pagina 4 & 6

De bewoners van ZO Singel 37

TE HUUR
Verhuur auto/opslagboxen
van 15/40m2 te Harlingen en
Franeker. Inl. BFP Vastgoed
b.v. tel. 06-27884555.
Verhuur parkeerplaatsen
voor auto’s, campers, enz. in
parkeergarage Osingastraat
te Franeker. Inl. BFP Vastgoed b.v. tel. 06-27884555
Te huur per 1 augustus a.s.
kantoorruimte 25m2 met
binnen-parkeerplaats, enz.
Osingastraat 18, Franeker.
Inl. BFP Vastgoed b.v. tel.
06-27884555.

GEVRAAGD
Gouden sieraden € 25,- tot
€ 50,- per gram o.b.v. karaat. Inkoop al vanaf 1 gram!
Gouden tientjes € 325,- p/s;
Gouden vijfjes € 145,- p/s;
Gouden dukaten € 170,- p/s.
Andere gouden en zilveren
ook welkom. Altijd gratis
taxatie. Info: Dijkstra 0612388465.

DIVERSEN
0517 - 240 555 | manninguitvaartzorg.nl

Muziekbingo do. 30/6 van
14.00-16.00 uur in de buurtkamer van het Leger des
Heils Harlingen.
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OVERLIJDEN

Geheel onverwachts moesten wij afscheid nemen
van onze allerliefste zoon, broer en oom

Ik heb de goede strijd gestreden
mijn levensloop volbracht
en het geloof behouden
Verdrietig, maar dankbaar dat zij zo lang
in ons midden mocht zijn, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze lieve,
zorgzame moeder, trotse oma en omi

Alie Schuil-Visser
Harlingen, ✩ 14 mei 1931

Gerardus Wijbertus Bonnema
Gerard
* Harlingen
18 augustus 1968

† Leeuwarden
17 juni 2022

Onthutst en ontredderd blijven wij achter
Marietje Bonnema-Quisenaerts

Harlingen, † 17 juni 2022

in liefde gedenken wij
† 8 maart 2005

Sneek:

Ankie en Han
Sanne
Fenne en Daniël

Zuidlaren: Doortje en Albert
Evelien en Reitse
Lars
Allard en Tineke
Nora, Stijn
Correspondentieadres:
Cronenburglaan 15, 8861 VS Harlingen
Op vrijdag 24 juni hebben wij afscheid van haar
genomen.

Met verdriet delen wij u mede dat onze zorgzame,
lieve heit, pake en oerpake is thuisgehaald.
Wij zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend.

Hendrik van der Wal
Sinds 15 oktober 2011 weduwnaar
van Dirkje van der Wal-Feenstra
Jan en Josje
Maaike en Gerard
Pieter en Jane
Feike en Hiltje
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Prins Clausstraat 37, 8862 MA Harlingen
Stil en verdrietig nemen wij afscheid van onze neef

Gerard Bonnema
Wij wensen de familie heel veel sterkte in deze
moeilijke tijd.
Tante Tiny
Tante Bettie, Ome Ruurd
Janneke en Anne

In liefde losgelaten

† Leeuwarden
21 juni 2022

* Leeuwarden
24 augustus 1931

Trijnie
Justin en Kaylee
Soraya, Lindsey, Lisyana
Giovanny
Gylano

Evert Schuil
Harlingen: Metty en Cornelis (in dierbare herinnering)
Elise en Gerben
Pepijn, Julie, Gijs
Desiree en Arjan
Lucas, Ruben, Eva

In uw Hand leg ik mijn leven.
Heer, trouwe God, U verlost mij.
Ps 31:6

Hiltje Poortstra-Kooistra
Correspondentieadres:
Schoppershofstraat 7, 8921 PB Leeuwarden
De dankdienst voor zijn leven vindt plaats
op maandag 27 juni om 13.30 uur in de Parkkerk,
Jan van Scorelstraat 76 in Leeuwarden.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
begraafplaats van Lekkum, Tsjerkepaed 26 in Lekkum.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren in
bovengenoemde kerk.
Heit hield van bloemen.
Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen dan kunt
u deze uitnodiging als zodanig beschouwen.

Zomaar ineens werd het stil

Alie Schuil-Visser
Wij zijn dankbaar dat we zolang van haar hebben
mogen genieten.

Gerard
Wij wensen Jetty, Durk, tante Marietje en Trijnie heel
veel sterkte met dit verlies.

Beverwijk: Gabe en Lies van der Veen-Visser
kinderen en kleinkinderen

Neven en nichten fam. Quisenaerts

DIVERSEN
10 juli Eprolinepartij v/a
14 jaar. Leden en niet-leden, zachte bal 3 tegen 3
door elkaar loten. Prijzen
sport-artikelen. Opgave
t/m 7 juli 19.00 uur bij D.
Broersma, tel. 417694; J.
Nieuwenburg, tel. 417102;
S. Quisenaerts, tel 0627175239 of via Facebook.
Wees welkom in de Buurthuiskamer van het Leger
de Heils Harlingen. Di. t/m
vr. 13.30-16.30 uur staat de
koffie/thee klaar. William
Boothstraat 27-29
De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.

ATTEMA MAKKUM

Ha, D66 stemmers, tijd
voor een feestje! Kom op 1
juli vanaf 17.00 - 20.00, maar
meld je van tevoren even
aan in verband met de catering: roelekenaber@hotmail.
com. WelKOM!

VLEESVERKOOP

Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.

Slagerij

op donderdag en vrijdag
tot 18.00 uur geopend

DE GEHELE DAG VOLOP

Rund- en Varkensvlees
Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
BOOTH BOUTIQUE William
Boothstraat 29 Open: di.
t/m vr. van 13.30-16.30 uur.
Grote collectie, iedere week
nieuwe voorraad.

De boot ligt niet meer afgemeerd.
De Leeuwarder Harlinger ouwe seun is niet meer.
Verdrietig moeten wij afscheid nemen van een
bijzondere vriend, op de leeftijd van 90 jaar

Hendrik van der Wal
De herinnering blijft.
Hillie
Rients, Bonnie, Zacheüs

“ Niet bij de pakken neerzitten, maar doorgaan “
Na een periode van afnemende gezondheid
is overleden mijn lieve vrouw en onze moeder

Diety Souverein – Tiedema
* Harlingen, 19 mei 1966

† Harlingen, 22 juni 2022

20 jaar

Jan
Marrit
Rudmer

Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring.
Correspondentieadres:
Hugo de Grootstraat 58, 8862 VE Harlingen

Meer familieberichten op pagina 3 & 6
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vrijdag 24 juni 2022

Mensen maken Harlingen mooier:
doen waar je van houdt

Jan Blom en Tetje Blom-Schaafsma
60 jaar getrouwd

Tijdens het Nationaal Jaar van de Vrijwillige Inzet publiceert de HC
deeze rubriek, ‘Mensen maken Harlingen mooier: doen waar je van
houdt’. Hier zetten we mensen in het zonnetje die ‘doen waar ze van
houden’ en zich door middel daarvan inzetten voor een ander. Dit keer
spreken we met Marjon Vellinga (63), die zich inzet als gastvrouw bij de
weekendinloop vanuit het IDO in Almenum en verschillende taken op
zich neemt bij het Leger des Heils.
Marjon komt oorspronkelijk uit
Zaandam, maar woont al meer dan
30 jaar in Harlingen. Marjon is weduwe, heeft 5 kinderen en 10 kleinkinderen. Ze woont samen met haar
hond, 2 papegaaien, schildpadden
en valkparkieten. Ze was ooit verpleegkundige en heeft 17 jaar in de
terminale thuiszorg gewerkt, waar
ze een boek over kan schrijven. In al
die tijd heeft ze een kladblokje bijgehouden van alle mensen, waarvan ze
de nabestaanden nog heeft gebeld
na het overlijden.
Kunt u meer vertellen over de
weekendinloop?
“De weekendinloop is een initiatief
vanuit het IDO (interkerkelijk dia-

Iedere week schrijft Marian Henderson in ‘Het
Dierenhoekje’ over opmerkelijke
dierendingen. In Harlingen, maar
ook daarbuiten.

hoekje

’t Dieren

Voors en tegens van het
insectenhotel
Jeroen, hoofdredacteur van deze
krant, merkte dat er bamboe uit zijn
insectenhotel verdween. “Ik dacht
eerst dat ’t het werk van kinderen
was, dus ik stopte het weer terug, en
toen ontdekte ik dat een ekster de
schuldige was. En nu vraag ik me af,
is het nu eigenlijk een insectenhotel
of is het een soort van voederbak?”
Ikzelf heb nog geen insecten in mijn
hotel aangetroffen, dus misschien
doe ik iets fout. Het is wel decoratief, en het wordt door de vogels
gebruikt als aanvliegroute naar de
voederbak. Maar insecten ho maar,
of ze zitten zo diep verstopt, dat je
ze van buiten niet goed kunt zien?
Maar eens googelen.
Een insectenhotel hang je op een
zonnige, windstille plaats. Grote
kans dat de insecten daarom aan
mijn huisje voorbij gaan. De hoogte
om het op te hangen is van kniehoogte tot 2 meter hoog. De tuin
moet bloemrijk zijn, en het liefst
ook met inheemse bloemen, die lokken de meeste diertjes. Ze komen af
op nectarplanten. Wat zoeken ze in
het hotel? Een veilig plaatsje zonder
hun natuurlijke vijanden (Ai!), waar
ze kunnen schuilen, slapen of overwinteren Het huisje moet warm en
droog zijn en glad, zodat de insecten
niet beschadigd raken. Denk aan de
tere vleugels van vlinders.
Verder geldt voor insecten hetzelfde
als voor vogels en egels, ze gedijen
het best in een tuin die ook rommelhoekjes heeft, ongemaaid gras, oud
hout, een composthoop of een waterpartijtje.
Wat je allemaal kunt tegenkomen
in je hotel: metselbijen, wilde bijen,
vlinders, solitair levende wespen
en lieveheersbeestjes (daar zijn ook
aparte huisjes voor te koop). De
rozen zullen in hun vuistje lachen,
want een lieveheersbeestje eet wel
100 bladluizen per dag.
Maar nu het dilemma van Jeroen. Je
hebt duidelijk een stukje natuur gemaakt, waar de voedselketen geldt.
Ik snap dat je liever geen gelegenheid geeft aan rovers. Maar eksters
moeten ook leven. Kijk maar eens
naar de fenomenale films van Love
Nature. Winners en verliezers!

conaal overleg, red.) met verschillende kerkelijke hulporganisaties.
Ik vertegenwoordig daar het Leger
des Heils. We merkten dat er in
Harlingen veel eenzaamheid is en
met name in het weekend. Tijdens
mijn eerste vergadering bij het IDO
stelden ze een weekendinloop voor:
gezamenlijk koffiedrinken. Toen we
begonnen in 2011 was het meteen
een succes met ongeveer 25 tot 30
ouderen uit heel Harlingen. We hadden al snel 40 vrijwilligers, maar na
verloop van tijd houden ze op en
na corona hebben we nog maar zes
vrijwilligers over. De weekendinloop was voorheen op zaterdag- en
zondagmorgen, maar dat is nu niet
meer te organiseren. Het is nu elke
zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur
in Almenum en we hebben nog een
mooie groep van ongeveer twaalf
mensen. Iedereen is welkom, ook
vrijwilligers!”
En wat doet u allemaal bij het
Leger des Heils?
“Bij het Leger des Heils zit ik in de
pastorale raad, het pastoraal team,
ben ik coördinator maatschappelijke dienstverlening en zit ik in een
zanggroepje. In het pastoraal team
bezoeken we de mensen thuis en
bij de maatschappelijke dienstverlening krijg ik binnen of mensen spullen nodig hebben. Met een groepje
van vier mensen zing ik op maandagavond, elke keer op een andere
afdeling van de Batting en de Spiker.
Ik zou het leuk vinden als er nog
meer mensen zijn die met ons willen
zingen of een instrument bespelen.
Ik doe alles vanuit het geloof, omdat
ik vind dat ik er iets mee moet doen.
Maar ook mensen die niet geloven
of van buiten het Leger des Heils
zijn welkom!”

Jan Blom (17 juni 1942) en Tetje (Teddy) Schaafsma (9 oktober 1941)
waren maandag zestig jaar getrouwd. Ze zijn beiden 80 jaar, super fit
en een enthousiast echtpaar dat hun hele leven altijd samen hard heeft
gewerkt in de horeca.

Mooiste compliment tijdens uw
inzet voor een ander.
“Het is vooral heel fijn dat mensen
blij met je zijn en dat uitspreken. Het
mooiste is als je een lach op het gezicht tovert. Zo zong ik eens een lied
voor iemand met dementie, waarna
er een lach op zijn gezicht kwam en
hij meezong. Daar doe ik het voor! Of
die keer dat ik samen met de zanggroep heb gezongen bij een terminale
vrouw, waar de kinderen een filmpje
van hadden gemaakt. Daarna zijn we
nog een aantal keer wezen zingen en
toen mevrouw overleed, hebben ze
het filmpje afgespeeld op de uitvaart.
Dat zijn mooie dingen!”

Ze zijn getrouwd op 20 juni 1962
in Leeuwarden. In 1963 werd zoon
Henk Jan tijdens de Elfstedentocht
geboren, in 1965 zag Annet het levenslicht, in 1969 Esmeralda en in
1970 Samantha. Inmiddels is het
echtpaar gezegend met 11 kleinkinderen.
In 1966 zijn ze in Steenwijk in de
horeca begonnen met een bar en
met een discotheek. In 1979 zijn ze
weer teruggegaan naar Friesland en

hebben ze samen het beheer gehad
over diverse dorpshuizen. De vakanties en vrije tijd gebruikten ze om
te zeilen. Eerst jaren met de kinderen en later met z’n tweeën. Ze zijn
overal geweest; van Engeland tot de
Oostzee. Tien jaar geleden hebben
ze de boot ingeruild voor een camper en ze toeren samen door Europa. Een onafscheidelijk echtpaar dat
nog jaren wil genieten van elkaar,
hun kinderen en kleinkinderen.

Wat is het positieve effect van
vrijwillige inzet voor u? Wat
levert het u op?
“Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend, maar geeft veel voldoening. Je
geeft iets: jouw tijd en werkzaamheden, maar krijgt dubbel zoveel terug
in ervaring, waardering en liefde.
Het is boeiend om met mensen bezig te zijn. Je leert zoveel van mensen en verrijkt daarmee jezelf. En
daarbij krijg je ook een band met die
mensen die je helpt.”
Uw vrijwilligers motto.
“Vrijwilligerswerk is niet betaald,
maar wel onbetaalbaar!”
Wilt u iets kwijt over deze rubriek?
Dan kunt u contact opnemen met
Joyce Heida via joyce.heida@presentnwf.nl. Dit is was de laatste aflevering verzorgd door Joyce Heida.
Stichting Sportakkoord neemt binnenkort het stokje over.

Burgmeester Ina Sjerps heeft het echtpaar namens de gemeente Harlingen
hartelijk gefeliciteerd.
(Foto: Ubbo Posthuma)

Onthulling Anjerperkje
Morgen, zaterdag 25 juni is Landelijke Veteranendag. Deze dag staat in
het teken van erkenning van en waardering voor onze veteranen. Nederland bedankt meer dan 100.000 veteranen die zijn ingezet in dienst van de
vrede. In Harlingen wordt morgen een nieuw Witte Anjerperkje onthuld.
Om veteranen te eren is in 2005
de Witte Anjer geïntroduceerd als
waardering voor Nederlandse Veteranen. In Nederland zijn daarom
diverse Anjerperkjes aangelegd. De
Anjer bloeit in de dagen en weken
rondom de Nederlandse Veteranendag. De gemeente Harlingen heeft
een nieuw Anjerperkje aangelegd in
het Harmenspark; dit wordt morgen onthuld in het bijzijn
van een groep actieve veteranen. Om 10.00 uur
wordt iedereen ontvangen
bij de Maritieme Academie, waarna om 10.30 uur
het officiële programma begint.
Burgemeester Ina Sjerps zal een
woord richten tot de aanwezigen,
waarna veteraan Bas van Hek een
ervaringsverhaal deelt. De onthulling van het Anjerperkje zal rond
11.30 uur plaatsvinden door burgemeester Ina Sjerps in het Harmenspark, onder muzikale begeleiding.
Rommelmarkt
* Morgen (zaterdag 25 juni) is er
van 10.00 tot 17.00 uur een rommelmarkt in de speeltuin aan de
Liemendijk. Deelname is gratis, aanmelden: Liemendijk 4.
Mantelzorgcafé: vriendschap
* Woensdagavond 6 juli kunnen
mantelzorgers met elkaar in gesprek

over het thema vriendschap. Als iemand in zijn/haar leven te maken
krijgt met intensieve (en langdurige) zorg voor een naaste, dan kan
vriendschap een geheel andere lading
krijgen. Vaak ontdekken mensen in
zo’n periode de waarde van vriendschap. Het mantelzorgcafé is in het
dorpshuis Nij Franjum te Marsum
(Franjumbuoarsterpaed 12). Inloop
19.15, aanvang 19.30, einde rond
21.00 uur. De koffie met iets lekkers
staat klaar. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Wel vooraf even aanmelden en dat kan tot donderdag 30
juni bij Annemieke Knijnenburg van
Skûle Welzijn via 06-18422834 of
a.knijnenburg@deskule.nl. De organisatie denkt graag mee als vervoer
een probleem is.
‘De Helfrichs’ 125 jaar
* Dit jaar is het 125 jaar geleden dat
de kaatsvereniging in Kimswerd ‘de
Helfrichs’ is opgericht. Dat wordt
zaterdag 20 augustus vanaf 10.00
uur gevierd met de Finnepartij, een
kaatswedstrijd met de zachte bal op
de Finne. De Finnepartij is voor iedereen; opgeven kan via finne@kimswerd.com. De jubileumcommissie is
bezig met het samenstellen van een
boekwerk over de laatste 25 jaar met
foto’s uit deze periode. Heeft u foto’s
van het kaatsen in Kimswerd tussen
1997 en 2022, mail ze dan naar fin-

ne@kimswerd.com en wellicht krijgt
uw foto een plaatsje in het boekwerk.
Fietsinzamelingsactie
* Het ANWB Kinderfietsenplan start
deze maand inzamelacties in de provincie Friesland. In Friese schuurtjes
staan naar schatting vele honderden
fietsen die niet meer gebruikt worden. De ANWB houdt daarom een inzamelingsactie: de fietsen gaan naar
gezinnen die niet genoeg geld hebben om een fiets voor hun kind aan
te schaffen. Het gaat om fietsen voor
kinderen vanaf 8 jaar. De dichtstbijzijnde inzameling voor Harlingen
is vrijdag 1 juli bij Dorpshuis Gou-

tum op Buorren 13A in Goutum, van
13.00 tot 16.00 uur. Meer info: anwb.
nl/kinderfietsenplan.
Biomonitoring
* De rookgassen uit de afvaloven van
Omrin in Harlingen hebben geen
negatieve invloed op de agrarische
productie in de buurt. Dat meldt
LTO Noord in een persbericht. “Uit
het monitoringsonderzoek over het
jaar 2021 bleek dat er geen kwalijke
stoffen uit de centrale zijn neergedaald op de gewassen op landbouwpercelen. LTO Noord is tevreden dat
agrariërs zich geen zorgen hoeven te
maken over de luchtkwaliteit.”

Harlingers en bezoekers konden afgelopen zaterdag
genieten van het Tobbedansen. Clemens van der Zwet
keek mee over de schouders van de deelnemers, en hij
maakte een videoverslag. Scan de QR-code om de video
op YouTube te bekijken.

(Foto: Clemens van der Zwet/CZVideoful)
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OVeRliJDeN

Felicitatie
h

30 juni 1962

30 juni 2022

DaNKBetUiGiNG

Oma is in liefde heengegaan.
Ze is nu weer samen met opa.
Ook al kunnen we ze niet meer zien, ze blijven altijd
dichtbij ons. We zullen over hen blijven praten.
De mooie en grappige verhalen van opa en oma.
Zo worden ze nooit vergeten.
Ze zijn voor altijd in ons hart.
Liefs, kleinkinderen en achterkleinkinderen
Jullie “goudklompjes”

Overweldigend was uw belangstelling rond
het afscheid van mijn lieve man, onze vader en opa

Bertus Nijendijk
Zoveel mensen toonden hun medeleven,
dat het ons niet lukt iedereen persoonlijk te bedanken.
Al zijn wij innerlijk nog verbijsterd door zijn plotselinge

Dank u wel oma Akka de Vries - Beers
Onze lieve ouders

Gabrie en Bottie de Waal-van K ammen
zijn 30 juni 2022

60 jaar getrouwd
Wij zijn dankbaar dat wij deze bijzondere dag
samen met hen mogen vieren.

K inderen, klein- en achterkleinkinderen.
Saltryperlaan 1, kamer 194, 8861 VD Harlingen

Dank u wel oma voor nog een keer uw ogen open
op het moment dat we weg moesten gaan.
Dank u wel oma voor nog een kus
en nog een keer een warme knuffel,
dat moment zal altijd in ons hart blijven staan.
Dank u wel oma voor alle mooie herinneringen
die we nu in liefde zullen koesteren
met een lach en een traan.
Liefs Tjalling B de Vries, Ingrid de Vries Weij,
Julian de Vries, Valiant de Vries en Florianne de Vries

Een groot gemis
een mooie herinnering is alles wat nog is.

Rust zacht lieve Akkie

TE KOOP
Nieuwe scootmobiel te
koop! Type Beaufort 9,
zwart/rood, 12V accu’s, belasting 181kg, rijafstand ca.
26km. Nieuw prijs € 2 500,-.
Vraagprijs nader overeen te
komen. Tel. 0517-23 44 06,
e-mail: vonclickx@gmail.com

Klaske en Jan
Germen † en Anna
Alie †
Griet en Nanning
Geertje en Wycher
kinderen en kleinkinderen

Meer familieberichten
op pagina 3 & 4

onder ogen te zien. Het troost ons te merken dat hij
voor zoveel mensen van betekenis is geweest.
Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid.

Rinske Nijendijk-Cnossen
Kinderen en kleinkinderen

Midlum, juni 2022

De vele blijken van medeleven na
het overlijden van

Tetsje Visser-Sjoerdsma
hebben ons goed gedaan. Heel veel dank daarvoor,
Jemke Visser, kinderen en kleinkinderen
Harlingen, juni 2022

Harlingen, 17-06-2022

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

overlijden, uw aandacht helpt ons om de werkelijkheid

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

Wij danken iedereen voor de hartverwarmende
belangstelling, fijne brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden
van mijn vrouw, onze moeder en trotse oma

Annie Huizenga-Lok
Het doet ons goed dat Annie door zo velen
werd gewaardeerd om wie ze was.
Rinne Huizenga
Marten en Carmel, Kate
Frederica, Nienke, Roel en Marije
Harlingen, 23 juni 2022

Gediplomeerd
hovenier
Gunstig tarief
Goed materiaal

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

Een grijze haar, een rimpel
hier en daar, maar wat wil je
… MINK wordt ook al 50 jaar

deboeruitvaart.nl

Nog 5 nachtjes , dan is het
zover en sluit ook MINKE bij
ons aan…

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

50 jaar MINKE, is pas het
begin, dan heeft het leven
pas zin.

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
Met opvanglocaties in Harlingen op
ikc het Noorderlicht en ikc ‘t Wad!
• Kinderopvang:
voor kinderen van 0 - 4 jaar
• Voorschool:
voor kinderen van 2 - 4 jaar
• Buitenschoolse opvang:
voor kinderen van 4 - 12 jaar
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

FELICITATIES

18 jaar en 32 jaar ervaring, alvast gefeliciteeerd…
W,L,D,R,U,A,A,S

DIVERSEN

Lia en Arie Bos, 50 jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd, nog vele jaren erbij.
Fijne dag xxx Mam.

SCHULDEN?
www.schuldhulpido.nl

Hieperdepiep Hoera, 30
juni zijn opa Arie en oma
Lia Bos 50 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd. Audrey en
Stephan, Enrico, Jasper.

Kom je PAPIERMAKEN
bij Nieuw Zuid? Kom dan
gewoon maandagmiddag
vanaf 13.00 (lokaal boven)
welkom!

MINKE 50 jaar!! We vergeten je niet als laatste bij de
club MIWILADA Gefeliciteerd!!

Zaterdag 25 juni 10-17 uur
Rommelmarkt in speeltuin
Liemendijk. Aanmelden is
gratis: Liemendijk 4.
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In ‘De Ondernemer’ vuurt de HC iedere week een reeks vragen af op een
Harlinger ondernemer. Deze week: Hendrika Ponte-Dijkstra.
Je bedrijf in één zin.
Het verzorgen van een goed kapsel
bij de klanten.
Waar is je onderneming goed in?
Dat klanten met een goed gevoel en
verzorgd kapsel, tevreden naar huis
gaan.

Wat vind je van het beleid voor
ondernemers van de gemeente
Harlingen?
Op zich vind ik dat ze redelijk goed
bezig zijn.
Wat vind je lastig
aan ondernemen?

Ik ga bij de klanten thuis
mijn werk voortzetten
Hoe zou je graag omschreven
willen worden door klanten?
Er heerst een rustige, gezellige sfeer
in de kapsalon. Er is altijd een luisterend oor voor de, soms intrigerende,
verhalen van klanten. Die stellen
daarbij mijn rustige uitstraling zeer
op prijs.
Waar ligt voor jou de uitdaging?
Bijblijven in deze snel veranderende
tijd met zoveel verschillende haarmode, wensen en kleuren.
Heb je ook dingen die erbij horen
die je liever niet doet?
De bijbehorende administratie doe
ik liever niet zelf en daarom geef ik
die uit handen aan een goede boekhouder.

Eigenlijk niets, ik vind het vooral
heel fijn dat je je eigen tijd kunt indelen en je energie erin kunt steken.
Ik heb het altijd met heel veel plezier
gedaan.
Hoe ontspan je je?
Fietsen, lezen, puzzelen, en sinds
kort genieten van mijn eerste kleindochter.
Hoe was het ondernemen in de
corona-tijd en heeft het tot nieuwe inzichten geleid?
De lockdown was zwaar, in totaal
bijna zes maanden gesloten geweest. Het was een heel vervelende
periode. Gedwongen om niet te werken voelt heel anders, dan vrij zijn
voor een vakantie. Een periode met

Als mijn kapsalon sluit, dan is dat tevens een afsluiting van 100 jaar
kapsalon op dit adres.
De eerste startte op 1 juni 1922. Er is een klant die al 70 jaar in deze
kapsalon komt en veel veranderingen heeft meegemaakt.
Nadat ik in 1985 de zaak had overgenomen, kreeg het personeel nog
iedere week een loonzakje. Dat heb ik gelijk veranderd, dat is in deze
tijd niet meer voor te stellen.
In 1985 was het nog een damessalon, en ben ik daarom in 1986 begonnen met een anderhalf jaar durende opleiding voor het herenvak
in Zwolle. Iedere week twee keer op en neer naar Zwolle met een
overjarige Opel Kadett C. Ik wilde mijn kapsalon graag uitbreiden
zodat het een kapsalon werd voor het gehele gezin. In de eerste jaren
dat ik de kapsalon had, waren er ongeveer zes andere kapperszaken
in Harlingen, nu is dat niet meer op twee keer twee handen te tellen.
Permanent en watergolven waren dagelijks aan de orde evenals haarverf in de standaardkleuren. Dat is in de loop der jaren veranderd,
permanent en watergolven zetten gebeurt nog mondjesmaat, verven
daarentegen steeds meer en in de meest uiteenlopende kleuren.

Gedachten aan zee

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

best wel veel onzekerheid. Nu had ik
het voordeel dat ik een eigen pand
bezit en daardoor geen maandelijkse
huur hoefde te betalen. Ook omdat
ik alleen werk, waren er geen extra
personeelskosten. Zo kon ik dit zonder enige coronasteun volhouden.
Na 37 jaar ga ik het wel anders aanpakken. Het pand met de kapsalon
is inmiddels verkocht, daarom stop
ik per 3 juli 2022 met de bestaande
kapsalon en ga vanaf 21 juli ambulant (bij de klanten thuis) mijn werk

voortzetten.
Hoe zie je de toekomst
van je bedrijf?
Ik hoop dat ik nog een aantal jaren
ambulant kan werken en de klanten
bij hen thuis mag knippen. Ik heb
er heel veel zin in met deze nieuwe
periode in mijn werkzame leven, die
begonnen is op mijn 17e. Als ik op
mijn 67e volledig stop en met pensioen ga, sluit ik daarmee mijn 50-jarige arbeidsproces af.

De meeste klanten zijn mij in al die 37 jaar altijd trouw gebleven,
daarom vind ik het ook fijn om straks bij de klanten thuis te komen
om hun haar te doen. De dag van de foto, zat toevallig mijn oudste
klant van 98 jaar in de kappersstoel. Daar heb ik een speciale band
mee, we hebben in al die jaren veel lief en leed gedeeld, altijd met
wederzijdse belangstelling.
In deze afgelopen 37 jaar is er veel veranderd, verbouwd, gelachen
en soms gehuild. Maar altijd heel gezellig en met veel plezier. Mooie
kapsels gemaakt en af en toe een bruid die er voor haar dag prachtig
en speciaal uit wilde zien.
Wat ik vooral zal missen zijn de onverwachte situaties die zich wel
eens voordeden, maar ga vanaf 21 juli met plezier, drie dagen in de
week bij de klanten thuis verder knippen. Vooral ook doordat het
voor veel klanten schrikken was nadat ik verteld had te stoppen per
3 juli. Gelukkig had ik de oplossing, de ambities die ik in de kapsalon had, zet ik straks ambulant voort. Klanten vinden dat prettig, ze
vroegen zich al af: ‘Waar moet ik dan naartoe?’

Bedankt, Hendrika

Wil jij in deze rubriek, of ken je iemand die je graag in deze rubriek
terugziet? Tip de redactie via redactie@harlingercourant.nl.

Orgelconcert in
Grote Kerk
Het tweede orgelconcert in de internationale zomerserie in de Grote Kerk wordt verzorgd door Veronique van den Engh, vrijdag 1 juli
in de Grote Kerk.
Veronique van den Engh is de organiste van de Kathedrale Basiliek van
Sint-Jan te ’s- Hertogenbosch, de
plaats waar zij ook geboren is. Veronique studeerde aan het Brabants
Conservatorium (Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus, orgel en
koordirectie). Zij maakte meerdere
CD’s, met name op haar orgel van de
St. Jan. In Harlingen (waar zij enige
jaren geleden met veel succes optrad) speelt Veronique composities
van Bruhns, haar leermeester Maurice Pirenne, een Echofantasie van
J.P. Sweelinck, een groot Preludium
en Fuga van J.S. Bach, Vater unser
van Böhm, een Sortie van C. Franck,
een werk van de tamelijk onbekende
componist P. Kallenbach en tot slot
de bekende Toccata uit de Suite Gothique van L. Boëllman.

Uit de rode brievenbus aan
het eind van de Zuiderpier.
Na een expositie in Brouwdok
volgt vanaf 11 juli een expositie in het Hannemahuis. De
voorbereidingen zijn begonnen en ondertussen is nieuwe
post welkom: wie wil er nou
niet binnenkort in ons eigen
museum hangen?

Veronique van den Engh.

Ingezonden
Lanenkaatsen
Na het Lanenkaatsen was het een
ongelooflijke bende op straat, van
voornamelijk sigarettenpeuken en
heel, heel, heel erg veel bierbekers
en -blikjes. In een toenemend aantal
steden wordt daarom bij evenementen fors statiegeld (1 tot 1,50 euro)
geheven, waarna de straten aantoonbaar schoner zijn na festiviteiten als bijvoorbeeld kerstmarkten in
Berlijn of, dichterbij, de PC in Franeker. Wat in Franeker kan, moet hier
ook kunnen! En nu nog een oplossing voor al die peuken…
Mariska Jansen
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Kinderprogramma tijdens Literair
Festival Harlingen
Zaterdag 25 juni staan Bibliotheek Harlingen, Museum het Hannemahuis
en Boekhandel van der Velde de hele dag in het teken van Vestdijk. ’s Ochtends is er een kinderprogramma, ’s middags de uitreiking van de Anton
Wachterprijs en vanaf 16.00 uur begint het Literair Festival Harlingen.
Van 10.00 tot 12.00 uur is het kinderprogramma. Kinderen kunnen
in Bibliotheek Harlingen aan de slag
met bibberbotjes: leuke kleine robotjes die ze helemaal zelf kunnen
maken. Dat doen ze met gekleurd
ijzerdraad (chenille), tiewrap, tape
en koperdraad. Het staat allemaal
klaar in de bibliotheek. Ze knutselen een leuk beestje en die maken ze
vast aan een klein motortje. En dan
kunnen ze de bibberbotjes testen:
bewegen ze? En gaan ze de goede
kant op?
In de Boekhandel Van der Velde zit
van 10.00 tot 12.00 uur beeldend
kunstenaar Astrid van Straaten
klaar met papier en krijt. Kinderen
kunnen kriskras door de biblio-

Choral Evensong
in ‘de Haven’

Rondsje met
ut hondsje
Met deze tweewekelijkse rubriek
zetten we honden en hun baas in
de spotlights omdat hun band en
verschijning vaak zo bijzonder is.
Mensen met honden dragen bij
aan de sociale netwerken binnen
onze stad en maken Harlingen
daarmee zeker een stukje mooier.
Lucy is een Picardische Herder van
bijna 5 jaar die de eerste jaren van
haar leven in een asiel in Spanje verbleef. Niemand wilde haar hebben.
Gelukkig werd ze opgepikt door Huize Zwerfhond en bij gastgezinnen
geplaatst om haar later ter adoptie
aan te bieden. Toen Monique Bakker
op Facebook het adoptiebericht over
Lucy las, was ze direct verkocht. En
gelukkig kwam Monique door de
screening! Het ontroert haar nog
steeds wanneer ze over de geschiedenis van haar hond vertelt.

In het begin moest Lucy duidelijk
wennen aan haar vrijheid en was ze
angstig. Maar gelukkig was er al snel
een dag waarop ze vol vertrouwen
en in volle vrijheid de zee in rende,
langs de kustlijn holde en vervolgens
weer blij terug naar Monique kwam.
Lucy is trouw, intelligent, verschrikkelijk lief en past perfect in Monique
haar levensstijl. Ze is een geweldige
aanvulling op haar leven en Monique houdt zielsveel van haar.
Samen wandelen ze langs zee, langs
de Bolswardervaart (foto) en in de
Harlinger parken. Lucy haar mooie
pluizige oren krijgen altijd veel bekijks en zowel kinderen als volwassenen kijken altijd met een glimlach
naar haar.
Wil je ook kans maken in deze rubriek geportretteerd te worden?
Kijk voor meer informatie op www.
wouthuis.nl bij Rondsje met ut
hondsje en/of stuur een email naar
info@wouthuis.nl.
(Foto en tekst: Jeannette Wouthuis)

Een groate aksie-radius

Zondag 26 juni wordt de laatste
Evensong van dit seizoen gezongen in het kerkgebouw van de
CGKV, ‘de Haven’ te Harlingen.
Aanvang 16.30 uur. Gezongen
wordt muziek van onder anderen
William Harris en Charles V. Stanford. De Evensong wordt gezongen
door de Ichthuscantorij onder leiding van Geke Bruining en Sjouke Bruining bespeelt het orgel.
De Evensong is een avondgebed,
waarbij muziek een hele belangrijke rol speelt. In Anglicaanse kathedralen wordt deze dienst dagelijks gezongen door het kathedrale
koor. Wanneer dit koor echter op
vakantie is, wordt dit koor vervangen door een ‘visiting choir’. Komende zomer zingt een projectkoor
onder leiding van Geke Bruining
met zangers uit heel Nederland voor
het eerst na de coronaperiode vanaf
maandag 1 augustus tot en met zondag 7 augustus weer een week lang
in een Engelse kathedraal, namelijk
Durham Cathedral. De repetities ter
voorbereiding worden ook altijd gehouden in kerkgebouw de Haven.

Visserslatijn

Alsof ze van een bouwplaats kwamen. Met een witte
helm en oranje fietshesjes trof ik Siebe en Doutsje op
de Westerzeedijk. Beiden met een glanzende nieuwe
e-bike in sportieve uitvoering.
Met brede gebaren en wijzend naar de diverse onderdelen was Siebe net druk bezig iemand het een en ander uit te leggen over de voordelen van zo’n e-bike.
“Dat duurt wel even”, sei Doutsje. Kon me dus wel
even te woord staan: “Ja… wat seist dervan? Siebe wú
ut, bleef maar doorseure. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben
om. Hest su een groate aksie-radius!”
Hoe het met Siebe is? “Niet meer positief…” O, maar
hij is toch altijd zo optimistisch?
“Eh nee je, het corona hat. Eerst ontkenne, kanst
Siebe wel, toch prikt? Maar jawel… Nee heur, foelde
’m hééé-legaar niet su siek. Een bitsje grieperig. Dus
evengoed grasmaaie… Hadst ’m sien mutten. Ut leek
de Klokkeluder van de Notre-Dame wel. Doe’t er wat
opknapte moest der ineens fan alles gebeure. Had
ut over Ferry Sjur.” Wie is dat? Ik ken wel een Ferry,
maar…. “Eh nee je, dat alarmgedoe. Die belach’lijke
reclame met su’n woke-troela en hur groate rááá-men:
moeten jullie ook doen…”
Fijn, dus geen inbrekers meer! “Ik hèw ut ‘m út sien
hoofd praat, dat hoeft in Harlingen niet. We binne
meestens thús en anders de buren wel.” Groot gelijk,
kost ook nog wel een paar centen.
“Maar ja, toen moest der inenen een e-bike komme.
Een groate aksie-radius, komst nog es erges, sei Siebe.” Die was net klaar met zijn college over zijn nieuwe
aanwinst en keek mij vorsend aan. “Fynst ut mar niks

seker?” O ja hoor, best wel. Ik kan het me voorstellen,
een… “Precies, een groate aksie-radius! We fietse nou
vaker naar de dorpen. Rake dèr met Jan en alleman
aan de praat. Su hoorst nog es wat. Een biologische
boer het my fan alles útleit over ut stikstofprobleem
en hoe’t hij dat zag. Se mutte goed naar dat soort
mènsen lústere en de dingen niet te veul van achter
een bureau bedenke. Je kanne van òns land niet helegaar een natuurreservaat make. Maar su as ut nou
gaat kan oek niet. Straks sien we allenig nog maar gánzen butenút in ’t lánd.”
“Goed lústere dus naar sukke boeren. Niet naar sommige VVD-ers, die oek de 100 km op de snelweg niet
meer wille. Asof der gien belangryker problemen binne… Maar ja, Provinciale Staten verkiezings volgend
voorjaar, dan weetst ut wel!”
“Bist klaar, ik docht dat we aan’t fietsen waren…”
Logisch werd Doutsje wat ongeduldig. Siebe had al
iemand uitvoerig voorgelicht over de zegeningen van
een e-bike en eenmaal op de praatstoel…
Hij keek op zijn horloge. Het liep tegen zessen. “We
gane nog even een rondsje via Zurich. Op een gewoane fiets doest dat nou niet meer. Een volgende keer
laat ik sien hoe alles werkt.”
“Bist mooi klaar met”, waarschuwde Doutsje mij alvast.
Als een opgetogen kind op een paard in de draaimolen, zo stapte Siebe vervolgens op zijn e-bike. Eendrachtig vertrokken ze via de zeedijk richting Zurich:
“Een groate aksie-radius hest su!”
JV

Plekje
 gezocht 

theek, boekhandel en museum op
zoek naar inspiratie en samen met
Astrid een mooi kunstwerkje maken. Het ochtendprogramma voor
kinderen is gratis en duurt van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Rond 13.00 uur worden de eerste
genodigden voor de uitreiking van
de Anton Wachterprijs verwacht.
Simone Atangana Bekono neemt de
prijs voor het beste literaire prozadebuut in ontvangst. Ze krijgt de
prijs voor haar roman Confrontaties. De jury was verrast én geraakt
door de verbeeldingskracht van de
schrijfster die het verhaal vertelt
van een meisje die op een dag besluit terug te slaan. De knappe compositie en uitgekiende vertelstijl die
zowel direct is als suggestief, maken
van Confrontaties ‘een daverende
roman met details die je bijblijven’.
Na deze feestelijke prijsuitreiking
begint om 16.00 uur het Literair
Festival Harlingen. Op het buitenpodium staat onder andere Nelleke
Noordervliet. Deze grande dame uit
de Nederlandse literatuur, die onlangs nog een Gouden Ganzenveer
won, biedt een kijkje in de keuken
van haar schrijverschap. Na haar
stapt Joost Oomen het podium op,
dichter, schrijver, drummer, performer en volgens de Volkskrant het literaire talent van 2021. Ook auteur
(Boven is het stil en De omweg) en
columnist (voor o.a. Trouw) Gerbrand Bakker komt naar Harlingen.
Net als Michel Krielaars (jarenlang
Rusland-correspondent en nu chef
boeken van NRC Handelsblad). Verspreid over drie podia zijn zowel
grote namen uit de Nederlandse literatuur, maar ook lokale dichters,
schrijvers en muzikanten te zien en
te horen. De kaarten voor het festival kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Velde
in Harlingen en op ontdekdebieb.nl/
literairfestival.

BOEK

BESTELLEN?
www.flevomedia.nl

In Dierenopvang de Wissel in
Leeuwarden worden jaarlijks gemiddeld 900 zwerf- en afstandsdieren opgevangen, waarvan
een deel ook uit Harlingen en
directe omgeving. Elke week
wordt door de vrijwilligers van de
Wissel voor een van deze dieren
een nieuw plekje gezocht via
deze rubriek. Deze week: Krispy.
Meer over dit leeuwekopkonijntje op www.harlingercourant.nl.

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 26 juni 9.30 Grote Kerk,
ds. U. Tjallingii.
Leger des Heils Harlingen
Zo. 26 juni 10.00 Samenkomst met
zang en muziek.
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 26 juni 10.00 M. Dekker
(Jongerenwerker).
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 26 juni 10.00
br. Jan Jacob Hoefnagel.
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 26 juni 11.00 H. Eucharistieviering m.m.v. organist (samenzang),
pastoor Conijn.
Doopsgezinde gemeente
Harlingen
Zo. 26 juni 9.30 zr. S. Stelwagen.
Evangelie Gemeente Harlingen
www.egharlingen.nl
Zo. 26 juni 9.30 Aron Bongaards.
Do. 20.00 Bijbelstudie o.l.v. Gerrit
Hiemstra, thema: De Heerlijke namen van God.
De Batting
Zo. 26 juni 10.30 Mw. C. Bos.

Fotoclub Kimswerd
Deze keer moest er een foto van wolken worden gemaakt. Dit werd door
de leden verschillend beleefd en gefotografeerd. De foto van John Feikema
werd als mooiste beoordeeld. Alle andere foto’s staan vanaf morgen op de
facebookpagina van Fotoclub Kimswerd.
(Foto: John Feikema)
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GEZOCHT:
MEDEWERKER VOOR BRASSERIE LOKAAL HARLINGEN
GEZOCHT: EEN ENTHOUSIASTE MEDEWERKER (MAN/VROUW
VANAF 16 JAAR). BEN JIJ DE MEDEWERKER DIE WE ZOEKEN? JIJ
DIE EEN LEKKERE KOFFIE SERVEERT OP HET TERRAS.
DE HEERLIJKSTE BROODJES MAAKT EN AAN DE ANDERE KANT
OOK EEN CAPPUCCINO TO GO MAAKT EN HIERBIJ EEN LEKKERE
GEVULDE KOEK VERKOOPT?
MELD JE AAN! WE ZOEKEN MENSEN VOOR HET WEEKEND MAAR
OOK VAN MAANDAG T/M VRIJDAG.
KOM LANGS, BEL 0517-201020 OF MAIL NAAR JOOSTBAKKER@
LOKAALHARLINGEN.NL
ERVARING IS FIJN MAAR IS ECHT NIET NODIG.
WE LEREN JE HET VAK GRAAG.
VANAF 3 UUR TOT 36 UUR MOGELIJK

•

•

•

•

•

•

•

WWW.DEBIOSALON.NL
‘EEN GELUKSMOMENT!'

PRIVÉ OF
ZAKELIJK
GESCHIL?
advocatuur & mediation

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

Ayurvedische stiltesalon voor innerlijke rust en
uiterlijke schoonheid. info@debiosalon.nl
Verlengde Oostend 20 8748AR Witmarsum 0630396694
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Veiling bij
PlukGeluk
Arum voor
Nikki’s Place

(Foto: Ans Hofstra)

‘Wijnaldum vroeger op de terp’
De Nationale Archeologiedag in Wijnaldum afgelopen zaterdag, met het
dorp in de sfeer zoals het vroeger ging, was een succes! Veel kinderen kwamen met hun ouders langs bij het kampement aan de voet van de Terpentoer. Heer Sytse fan de Foarryp en vrouwe Marianne zorgden ervoor dat de

(Foto: Geertje Postma)
kinderen heerlijke broodjes konden bakken. Verder onder andere puzzelen
met het Runenschrift, kralenkettingen rijgen en ‘fibula-freubelen’. Later op
de dag mocht jong en oud een pijltje schieten met de handboog. Belangstellenden maakten een korte kuier met de gids langs de terp; onderweg
werd verteld over de historie en het ontstaan van Wijnaldum. Met dank aan
alle vrijwilligers, ook die vanwege ziekte op het allerlaatste moment bereid
waren om in te springen.

worden creatiever. Samen met het
aardrijkskunde-veldwerk in andere
schooljaren is er sprake van een opbouw bij het doen van veldwerk. Ook
zien en leren zij wat de verbanden
tussen de verschillende dimensies
zijn, zoals de fysische (landschap en
natuur) en de sociaal-culturele (de
mens) dimensie. Door het veldwerk
ervaren zij hoe dit er in hun eigen
omgeving uitziet.

Veldwerk in eigen omgeving voor
klas 2 rsg Simon Vestdijk
Met prachtig weer gingen vorige week donderdag zes tweede klassen van
rsg Simon Vestdijk op pad om te werken aan hun veldwerk eigen omgeving.
Fietsend buiten de stad op zoek naar informatie over onder andere het
landschap, hoe is het ontstaan en wat is de invloed van de mens geweest?
Het vak aardrijkskunde organiseert
dit om de leerlingen ervaring op te
laten doen met het uitvoeren van
veldwerk, door al vanaf de brugklas
de eigen omgeving buiten het klaslokaal te ontdekken. De leerlingen

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

leren zo hoe je onderzoek moet verrichten. Hiermee verbreden de leerlingen hun kennis en vaardigheden
en ontwikkelen ze hun vermogen
om kritisch te denken, hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren en ze

De leerlingen moesten kijken naar
het zeekleilandschap. Door op verschillende plekken buiten de stad
opdrachten uit te voeren, vergaarden ze informatie. Informatie die
verwerkt moest worden om de onderzoeksvraag en de deelvragen te
kunnen beantwoorden. De leerlingen zijn bij de Stenen Man, de Tsjerk
Hiddessluizen, het gemaal van Roptazijl en de terp van Wijnaldum geweest. Zo moesten de leerlingen een
proefje doen om te bekijken wat de
samenstelling van slib is. Ook hebben ze de waterstand bij de sluizen
bekeken en nagedacht over waarom
deze niet altijd hetzelfde is.
De leerlingen hebben enthousiast de
opdrachten uitgevoerd, waarna ze
in school er een verslag van hebben
gemaakt.

Strandfeest
Jongerenwerk
Jongerenwerk, het Beweegteam
en Maatschappelijke diensttijd
(MDT) organiseren donderdag
30 juni een strandfeest op het
Harlinger strand. Tijdens deze
avond wordt het einde van het
seizoen met alle jongeren van
groep 8 tot en met 23 jaar uit
gemeente Harlingen gevierd.
Het feest begint om 19:00 een
eindigt rond 22:00 uur. Tijdens
het feest worden er allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder bubbelvoetbal, waterspellen
en beachvolleybal. Daarnaast is
er een ‘chillroom’ waar je lekker
kunt relaxen en een hapje en
drankje kunt halen en natuurlijk
is er muziek. Voor de 18+ wordt
er na 22:00 uur een kroegentocht georganiseerd (wel op eigen kosten). Vragen? Neem dan
contact op met Julia Vellinga:
0618422833.

De Singel zaterdagnacht.

De Rotaryclubs van Harlingen en
Franeker openen zaterdag 9 juli de
PlukGeluk-tuin bij Arum. Voorafgaand aan de opening is er vanaf
17.30 uur een ‘Italiaanse avond’
met een 4-gangen diner. Tijdens
het diner zal er een veiling plaatsvinden. De opbrengst zal helemaal
ten goede komen van kinderhuis
Nikki’s Place in Chiang Mai (Thailand) waar baby’s worden opgevangen die meestal hiv-geïnfecteerd zijn en vaak geen ouders of
familie meer hebben om voor hen
te zorgen.
Het belooft een prachtige start te
worden, te midden van bloemenpracht en mooie natuur, een Italiaanse avond met heerlijk eten en
drinken en een geweldige veiling:
alles voor het goede doel. Er worden
diverse spullen en diensten geveild,
zoals overnachtingen in een B&B,
elektronische apparatuur (van wijnkoelkast tot JBL), een sloeptocht
over de Friese wateren en twee uur
in een flightsimulator.
Opgeven kan tot 25 juni via entertainmentdiner@rotaryfraneker.
nl. Na uw aanmelding ontvangt u
nadere informatie over de fair, parkeren, etcetera. De kosten voor het
4-gangendiner bedragen € 34,50 per
persoon (dit is exclusief de drankjes). Op zaterdagavond 9 juli is ook
de officiële opening van de PlukGeluk-tuin Arum, waar je op een veld
met 10.000 vierkante meter prachtige bloemen kunt plukken, tot ver
in september, als je tenminste per
vierkante meter 10 euro overmaakt
(en natuurlijk is het nog mooier als
je meerdere vierkante meters sponsort).
De opbrengst van de pluktuin is
bestemd voor drie goede doelen:
het steunpunt Jeugdmantelzorgers
via De Skûle in Franeker, Stichting
SchuldHulpMaatje Waadhoeke en
Stichting Botanische Tuinen Tera
Barra. De pluktuin zit aan de Van
Camminghaweg, Arum (naast garage Boek).
Zie ook plukgeluk-arum.nl.

(Foto: Jan Jaspers)
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TALL SHIPS RACES HARLINGEN 2022

De Tall Ships Races 2022 zijn van 14 tot en met 17 juli in Harlingen. Vanwege de veiligheid is
een deel van de binnenstad afgesloten voor verkeer (zie onderstaande kaart). Dit geldt alleen
tussen 9 uur ’s morgens en 23 uur ’s avonds. Buiten die tijden om is ook dit deel open voor
verkeer. Bezoekers worden naar tijdelijk ingerichte parkeerterreinen buiten Harlingen geleid.
Alle parkeerterreinen direct rondom de binnenstad, zijn deze dagen alleen toegankelijk met
een speciaal parkeerbewijs. Laden, lossen en bevoorrading van winkels en horeca kan de
gehele dag door, maar we verzoeken u om dit voor 9 uur ’s morgens te doen.
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Deel 5 Comediesteeg – Een verbouwing
Trijntje van der Sluis erfde van haar vader Theotardus van der Sluis het
huis Voorstraat 56a. Trijntje trouwt in 1703 met Jan Scheltema, die
daarna dan namens zijn vrouw eigenaar is van Voorstraat 56a.
Door Jaap Kemper
( jkemboek@gmail.com)
Jan Scheltema sluit in 1711 een
overeenkomst met de buren, waarin hij toestemming krijgt om in de
Comediesteeg ten westen van zijn
huis, tegen zijn huis aan te bouwen.
Tegelijk behouden de westelijke buren het recht op vrij gebruik van de
steeg.
Gezien de geringe breedte van de
steeg en de noodzaak van vrije doorgang, kan er nooit iets omvangrijks
tegen de gevel zijn aangebouwd.
Waarschijnlijk ging het om de
schoorsteen [c], die aan de buitenzijde van het huis in de steeg uitsteekt.

Nagekomen reacties
Wederom zijn door een technische
storing enkele reacties op foto’s in
deze rubriek te laat doorgekomen.
Bij deze geven we die nog even door.

Voorstraat 56a was oorspronkelijk gewaardeerd op ƒ 2500, maar
wordt in 1742 door Jan Scheltema
getaxeerd op ƒ 3600. Dit is te danken aan ‘de vergrooting en verbetering daer aen gedaen’. De waarde is
aanzienlijk toegenomen en dat betekent dat de vergroting van het huis
ook substantieel moet zijn geweest.
Waarschijnlijk gaat het om de uitbreiding aan de achterzijde met de
grote woonkamer en gang [a-b]. De
aanbouw van de schoorsteen en de
aanbouw van de woonkamer aan de
achterzijde zullen tegelijkertijd hebben plaatsgevonden toen Jan Scheltema en Trijntje er nog maar pas
woonden, dus rond 1711.

De schoorsteen was namelijk voor
de nieuwe keuken, die in de tijd
dat Jan Scheltema er woonde, in
het middenstuk van het huis lag.
De oude keuken [d] was verdwenen, want die lag op de plaats van
de nieuwe woonkamer [a-b]. Er is
op de kaart van Laurentius ook een
uitbouwtje, met schoorsteen [K], te
zien aan de zuidoostkant van Voorstraat 56a. Die schoorsteen wijst op
een keuken, die er dus in 1614 reeds
was.
Naast de oude keuken was oorspronkelijk een plaatsje, waar ook
de waterput lag, die onder de vloer
van de achterwoonkamer is gevonden. Tegelijk met de nieuwe woonkamer is ook een privaat (poepdoos)
gebouwd aan de buitenkamt van het
woonhuis, met ingang aan de Comediesteeg [e].
De middenkeuken is pas in 1911
verwijderd en op die plaats kwam de
grote hal. Toen is daarin ook de statige eikenhouten trap gebouwd. Maar
de schoorsteen bleef behouden en is
nu, evenals het privaat, nog te zien
in de Comediesteeg naast de ingang
van Museum het Hannemahuis vanuit de boekhandel.
Verder lezen: Jeanine Otten: Jan
Jansz Scheltema overlijdt in het toekomstige Hannemahuis (1744) (vergetenharlingers.nl).

Kaart Jacob Laurentius 1614

Rozen in je tuin
Wil je rozen in de tuin, zoek ze dan nu op geur en kleur uit. Schaf tegelijkertijd speciale rozengrond aan, zodat je de roos meteen kunt planten.
Kies een plek met voldoende zon en geef de roos de ruimte. Dat voorkomt meeldauw en andere ziektes, omdat de wind er doorheen kan waaien en dauw en regen snel opdroogt. Zet de roos met pot in een emmer
water. Maak een plantgat. Plant de roos zo diep dat de bovenkant van de
kluit gelijk komt met de grond eromheen. Stort een bodempje speciale
rozengrond in het plantgat. Geef de roos drie weken lang extra water.

Combinatie van rotstuin, vijver en
gazon.

Rotstuin
Voor een tuin die niet zo vruchtbaar
is een alternatief het maken van een
rotstuin. Neem wat kiezels en keien
en plant wat Fijnstraal, Primula en
Slaapkamergeluk. Natuurlijk zijn er
nog vele andere soorten bodembedekkers te koop. De planten vormen
mooie tapijten met structuren en
vaak opvallende bloei. Er zijn diverse soorten leisteenbollen te koop,
waaruit je water kunt laten borrelen.
Dit staat ook mooi in de rotstuin en
is een goed alternatief voor een vijver. Het is ook leuk tijdens je vakantie mooie platte stenen en kiezels te
verzamelen. Zo maak je een oertijd
expositie in je tuin. Een stapel, een
kring, een hoopje stenen bij elkaar
kan heel mooi staan.

Tuinklussen
Knip de hagen stevig. Snoei ze goed
terug. Zo krijg je een mooie dichte
haag. Haal wilde scheuten onderaan
de rozen met de hand weg. Ze kosten
de plant veel energie. Trek de scheut
naar beneden van de stam. Zo is de
kans op hergroei het kleinst. Knip
lelijk blad van uitgebloeide bollen nu
weg. Het is nu ongeveer zes weken
na de bloei, dus de bollen hebben
voldoende voedsel voor het volgend
jaar kunnen opslaan. Heb je aardbeien in je tuin? Doe dan een beetje stro
onder de aardbeien. Je voorkomt zo
dat laaghangende vruchten tijdens
een regenbui spatten aarde krijgen
en dan gaan schimmelen. Het gazon
groeit nu snel en dat kost veel energie. Tijd voor de tweede bemesting
van het gazon.
Border
Ga je een border aanleggen of vernieuwen met planten, dan hierbij
wat tips: zorg voor een fundament
van sterke vaste planten met een
lange bloeitijd. Maak van planten
die lang bloeien grotere groepen. Zo
ontstaat er een natuurlijk beeld als
niet alle groepen planten even groot
zijn. Respecteer de groeivorm van
de plant. Geef bijvoorbeeld siergras
met hangende bloeiaren de ruimte.

Tips voor in
en om de tuin
door Jeroen v. d. Zwet
Herhaal bepaalde planten in de border. Let tot slot op de verschillende
bloeitijd van de planten. Zorg voor
de nodige afwisseling in bloeitijd,
bladvorm en kleur.
Hooikoorts
Als je last hebt van hooikoorts is
een vijver een goed alternatief. Waterplanten zorgen bijna nooit voor
hooikoortsklachten. Gazon dat vaak
gemaaid wordt geeft meestal weinig
klachten, maar zorg ervoor dat gras
niet gaat bloeien. Vervang eventueel
het gras door grind, boomschors,
bestrating of bodembedekkers. Geschikte bodembedekkers zijn Longkruid, Dovenetel, Hondsdraf en
Maagdenpalm.
Kleinfruit
Bessen, bramen en aardbeien wordt
ook wel kleinfruit genoemd en dat
is eenvoudig te oogsten in eigen
tuin. Kleinfruit is zeer populair in
de moestuin, in de border tussen de
vaste planten en natuurlijk ook in
pot. Het is makkelijk, leuk en lekker
om je eigen fruit te kweken en van
de oogst te genieten. Wanneer je in
de tuin aan de slag gaat, gebruik dan
verse potgrond voor kleinfruit om
de bodem te verbeteren.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu.

geweg 13-13A. Eddy de Vries uit
Leeuwarden had hier al vroegtijdig
een reactie op gestuurd. Deze geven
we hierbij alsnog door: Mijn grootouders Sikke en Catharina de Vries
en hun dochter Ruurdje zijn hier
gaan wonen, nadat zij uit Grand Rapids USA terugkeerden. (Sikke was
oud-kaatser en won ooit als eerste
Harlinger kaatser de PC en werd koning.) Mijn vader Sikke jr. is in 1935
op de Heiligeweg geboren. Ik stuur
twee foto’s mee, op de oudste staat
de familie De Vries voor het pand,
op de deur van de winkel staat de
naam Poort. De tweede foto is van
een latere periode.

Op vrijdag 3 juni 2022 mei plaatsten
wij de reacties op bijgaande foto van
een woning. Hierbij ontbrak de reactie van Bram Visser uit Harlingen.
Hij gaf ook door dat het pand Zuiderhaven 13 is. Volgens hem heeft
na de familie Rinsma, schilder Peter
van der Ploeg hier een atelier gehad.
Op vrijdag 17 juni 2020 plaatsten
we de reacties op het pand Heili-

De dieetcoach
Hoe nodig is het om het
LDL-cholesterol te verlagen?
Een team onderzoekers uit Australië,
Denemarken, Ierland en de Verenigde Staten keek in hoeverre een verlaging van het LDL-cholesterolgehalte
met medicijnen (statines) invloed
had op overlijden, het krijgen van
een hartinfarct en het krijgen van
een beroerte. Hun onderzoek vindt
geen rechtstreeks verband tussen de
waarde van het LDL-cholesterol en
het risico op bovengenoemde aandoeningen!
Om tot deze conclusie te komen zijn
er 21 onderzoeken bestudeerd die
tussen 1987 en 2021 werden uitgevoerd. De onderzoeken hadden een
gemiddelde onderzoeksduur van 4,4
jaar. De discussie over de streefwaarde van het LDL-cholesterol en het
gebruik van statines blijft dus nog
voortbestaan. Het onderzoek is in
vakliteratuur van de huisartsen gepubliceerd. Volgens de onderzoekers
zijn er heel zwakke en tegenstrijdige
verbanden gevonden tussen het verlagen van het LDL-gehalte en de verbetering van de gezondheid.
Voor de groepen mensen die statines
kregen, was de kans op overlijden
0,8 procent lager ten opzichte van de
controlegroep. Het was 1,3 procent
lager voor het krijgen van een hartinfarct en maar 0,4 procent lager
voor het krijgen van een beroerte.
De onderzoekers maken het verschil
duidelijk aan de hand van een kleine
rekensom: de uitkomsten betekenen dat 77 mensen gedurende 4,4
jaar statines moeten slikken, om in
totaal 1 hartinfarct te voorkomen.
“De voordelen van het gebruik van
statines lijken klein en zijn afhankelijk van persoonlijke risicofactoren”,
schrijven de onderzoekers. Daarnaast benadrukken ze wel dat de uitkomsten van de studie voorzichtig
moeten worden uitgelegd omdat er
veel verschil was tussen de onderzoeken. De onderzoekers stellen dat
de uitkomsten van dit onderzoek
meegenomen moeten worden in
het gesprek met de patiënt over de
voor- en nadelen van het gebruik van
statines.
In de Nederlandse Huisartsen Genootschap staat in de protocollen
overigens als behandeling zonder
medicijnen ook een en ander vermeld. Leefstijlfactoren als (mee)
roken, bewegen, een optimaal gewicht, stress voorkomen en gezonde voeding worden aangestipt. Bij

het beweegadvies staat: “voldoende
bewegen, dat wil zeggen ten minste
150 minuten per week matig intensieve inspanning, zoals wandelen en
fietsen, verspreid over diverse dagen; niet meer dan 8 uur per dag te
zitten”.
Voor het lichaamsgewicht wordt een
BMI van 20-25 kg/m2 aangeraden.
Dit bereken je door je gewicht in kilo’s te delen door je lengte x lengte in
meters. Dus stel je bent 1.80m lang
en weegt 86 kilo. Dan is jouw BMI
86: 3,24 (dit is de som van 1,80 x
1,80m) = 26,5 kg/m2.
Bij gezond eten wordt, helaas,
eten volgens de Schijf van Vijf van
het Voedingscentrum genoemd.
Hier werk ik al jaren niet meer mee.
Mede omdat de Schijf van Vijf bewerkte voeding promoot, zoals light
producten en vetarme producten.
Juist bewerkte voeding maakt onze
vaatwanden zwak. Hierdoor wordt
het risico op bovengenoemde aandoeningen verhoogd. Vette voeding
heeft hier alleen een negatieve invloed op als het (bewerkte) dierlijke
vetten zijn of door de voedingsindustrie gemaakte transvetten. Deze
vind je bijvoorbeeld in ijs, hamburgers, pizza, chips, lang houdbaar
gemaakt koeken, cake. Dus in de
lekkere dingen die we allemaal zo
makkelijk eten. En juist bij te weinig
vetoplosbare vitamines, de vitamines A, D, E en K, gaat onze stofwisseling minder goed werken. Dus alle
‘let op vet campagne’ kunnen mijns
inziens de prullenbak in.
We hebben nog nooit zoveel welvaartsziekten gehad sinds we de voedingsindustrie vrij spel hebben gegeven bij het maken van voedsel dat
geen voedingswaarde meer heeft. Je
eet vooral suiker, zout, transvet, zetmeel, kleur- en smaakstoffen, hulpstoffen en nauwelijks vitamines en
mineralen als je voor bewerkte voeding kiest. Het aandeel van (sterk)
bewerkte voedingsmiddelen in de
totale voeding was in 1800 minder
dan 5 procent en is inmiddels toegenomen tot meer dan 70%! Slechts
16% van de producten is vers, onbewerkt of licht bewerkt. Wil je jouw
voeding eens checken? Neem dan
contact op met Irene Kieftenburg,
diëtist, irene@libra-dieetadvisering.
nl. Tel. 06-11276810. Libra is gevestigd in Franeker (de Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum
(Fysio Harlingen). De diëtist wordt,
ook zonder verwijzing, vergoed vanuit de basisverzekering.
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Weekpakket
500 gram Kippendijfilet of 500 gram Speklapjes
+
4 Bink Burgers of 4 Kipschnitzels
+
4 Verse Worsten of 4 Kippenbouten
+
1 kg h.o.h. Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
100 gram Vleeswaren naar keuze uit trio
samen

18,98

Gebraden
Kippenbouten

Vleeswarentrio
100 gram Boterhamworst
+
100 gram Palingworst
+
100 gram Schouderham

samen

per stuk
5 voor

1,75
7,00

Gebraden
hele
Kippen

4,98

per stuk

8,98

Aanbiedingen
zijn geldig van
donderdag 23 juni tot
donderdag 30 juni 2022

Iedere week:

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

Ambachtelijke Slagerij Remco en Christel, Lanen 82, 8861 CG Harlingen, 0517 414 060

De kwaliteit van vers

PORTULACA in hangpot

potmaat 27

per stuk € 7,99 2 stuks € 10,00
Zie website voor meer AANBIEDINGEN
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
Onze winkel zit op de Oostpoort.

www.tuincentrumvdmeer.nl U vindt ons ook op

& Instagram

veilingverse snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • bruidsarrangementen • rouwarrangementen

KLEDINGKAST
NEVADA 2
Met het Nevada kastenprogramma kun je een kast samenstellen
die perfect bij je past. De mogelijkheden zijn oneindig en met de
verschillende accessoires kun je de kast naar eigen wens
samenstellen. Dit programma bestaat naast de Nevada 2 uit
verschillende types: Nevada 1, 3 en 5. De opties zijn gelijk, maar
de deuren hebben bij iedere type een ander stijl.
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“Afhandeling mijnbouwschade is een farce”
Burgers met schade door zoutwinning kunnen maar beter niet aankloppen bij de landelijke Commissie Mijnbouwschade. Voorzitter Jarig Langhout van de Stichting Bescherming Historisch Harlingen was woensdagavond scherp over het functioneren van de Commissie. “Waar wij met
een coalitie van burgers, lagere overheden en Frisia Zout schade aan de
stad proactief willen voorkomen, zit de Commissie Mijnbouwschade op
haar handen. Ze wuift de metingen die wij doen weg en wil afwachten tot
er brokken zijn. Zo belanden we in Harlingen in precies hetzelfde moeras
als waar de Groningers in zitten.”
Langhout deed zijn uitspraken tijdens een drukbezochte informatieavond in rsg Simon Vestdijk. De
stichting sloot in 2019 met Frisia
Zout, Gemeente Harlingen en Provincie Fryslân een overeenkomst
om onrust in en schade aan de stad
te voorkomen. Als ‘Pilot Harlingen’
wordt gezamenlijk ingezet op een
transparante, innovatieve aanpak.
Zo worden met geavanceerde tiltmeters doorlopend metingen aan
huizen gedaan en is historische bebouwing via drones haarfijn in beeld
gebracht. “Binnen de Pilot willen we

zo duidelijkheid geven over wat als
nulmeting wordt gebruikt mocht er
schade ontstaan aan de stad”, zegt
Langhout.
Groeiend inzicht
Milieuadviseur Dirkjan Krijnders
van Antea Group liet zien hoe de
samenwerkende partijen steeds beter inzicht krijgen in de Harlinger
bodem. Door die te monitoren terwijl bodemdaling nog kilometers ver
weg is, kunnen in een later stadium
afwijkingen worden aangetoond. Hij
toonde hoe bijvoorbeeld invloeden

van eb en vloed en aardbevingen in
Japan worden geregistreerd. Sommige zaken zijn nog onverklaard,
zoals een mogelijke grote wateronttrekking en het uitvallen van allerlei apparatuur bij luchtmachtoefeningen op Vlieland. “Maar we
hebben de tijd. Uiteindelijk moeten
we na een paar jaar snappen hoe
de bodem hier zich gedraagt. Dan
hebben we de nul-situatie in kaart
waar we eventuele invloeden van de
zoutwinning aan kunnen spiegelen.
We zijn volop bezig om de inzichten
te gaan delen via de website van de
Pilot Harlingen.”
Schadevrije stad
De directeur van Frisia Zout, Bart
Hendriks, sprak voor het eerst de
Harlingers toe. Hij kreeg veel kritische vragen voorgelegd over onder
andere het maatschappelijk belang
en een schadefonds. Eerdere boringen hebben het bedrijf veel ge-

ZV de Vikings: mooie resultaten Nederlandse
Kampioenschappen lange baan
Van 10 tot en met 12 juni 2022 zwommen vijf zwemmers van de Vikings
de Nederlandse Kampioenschappen lange baan in Eindhoven.
Marre zwom dikke pr’s op de 400
meter wisselslag en de 400 meter
vrije slag. Ook een mooie tijd op
de 100 meter vlinderslag. In het
slagklassement voor de schoolslag
behaalde ze net geen medaille. Ze
zwom naar een vierde plaats.
Wytse Broekstra liet zien dat hij alle
slagen goed beheerst. Aansprekende tijden op de 200 en 400 meter
wisselslag. Zijn tijd op de 100 me-

ter schoolslag (1.07,61) was goed
voor een kampioenschapsrecord.
Hij werd eerste in het schoolslagklassement. Tot aan de laatste afstand ging Wytse aan de leiding in
de meerkamp. Helaas volgde een
diskwalificatie op de 200 meter rugslag. Desondanks eindigde Wytse
als tweede in de meerkamp.
Coach Ronald Veenstra kan terugkijken op een prachtig NJK, waarbij
de zwemmers een mooie progressie
hebben getoond.

Jetze de Vries (junioren 4) had zich
geplaatst voor drie afstanden. Jetze
zwom een mooi pr op de 100 meter
schoolslag en zijn tijd op de 50 meter vrije slag verbeterde bij met 0,5
seconde.
Jannoula Jaspers (junioren 3)
plaatste zich voor vier afstanden. Ze
verbeterde haar tijd op de 200 meter
schoolslag met maar liefst zeven seconden. Ook zwom ze een mooi pr
op de 400 meter wisselslag.
De junioren 1 en 2 zwommen een
meerkamp over tien afstanden.
Sven Koornstra eindigde als 27e
in het klassement, waarbij hij op
de 100 meter schoolslag en de 100
meter vlinderslag grote pr’s zwom.
Marre van der Wal eindigde als 14e
in het meerkampklassement, hierbij
was zij de snelste jongste zwemmer.

Zwemmertjes zwemschool Van Hurck geslaagd
Afgelopen weekend was het weer een groot afzwemfeest in het zwembad van Franeker. Alle kinderen konden aan
het publiek laten zien dat ze aan alle eisen van hun zwemdiploma voldoen. En ze hebben allemaal verdiend hun
diploma in ontvangst genomen.

leerd, stelde hij, waardoor Frisia nu
beter in staat is veilig en duurzaam
te boren. Er is het bedrijf alles aan
gelegen om schade in Harlingen te
voorkomen. Vanuit die ambitie zijn
de afspraken met de stichting en de
andere partners gemaakt, met welke samenwerking Frisia erg content
is. Binnen dat geheel passen ook de
metingen aan huizen, die de Pilot
Harlingen als proef uitvoerde. Hij
verzekerde zijn kritische gehoor dat
Frisia voor vergoeding van schade
staat, mocht die ondanks alle voorzorgsmaatregelen en monitoring
toch ontstaan. Er leven gedachten
om hiervoor een eigen schadefonds
te vullen maar de overtuiging bij Frisia is en blijft, benadrukte Hendriks,
dat schade zal uitblijven.
Vertrouwen geschaad
De samenwerking in de Pilot Harlingen steunt op onderling vertrouwen, memoreerde Jarig Langhout,
en lef om het hier beter te regelen
dan elders is gebeurd. De Pilot Har-

lingen werd woensdag in de NRC
nog als voorbeeld gesteld, vertelde
hij, en eerder ook in politiek Den
Haag en bijvoorbeeld bij de zoutwinning in Haaksbergen. Hij noemde de
houding van de Commissie Mijnbouwschade, ingesteld om burgers
te ontzorgen, dan ook onbegrijpelijk. “Als burgerinitiatief word ik erg
onrustig door de manier waarop de
Commissie Mijnbouwschade werkt.
Ik ben dan ook erg bezorgd. De
Commissie laat de meeste soorten
schade buiten beschouwing, sluit
allerlei partijen met schade uit en
komt pas in actie wanneer de schade
al is ontstaan”, somde Langhout op.
“Als stichting adviseren wij daarom
nu ook: klop bij schade direct aan
bij Frisia Zout of bij de burgerlijke
rechter. We gaan dit najaar graag
weer met de Commissie in gesprek
om ze ervan te overtuigen dat wat
de Pilot doet wel degelijk werkt en
burgers ontzorgt zoals de overheid
dat wil. Zoals het nu gaat neemt de
bezorgdheid alleen maar toe.”

Wetenschappelijke twijfel
bij ‘zoutmetingen’
De Commissie Mijnbouwschade is voor Harlingen ‘een beer op de weg’.
Dat stelt Marieke Meesters, promovendus bij Wageningen University
& Research, in het kader van haar promotie-onderzoek. Ze neemt de
zoutwinning bij Harlingen onder de loep in het artikel ‘Negotiating salt
worlds: causation and material participation’ dat afgelopen maand verscheen in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Critical Policy Studies’.
In het artikel komt ook de patstelling rond de schade in Wijnaldum
aan de orde. Verschillende metingen,
gedaan nadat de schade werd geconstateerd, leidden tot verschillende
verklaringen voor het ontstaan van
de schade. Inwoners van Wijnaldum
concludeerden dat de zoutwinning
door Frisia de oorzaak was. De winning veroorzaakte bodemdaling, die
tot nattere akkers en een relatief
hoger grondwater leidde. Dat kan
schade aan gebouwen en infrastructuur als gevolg hebben doordat de
bodem ongelijkmatig beweegt. De
multidisciplinaire Technische Commissie Bodembeweging (TCBB),
verantwoordelijk voor het bepalen
van de oorzaak van de schade, achtte het echter waarschijnlijker dat de
huizen met schade simpelweg slecht
gebouwd waren.
Meerdere ondergronden
“De twee verklaringen voor de schade waren allebei gebaseerd op verschillend onderbouwde - maar beide wetenschappelijke - metingen”,
zegt Meesters. “Het geschilpunt
werd veroorzaakt door uiteenlopende ideeën over welke metingen
noodzakelijk en toereikend waren.”
Daarbij werd er door de partijen
geredeneerd vanuit ‘meerdere ondergronden’. “De huiseigenaren
trokken hun conclusies op basis van
historische gegevens over schadevrije huizen en referentiegebieden
zonder mijnbouw. Zij zagen bijvoorbeeld dat hun huizen in goede staat
waren in de decennia voordat zoutmijnbouw plaatsvond, en dat vergelijkbare huizen op andere plekken
wel schadevrij overleefden. De TCBB
daarentegen redeneerde dat scheuren in huizen met een klein oppervlak vaak gevormd worden door lokale, oppervlakkige processen in de
ondergrond. Zij verzamelde daarom

allerlei gegevens over ondergrondse
waterstromen en de constructie van
huizen.”
‘Beer op de weg’
Om in de toekomst onenigheid over
schade te voorkomen moet je het
vooraf eens zijn over hoe en wat je
in de ondergrond gaat meten, concludeert Meesters. “Welke ondergrond uiteindelijk de doorslag geeft
voor conclusies over causaliteit, is
evenzeer een politieke als een wetenschappelijke overweging. Wie
over de metingen beslist, beslist
over de compensatie van mijnbouwschade.” En daar zit ’m voor Harlingen de kneep. Bij de metingen van
de Pilot Harlingen kwamen de partijen “overeen dat de data van het
meetinstrument worden gezien als
relevant om een relatie aan te tonen
tussen bodemdaling en schade aan
huizen.” Maar de Commissie Mijnbouwschade, die schades in Harlingen moet beoordelen, wil juist over
die metingen niets zeggen. Daarom
betitelt Meesters de Commissie als
een ‘beer op de weg’ voor een soepele afwikkeling van schade in Harlingen. “De commissie (heeft) een onontkoombaar politieke functie: zij
bepaalt uiteindelijk welke gemeten
ondergrond (...) gezien moet worden
als de ‘echte’ ondergrond, en daarmee of schade oorzakelijk gelinkt is
aan mijnbouw.”
Auteurs van het artikel zijn, naast
Marieke Meesters, Prof. Dr. Esther
Turnhout (voorzitter Wetenschap,
Technologie en Samenleving bij de
Sectie Wetenschap, Technologie en
Beleidsstudies (STePS) van de Universiteit Twente) en Dr. Jelle Behagel (universitair hoofddocent bij de
Beleidsgroep Bos- en Natuurbeheer
van Wageningen Universiteit).
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Colofon
HARLINGER COURANT
Wij zoeken voor de hele maand juli op vrijdag een
Flevomedia
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
vanaf 13 jaar, voor de volgende wijk:
www.harlingercourant.nl

INVAL-BEZORG(ST)ER

Trebolbuurt

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Aanmelden: Harlinger Courant, Kanaalweg 72 Harlingen,
Adverteren
tel. 430043 of email jetty@harlingercourant.nl
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl

Familieberichten
€ 0,47 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl

Wilco accu’s

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

parcel shop

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.

van bromfiets tot
scheepsaccu

Tevens het adres voor uw
filters, oliën, remmen, uitlaten, waterpompen,
autolakken, etc.

Stichting Comité Lanenkaatsen dankt een ieder die heeft meegewerkt aan het slagen van de 71 e editie van het Lanenkaatsen. Wij
kijken terug op een geweldige kaatsweek met prachtige partijen, een fantastische sfeer en schitterend weer.
In het bijzonder willen wij bedanken de kaats(t)ers, keurmeesters, telegrafisten, de onmisbare werkploeg, dames van de
Lanenshop, sponsors, vrijwilligers en uiteraard ook alle bewoners van de Lanen en de Kleine Ossenmarkt voor hun gastvrijheid
tijdens de hele week en natuurlijk al het publiek.

Verder dank aan:
Robert Hoffmann, Tineke Huitenga en Johan Bouma, Jelle Dijkstra Rijwielhandel voor het gebruik van hun locaties.
Swaen Brink, Sietse Brouwer, Dorus Breidenbach, Piet Allersma, Tillie Kamsma, Hein van den Oever, Teatze Vogelaar, Oege Kingma,
Windmolenpark Riedpolder, Hotel Restaurant Anna Caspari, Grandcafé de Reus, van der Meer VDS Oosterpark, Radio Stad Harlingen,
Gemeente Harlingen, de Vrienden van het Lanenkaatsen, de mannen van de jubileumcommissie Doede van der Hoek, Wiebe van Dijk,
Clemens van der Zwet en Theo Outhuijse., de lotenverkopers van de Sint Michaelschool , Marion Dijkstra en de vele andere
lotenverkopers.

Een speciaal dankwoord aan al onze sponsors groot en klein:
Apotheek Westerterp
Astra Sweets
Bakkerij Elsinga
Bakkerij Overzet
Bakkerij Tromp
BDS Harlingen
Binnen en Buiten Harlingen
Bijko Jachtservice
Bouw ID Nadema
Bouwbedrijf Jelle Bruinsma
Bries
Brouwer Multiservice
Broodje Nuchter
Café Gewoan Sven
Café ‘t Noorderke
Café ‘t Skûtsje
Cafetaria the Corner
Catering de Seniorie
Chinees Restaurant Xin Hua
Chinees Restaurant Chinese Muur
Copini Opticiens
Damen Shiprepair Harlingen
Dak & Zink Nico Wiersma
De Jong Bouwrealisatie
De Jong Multi service
De Witte Bouw 2000
DA Harlingen

Automaterialen
IJdema

Dierenartspraktijk N-W Friesland
Dockline
Eetcafé Nooitgedagt
Expert Harlingen
Faber Lederwaren
Firma fa. P.H. Walinga
Fitnesscentrum Body-Sport
Flevodruk Harlingen
FORHIM Menswear
Gamma Harlingen
Gerko Afbouw
Grandcafé De Reus
Grandcafé Levels
Haarmode Cats
HE-AD Harlingen
Hell's Angels Harlingen
Hempenius Metaalbewerking
Homminga’s Fijne Winkeltje
Hopman Bouw Support
Hoveniersbedrijf Natuurlijk
Hotel Restaurant Anna Caspari
Hotel Zeezicht
Hoek’s Vis & Snacks
Hubo Harlingen
IJssalon Min 12
J & S Apparatenbouw
JUMBO Harlingen
Kamsma Schoenen
Kapsalon Promise

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

Uhhh... Uhhh... Uhhh...
dze...
dze...
dze...
bluhh... bluhh... bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

hartstichting.nl

Kevin van Dijk Schilderwerken
Kienstra Verzekeringen
KIV Noord
Koopmans Schilders
Koks en Keukenmeiden
Lenger Seafoods
Lunch Café Basta
Makelaardij Stegenga
Meromar Seafoods
Nesta Shipping
Notariskantoor Jelsma Koelma
NO. 3 Gifts & Lifestyle
Oldenboom Meinesz
Oosterhof Holman
Praktijk 12
Pizzeria / Grillroom "Oase"
Pizzeria Roma
Pizzeria Pompeï
Pizzeria San Marino
Poffertjeskraam Harlingen
Posthuma Metselwerken
Prosoft ICT
R. de Jong Schilder Specialist
RCM Administraties
Rijwielhandel Jelle Dijkstra
Rob van der Kooi Schilderwerken
Rooth Multiservice
Sake Store
Schreiber keurslager Leeuwarden
Seerden Sportprijzen Franeker

Slagerij Remco en Christel Wouda
Smulpot
Sjiek
Sportcentrum van Hurck
Stichting Ouwe Seunen Partij
Stichting BENG
Stuwadoorsbedrijf Jongema
SVO Attema
Swimfun Joure
Top 1 Toys
van Dalen Makelaardij
van der Ploeg Schilderwerken
van der Meulen Speelgoed Sneek
Van der Meer VDS
Veltman Vis Service
Visrestaurant Waddenvis
Visser ATR
Visser Special Metal Products
Visual Reclame
Vogelaar audio
Vuurwerkgigant Franeker
Wallys
Wierda BV
Windmolenpark Riedpolder
Woonflair Outhuyse
WR Unit
Zensa Moda
Zijlstra Beroepskleding
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71e editie Lanenkaatsen in stijl afgesloten
De 71e editie van het Lanenkaatsen is in stijl afgesloten met de finale
van de vrijdag. Onder heerlijke omstandigheden en met met heel veel
publiek streden de laatst overgebleven parturen om de felbegeerde winst
met als beloning een plekje in de foto-eregalerij van de Lanen en de huldiging op het balkon met heel veel prijzen. Krans, medailles, geldprijs en
heel veel bijprijzen. Je kon merken dat iedereen geweldig genoot van het
mooie kaatsen, de gezelligheid en het mooie weer.
Als winnaar van het klassement van
de KNKB van vorig jaar en groot
ambassadeur voor het Lanenkaatsen en de jeugd in Harlingen werd
Dylan Drent geëerd met een mooie
bokaal ontworpen en vervaardigd
door Seerden Sport. De schoolkaatsjeugd die donderdagmiddag op de
Lanen had gekaatst kreeg de prijzen
uitgereikt uit handen van Dylan.
Ze straalden van oor tot oor. Dylan
stond later op de avond in de finale
van groep 2.
De Wodkapel verzorgde de muzikale omlijsting en het Friese volkslied
bij het traditioneel voorstellen van
de parturen en het omhangen van
de sjerpen door hoofdscheidsrechter Lieuwe Brandsma. De kaatsters
stonden te popelen om te starten
aan hun zo belangrijke finalepartijen. De eerste finales waren die in de
groepen 6 - 60+ heren (perk 1) en
3 - 36-49 heren (perk 2). Na afloop

van deze partijen werd Johan Hellinga geëerd voor zijn vrijwilligerswerk bij de Lanen. Ruim 15 jaar was
hij de stille kracht als secretaris van
de Lanen, waarin hij heel attent was
richting de warme relaties zoals de
gemeente, vrienden van de Lanen,
bewoners, sponsors, vrijwilligers en
noem maar op. Voorzitter Mulder
bedankte Johan voor zijn geweldige
bijdrage al die jaren.
In groep 1 (11-16 jaar) Waren het
Daley Hoekstra, Stijn Scheffer en
Rudmer Faber (partuur 11) die de
boventoon voerden in de wedstrijd
tegen partuur 8 Brandon Cuttress,
Sjouke Beimers en Thijs Vrij. Er
werd prachtig gekaatst door deze
jonge gasten. We hopen volgend jaar
weer meer jonge jeugd op de Lanen
te treffen. Want wat is er nu mooier
om voor zo’n groot publiek je kunsten te mogen laten zien. Partuur 11
ging er met de winst vandoor (5-2

en 6-2) en Stijn Scheffer werd uitgeroepen tot de koning van de Lanen
in zijn klasse.
De finale in groep 2 (17-35) - traditioneel de grootste groep, met 25
parturen dit jaar - werd uiteindelijk
na een prachtige strijd gewonnen
door Dylan Drent vergezeld door
Sven Helvrich en Durk Ennema. Ze
kregen het al de hele week niet cadeau en moesten hard strijden om
uiteindelijk op de hoogste trede te
mogen staan met de krans om. De
eindstand was 5-4 en 6-6. Partuur
23 met Stefan Quisenaerts, Chris
Outhuijse en Patrick van Dellen was
ook fantastisch, maar op de cruciale
momenten was het Dylan die zijn
partuur er door heen trok. Na 15
edities was daar voor Sven Helvrich
eindelijk zijn eerste krans op de Lanen. Pa Jan kijkt trots van boven toe
en zag dat het goed was!
In groep 3 (36-49 jaar) nam het partuur van debuterende kaatser op
de Lanen, Daniel Iseger het heft in
handen met Sander Rinia en Matthieu Visser, maar toen het partuur
van Michel van der Veen, Robert
Rinia en Gerard Hoekstra de smaak
te pakken kreeg was er geen houden

Winnaars Lanenlaatsen 2022

meer aan. Michel blonk uit voor in
het perk en met zijn opslag en werd
daardoor terecht de koning van de
Lanen in groep 3. Robert won de
broederstrijd van Sander en komt
hierdoor ook voor het eerst in de
eregalerij van winnaars van het Lanenkaatsen. Eindstand 5-3 en 6-2.
Groep 4 (50-59) kende ook een
mooie winnend partuur, na drie
verloren finales was er eindelijk het
goud voor het partuur van Siebe
Tolsma, samen met Andre Dijkstra
en Jan Norder versloegen zij partuur 4 met Tonny Outhuijse, Ludwig
Seerden en Johan van IJs. Zowel de
degelijke opslag als uitslag van partuur 8 werd partuur 4 te veel en
fouten konden niet gepermitteerd
worden. Eindstand 5-3 en 6-2. Siebe
Tolsma werd de koning van de Lanen in groep 4.
Ook de dames kaatsten weer vol
passie en het plezier spatte er van af.
Partuur 13 met Afina Schrik, Manon
Scheepstra en de debuterende Shalina Pander kregen goed tegenstand
van partuur 5 met Akke Brussaard,
Harmke Siegersma en Amarins van
Althuis. De routine van Manon
bracht haar partuur uiteindelijk

Fotografie: Hein van den Oever

naar de winst met 5-2 en 6-6. De
dames konden hun gelukt niet op na
de laatste slag. Manon werd voor de
vijfde keer koningin van de Lanen.
Op voorhand leek het in de 60+
groep een spannende pot te gaan
worden tussen de parturen 3 met
Jan Volbeda, Klaas Kloosterman en
Simon de Groot en partuur 14 met
Pieter Bergsma, Eddy Sjollema en
Rik Vlieger. Helaas voor het neutrale
publiek was het een eenzijdige partij
waarin partuur 3 overmeesterd leek
door de spanning. Jan, al 23 edities
zonder overwinning en Klaas al 38
edities zonder overwinning, snakten een keer naar die eerste prijs. Ze
waren al zo dichtbij gekomen maar
helaas kon Simon niet brengen wat
hij al zo vaak gedaan heeft. Partuur
14 met Eddy Sjollema, Rik Vlieger
en Pieter Bergsma was erg scherp
en ze pakten alles wat ze pakken
konden. Ze wonnen met 5-0 en 6-2.
Eddy Sjollema werd de koning van
de 71e editie van het Lanenkaatsen
bij de 60+ groep.
We kunnen weer terugkijken op
een werkelijk heerlijke Lanenweek
met een en al genot onder kaatsers,
publiek en vrijwilligers. Het samenspel was van hoge waarde. Nu is de
Lanen al weer opgeruimd en zie je
niets meer terug van de feestelijkheden van afgelopen week. Eerst even
bijkomen en dan later in het jaar op
naar de volgende editie!

Groep 1 (11-16) Daley Hoekstra, Stijn Scheffer (K), Rudmer Faber.

Groep 4 (50-59) Jan Norder, Siebe Tolsma (K), Andre Dijkstra.

Uitslag verloting
Lanenlaatsen

Groep 2 (17-35) Durk Ennema, Dylan Drent (K), Sven Helvrich.

Groep 3 (36-49) Gerard Hoekstra, Michel van der Veen (K), Robert Rinia.

Groep 5 (Dames) Afina Schrik, Manon Scheepstra (K), Shalina Pander.

Groep 6 (60+) Rik Vlieger, Eddy Sjollema, Pieter Bergsma.

De trekking van de verloting van
het Lanenkaatsen is maandag verricht door notaris Henk Jan Hettema van Jelsma Koelma Netwerk
Notarissen. Hier is de uitslag: 1e
prijs € 150 4212; 2e prijs € 100
3063; 3e prijs € 25 1039; 4e prijs €
25 3214; 5e prijs € 25 3195; 6e prijs
€ 25 2205; 7e prijs Expert Speaker
1425; 8e prijs Juwelier Bontekoe €
25 2643; 9e prijs Anna Caspari € 25
1836; 10e prijs Broodje Nuchter €
25 3632; 11e prijs Nooitgedacht €
25 1816; 12e prijs Poffertjeskraam
€ 25 2357; 13e prijs For Him € 20
3532; 14e prijs For Him € 20 1189;
15e prijs Lunchbon Bries 2635; 16e
prijs Lunchbon Bries 2888; 17e prijs
Noordeke € 15 3383; 18e prijs Oase
€ 10 1256. Onder voorbehoud tikfouten. Prijzen zijn tot en met 31
december 2022 af te halen bij Kamsma Schoenen in Harlingen.

Vlnr Ludwig Seerden, notaris Henk
Jan Hettema en en Johannes Hinrichs.
(Foto: Ubbo Posthuma)
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van De overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvrag zijn binnengekomen:
 16-06-2022, Stichting Instandhouding
Grote- of Nieuwe Kerk Harlingen, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van
Fancy Fair op 10 september 2022 in en rondom de
Grote Kerk aan Kerkpad 3 Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 20-06-2022, Gemeente Harlingen, reclamevergunning
voor het plaatsen van tijdelijke borden in de periodes
13 juni tot en met 19 juni 2022, 14 juli tot en met 17
juli 2022 & 31 augustus tot en met 3 september 2022
ten behoeve van een postercampagne in het kader van
preventie alcohol en drugs.
 20-06-2022, Centercom Buitenreclame,
reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke
borden in de periode 1 tot en met 10 juli 2022 ten
behoeve van de promotie van “de campagne over de
start van kaartverkoop bij de Friese theaters: beleef het
in de Friese Theaters”.
 20-06-2022, S. Kooistra V.O.F., standplaatsvergunning
voor de verkoop van oliebollen en aanverwante
artikelen van 12 oktober 2022 tot en met 8 januari
2023 op het parkeerterrein Jumbo aan Spoorstraat 1 te
Harlingen.
 20-06-2022, D. van der Ploeg, standplaatsvergunning
voor de verkoop van vis en aanverwante artikelen op
donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen in
2023 op de locatie kanaalweg 104 te Harlingen.
 20-06-2022, Kiosk Nice Flavour, aanvraag
terrasvergunning, Voorstraat 35A te Harlingen.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat tot en met 22-06-2022
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 16-06-2022, Schokkerhof 38, Harlingen, het plaatsen
van een dakkapel op de voorzijde van de woning;
 16-06-2022, Barkstraat 19, Harlingen, het kappen van
een boom;
 17-06-2022, Zoutsloot 58, Harlingen, het plaatsen van
zonnepanelen;
 22-06-2022, P Jelles Troelstrastr 15, Harlingen, het
realiseren van een in-/uitrit;

 22-06-2022, Kanaalweg 116 A, Haringen, het omzetten
van een tijdelijke opslagloods naar een definitieve
status.

De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verlengd:
 16-06-2022, Zuiderhaven 71 A, Harlingen, het intern
verbouwen van het pand;
 17-06-2022, Voorstraat 14, Harlingen, het aanbrengen
van gevelreclame.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of
verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verleend:
 16-06-2022, De Utergerzen 7, Wijnaldum, het bouwen
van een tuinhuis;
 16-06-2022, Westmeep 87, Harlingen, het bouwen van
een vrijstaande woning;
 20-06-2022, Heiligeweg 27 B, Harlingen, het
aanbrengen van gevelreclame.
De volgende aanvraag reguliere procedure
omgevingsvergunning is geweigerd:
 22-06-2022, Oude Trekweg 102 2, Harlingen, het
legaliseren van reeds geplaatste stacaravan.
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.

Wegwerkzaamheden in de
gemeente Harlingen
 Van 27 juni tot 1 juli zal de Van Hulstbrug en het

aansluitende fietspad naar de Waddenhal afgesloten
zijn in verband met het aanbrengen van betonpaden in
het Balklandpark.
 Van 20 juni tot 19 juli zal de Vliestroom is afgesloten
voor auto’s in verband met het woonrijp maken van de
straat.
 Vanaf 27 juni tot 1 juli zal het kruispunt Leeuwerik –
Grutto afgesloten zijn vanwege het realiseren van een
veilig kruispunt.

Wijkschouw Ludinga
De wijkschouw Ludinga vindt plaats op woensdag 6 juli
2022 om 16:30 uur. Wij fietsen een rondje door de wijk.
Wij verzamelen ons met de fiets op het pleintje MolenrakHanerak. Iedereen uit de wijk is vrij om hierbij aan te
sluiten.

Nieuwe koel-vriescombinatie voor
vluchtelingen

Inloopbijeenkomst
omgevingsvergunning
24 woningen Stationsgebied
Aanleiding
Aan de achterzijde van het station in Harlingen is een
braakliggend terrein aanwezig. De initiatiefnemer, Harns
Invest, wil dit terrein ontwikkelen met woningbouw en
bijbehorende (parkeer)voorzieningen. De ontwikkeling
bestaat uit 24 woningen die worden gebouwd in drie
blokken met ieder 8 rug-aan-rug woningen. Deze
ontwikkeling is op basis van de geldende bestemming niet
mogelijk. Met de ‘omgevingsvergunning buitenplanse
afwijking’ kan medewerking worden verleend aan deze
aanvraag. De planstukken liggen voor iedereen nu zes
weken ter inzage vanaf 13 juni jl. en we willen aan
belangstellenden de gelegenheid bieden om hier kennis
van te nemen.

Afgelopen woensdag werd in de Nieuwstraat een nieuwe
koelkast gebracht, op zich niets bijzonders maar in dit geval
wel.
Deze koelkast is aangeboden door de mensen van “Te
Plak”. Zij wilden graag iets doen en betekenen voor de
opvanglocatie in de Nieuwstraat. In de Nieuwstraat zitten
25 vluchtelingen uit Oekraïne. Met zoveel mensen heb je
ook genoeg koelruimte nodig en dat was er nog niet.
De mensen van “te Plak” hebben verschillende mooie
dingen gemaakt en verkocht in hun winkel. Deze
Wanneer en waar
opbrengst is gebruikt om een koel-vriescombinatie aan
Op dinsdag 28 juni a.s. wordt er een inloopbijeenkomst
te schaffen. Het geld wat zij te weinig hadden is bijgelegd
georganiseerd waarbij de planstukken en tekeningen
door de diaconie van de kerk “de Haven”.
kunnen worden ingezien. U kunt daarbij vragen stellen aan
Woensdag is door Mensonides de koelkast
de initiatiefnemer en aan medewerkers van de gemeente.
gebracht en geïnstalleerd onder toezicht
van de mensen “te Plak”. De
 Tijdstip: 28 juni tussen 19.00 – 20.00 uur
bewoners van de Nieuwstraat
 Locatie: Entrepotgebouw, haventerrein Dokkade
zijn erg blij met de
(Willemshaven)
koelkast.
Klantcontactcentrum, voorstraat 35
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Visserijdagen Harlingen: tipje van sluier van bomvol programma
“We gaan weer los!” Met die woorden werkt het bestuur van de Visserijdagen Harlingen aan een bomvol programma voor de Harlinger Visserijdagen die van woensdag 31 augustus tot en met zaterdag 3 september
worden gehouden. Na twee jaar geen Visserijdagen, mag en kan het dit
jaar eindelijk weer. De bestuursleden van de organiserende stichting zijn
op dit moment vrijwel wekelijks aan de slag om er weer een schitterend
feest van te maken; van, voor en door de Harlingers. In augustus verschijnt er in de Harlinger Courant een speciale editie van de Visserijdagenkrant. Daarin zal het hele programma worden gepubliceerd. Nu
lichten de bestuursleden alvast een tipje van de sluier op, waarbij de
aandacht wordt gevestigd op twee opvallende programmaonderdelen:
Wallball en Penaltyschieten.
Een absoluut nieuw onderdeel in
het programma is wallball. Wallball
is een balspel dat lijkt op squashen.
Het wordt één tegen één of twee
tegen twee gespeeld. Met de blote
hand of met handschoentjes wordt
er gespeeld met een rubberen bal op

een veld van ruim 10 bij 6 meter en
een muurhoogte van bijna 5 meter.
Het is een snel en attractief spel, dat
op alle niveaus gespeeld kan worden.
In Nederland wordt wallball sinds
2005 steeds vaker beoefend. Eerst
vooral in de winter, als voorberei-

ding op het Friese spel in de zomer.
Sinds 2017 is er ook een dorpencompetitie. Kaatsers zien het als
een welkome aanvulling en ondersteuning van het Friese kaatsen.
Anderen spelen graag een partijtje,
omdat het een attractief, snel, gezellig en gezond spel is, dat geen
instapbarrières kent. De regels zijn
eenvoudig te leren en er is niet meer
nodig dan een bal, een tegenstander
en een vlakke muur.
Wallball in Harlingen is te zien op
donderdag 1 september van 19.00
tot 21.00 uur bij de Koegelbult aan
de Oosterparkweg. Het wordt georganiseerd door het Beweegteam.
Penaltyschieten
Het damesvoetbal krijgt steeds

meer aandacht. Zo ook bij het penaltyschieten op het grasveldje aan
de Bildtstraat. Dat vindt plaats op
zaterdag 3 september van 12.00 tot
16.00 uur. De keepers van Dames 1
van Zeerobben en fc Harlingen verdedigen daar hun doel. Dit programmaonderdeel past goed bij de promotie van het damesvoetbal dat de
laatste tijd meer en meer ‘zendtijd’
krijgt. Na afloop is er de prijsuitreiking. De winnaar van het penaltyschieten kan rekenen op een mooie
bokaal.
Vrijwilligers
Dit zijn zo maar enkele onderdelen
uit het programma van de Harlinger Visserijdagen. Bestuursleden
zetten alles op alles om samen met

een vertrouwde groep vrijwilligers
het hele programma op tijd rond te
hebben. “Niet alleen bestuursleden,
maar ook vrijwilligers hebben we
heel hard nodig”, zegt voorzitter
van de Visserijdagen Jules Dutrieux. “Wat het oplevert? Veel waardering en veel plezier omdat we het
samen doen. De mouwen worden
opgestroopt, het werk wordt gedaan
en er wordt veel gelachen. Weet je,
iedereen is wel ergens goed in. Het
zit niet altijd in het grote of het sterke. Mensen die mee willen helpen,
maakt niet uit wat, kunnen zich bij
mij melden op mijn telefoonnummer 06 16 590 143 of via info@visserijdagenharlingen.nl. Ze zijn van
harte welkom.”
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Harlinger Kunstmarkt aan het Water
Een nieuw initiatief – deelnemers zijn welkom: op de zaterdag van de
Visserijdagen (3 september) is er een Kunstmarkt op de Rommelhaven/
Noordijs (en indien nodig de Kleine Voorstraat) in de gezellige sfeer van
Montmartre. Het is een openluchtexpositie om kunst te bewonderen en
aan te schaffen.
In veel Harlingers schuilt een kunstenaar op het gebied van schilderen, etsen, fotografie, keramiek,
glas, plateel schilderen, sieraden,
smeedwerk, beeldhouwwerk, enzovoort. Maar meestal blijft dit werk
in eigen atelier. De Harlinger Kunstmarkt aan het Water geeft kunstenaars een podium, zodat zij hun eigen werk kunnen laten zien aan een
breed publiek.

De markt is bedoeld voor (semi-)
beroepskunstenaars woonachtig in
Harlingen en omstreken of een historische link hebben met Harlingen.
Tijdens deze kunstmarkt kunnen
zij hun werk tentoonstellen, demonstreren, verkopen, elkaars werk
bewonderen en contacten leggen.
Het is dus absoluut geen knutsel- of
rommelmarkt.

Er worden marktkramen opgebouwd die je alleen of samen met
een andere kunstenaar kunt huren
en naar eigen idee kunt inrichten.
Geef je op zodat je iedereen kunt
laten genieten van jouw artistieke werk. Je kunt je aanmelden via
harlingerkunstmarkt@gmail.com,
onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer, mailadres en een
korte omschrijving van je werk. Je
ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Inschrijven kan tot en met
14 augustus. De organisatie van dit
evenement is in handen van Veltman&deKoning; zij hopen natuurlijk op een grote deelname.

Havenbedrijf
De Levvelblocs voor de doorgaande dijkvakken op de Afsluitdijk zijn allemaal geplaatst. Een aantal Levvelblocs
is nog nodig voor de dijkvakken die aansluiten op ‘civiele objecten’, zoals de keersluis bij Kornwerderzand en de
Vismigratierivier. Deze werkzaamheden worden in 2023 afgerond. Daarom liggen er in Harlingen nog Levvelblocs
opgeslagen.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Parkinson: de gebruiksaanwijzing door Marten Blom
Hoofdstuk 1 t/m 4: tips en trucs
Ik probeer in ‘tips en trucs’ even op
een rijtje te zetten wat je wel en niet
moet doen aan de hand van de afgelopen 4 hoofdstukjes.
Hoofdstuk 1: De gebruiksaanwijzing
van de gebruiksaanwijzing

De ziekte van Parkinson wordt vooral in verband gebracht met fysieke
klachten. Het mentale aspect is echter minstens zo belangrijk. Daarom:
1- Blijf open staan voor nieuwe
ervaringen in het leven. Ik bedoel
dit niet filosofisch, maar concreet.
Als je niet meer in het arbeidsproces
zit, raak je gauw geïsoleerd. Je kunt
op weinig plekken op een dagelijkse
basis ‘rondhangen’. Voor mij is de
bibliotheek één van de weinige plekken waar ik me niet in de weg voel
zitten. En na het sporten bij de fysio even napraten met een kop koffie is niet je tijd verkwanselen met
geouwehoer, maar het oefenen van
je communicatievaardigheden als
mens.
2 - Verlies het contact met andere mensen niet. In het begin lijkt
zo’n uitspraak misschien wat overdreven, maar als je even nadenkt
is het niet meer dan logisch dat
je mensen uit het oog verliest. In
het geval dat je niet meer werkt: de
mensen die je voor een praatje belt
op maandagmorgen om tien uur zijn
aan het werk. Wat jij aan het doen
bent, begrijpen ze niet, omdat jij
het niet aan ze kan uitleggen. Pas na
tien jaar Parkinson heb ik me aangemeld bij de lokale parkinsonvoorziening. Een hele tijd kan je volhouden
dat je je wel redt, maar op een gegeven moment heb je gewoon andere
mensen nodig.

3 - Verlies je vermogen tot relativeren en je gevoel voor humor
niet. Wat je je af en toe ‘moet’ voorhouden is dat er heel wat mensen
zijn die een aandoening hebben die
net zo erg of veel erger is. Het hoeft
ook helemaal niet om een ziekte te
gaan. Denk aan mensen die een dierbare verliezen in een verkeersongeluk of mensen in oorlogssituaties.
Ik vraag daarmee niet of je de lasten
van de wereld op je schouders wil
laden, maar laat je zorgen af en toe
even los en kijk naar wat je wél hebt.

Hoofdstuk 2: De diagnose

Hoe stel je vast dat je de ziekte van
Parkinson hebt?
1 - Let op langdurige vermoeidheid. Let op klachten aan één kant
van het lichaam, zoals een arm of
been dat niet meewerkt. Tremoren, ofwel het trillen van bepaalde lichaamsdelen is kenmerkend.
Minder bekend zijn stijfheid en/
of traagheid of juist overbeweeglijkheid van het lichaam. Zacht of
onduidelijk praten kan ook een kenmerk zijn.
2 - Ga naar je huisarts. Soms zijn
huisartsen te breed opgeleid om
zulke specifieke klachten te kunnen
herkennen als kenmerken van de
ziekte van Parkinson. Een neuroloog
daarentegen weet een aantal simpele tests waarmee hij kan aantonen
dat er mogelijkerwijs sprake is van
de ziekte van Parkinson.
3 - Een doorverwijzing vragen
voor de neuroloog. Een doorverwijzing naar de neuroloog zal altijd
in overleg met je huisarts plaatsvinden.

Special over bluesmuzikant Shakey
Sam op Omroep RSH
Radio Stad Harlingen komt aanstaande zondag (van 12:00-13:00 uur)
met een special over bluesmuzikant Simon Vlietstra, ook wel bekend als
Shakey Sam. Onlangs is er een biografie over Shakey Sam verschenen,
geschreven door Sjoerd J. de Boer. Het eerste exemplaar van ‘Too busy to
be Blue’ is eerder deze maand in de Bogt fen Gune te Franeker uitgereikt
aan Jan Vlietstra, de broer van Shakey Sam. Ook in Harlingen was Shakey Sam bekend; de Harlinger Rini Roukema was een tijdlang drummer
bij de Shakey Sam Bluesband.
Simon Vlietstra was een van de
opvallendste verschijningen in de
Nederlandse bluesscène. De eigenzinnige muzikant, die optrad onder
zijn artiestennaam Shakey Sam,
maakte indruk met zijn traditionele
blues. En niet alleen in Friesland. ‘Is
he black?’ vroeg de blinde donkere
Amerikaanse bluesmuzikant Sonny Terry toen hij Shakey Sam voor
het eerst hoorde spelen. Een groter
compliment was ondenkbaar voor
Frieslands bekendste bluesman, die
lange tijd werd gezien als opvolger
van Cuby and the Blizzards.
Zijn vroege, plotselinge overlijden
was een enorme schok voor familie,
bandleden en fans. ‘Too busy to be
blue’ vertelt voor het eerst het complete levensverhaal van de markante muzikant Simon ‘Shakey Sam’
Vlietstra. Op basis van interviews,
krantenarchieven en allerlei ander
teruggevonden materiaal schreef
Sjoerd J. de Boer de biografie over
Simon Vlietstra. Die gaat over zijn
moeilijke jeugd, zijn opkomst als
muzikant en zijn doorbraak maar
zit ook vol met anekdotes uit zijn
persoonlijke leven en bevat vele verhalen over het bandleven en over
Simons muziek. Naast de levensbeschrijving geeft het boek een beeld
van de muziekscène uit de jaren 70
en 80. In het boek zijn verschillende foto’s uit het archief van Wim
de Vries opgenomen, destijds de
vaste fotograaf van de band. Roots
Music besteedt aanstaande zondag
een uur lang aandacht aan Shakey
Sam, op Omroep RSH en Radio Eenhoorn. Dit is een initiatief van Jelle
Zijlstra, die als bluesliefhebber onder de indruk was van Shakey Sam
toen hij voor het eerst in 1973 een
live optreden meemaakte. Het radioprogramma wordt verzorgd door
presentator Albertus van der Plaats.

Hoofdstuk 3: In de molen

1 - Neem, als het kan, bij afspraken met specialisten altijd
iemand mee met een geordende
geest die zaken noteert. Je bent
zelf namelijk niet objectief. Hoe
nuchter je ook denkt te zijn, vaak
zal je delen van gesprekken niet onthouden doordat je emotioneel bent
en/ of onder invloed van medicatie.
2 - Hou de regie over afspraken.
Vooral in het beginstadium worden
veel afspraken voor je gemaakt. Die
afspraken kunnen verzet worden. Je
hebt ook nog je werk en je gezin. Als
je uitlegt hoe je werkweek eruit ziet,
valt er mee te denken door de mensen die de afspraken maken.

Programma
Omroep RSH
Zaterdag 25 juni
09:00 - 10:00 Een praatje en plaatje
10:00 – 11:00 On Air
11:00 – 13:00 Afslag Harlingen
13:00 - 14:00 RSH Politiek
14:00 - 17:00 RE Sport
17:00 - 20:00 Borreltime
Zondag 26 juni
10:00 – 11:00 Horizon
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 – 13:00 Roots Music
13:00 – 14:00 Jack Heaven’s Café
14:00 – 17:00 Sport Lokaal
17:00 - 18:00 Non stop music
19:00 - 21:00 Brian on Air
21:00 - 22:00 Black & Blues

Hoofdstuk 4: Pillen en ontkenning

1 - Medicatie kan een wereld van
verschil brengen, zowel in positieve als in negatieve zin. Het is
mooi dat je enthousiast raakt over
de uitwerking van bepaalde medicatie. Maar het moet nooit zo zijn dat
je de vrije hand krijgt in zaken als de
dosering. Werk in nauwe samenwerking met je neuroloog. Let echter op
als hij zegt dat je slim genoeg bent
om bepaalde zaken zelf in te schatten. Want, al ben je nog zo slim, je
kunt niet op jezelf vertrouwen als je
te maken hebt met medicijnen die
jou tijdelijk of permanent een ander
persoon maken.
2 - Lichaamsbeweging is goed als
je Parkinson hebt. Nieuwe uitdagingen ook. Maar, vooral als je zware
medicatie gebruikt: wees alert voor
alle dingen die je ‘te’ doet. Met dat
kleine woordje kun je kilometers
van het pad af raken.
Wordt vervolgd.

In de uitzending zal een aantal nummers belicht worden. Verder wordt
contact opgenomen met schrijver
Sjoerd J. de Boer en te gast is Leo
Roodhof, die een periode als drummer in de Shakey Sam Bluesband
heeft gespeeld.
Omroep RSH is te beluisteren op
www.omroeprsh.nl en op FM 106,2.
De herhaling van de special is maandag 27 juni van 20:00 tot 21.00 uur.

(Foto: Elske Klein)

Afval op de pier
Kijk! Elke week halen we deze hoeveelheid afval van de pier. En dat al
een paar jaar lang. Binnen een uur
is de vuilniszak vol. Zou het een
idee zijn om ook op de pier een paar
afvalbakken te plaatsen? Op het
strand staan vele bakken en dat is
prachtig, dat helpt. Gemeente Harlingen, is het mogelijk dat er op de
pier ook een paar bakken worden
geplaatst?
Heb je zin om mee te helpen, elke
woensdag en vrijdag van 10.00 tot
11.00 uur verlossen we strand, pier
en dijk van zwerfvuil. We verzamelen bij de Stenen Man. Graag tot
ziens!

Namens de opruimers,
Lorette Dorreboom

Maandag 27 juni
10:00 - 12:00 Koffieradio
13:00 - 15:00 Afslag Harlingen
19:00 - 20:00 Razzle Dazzle
20:00 - 21:00 Roots Music
21:00 - 22:00 Muziek met Erik
Dinsdag 28 juni
10:00 - 12:00 Koffieradio
13:00 – 14:00 Jack Heaven’s Café
14:00 – 16:00 Nostalgia
19:00 - 20:00 Alzheimer café
Woensdag 29 juni
19:00 - 21:00 Balki breekt de week
Donderdag 30 juni
10:00 - 12:00 Koffieradio
19:00 - 23:00 Commissievergadering gem. Harlingen
Vrijdag 1 juli
10:00 - 12:00 Koffieradio
13:00 – 14:00 Keep it Country
14:00 – 16:00 Nostalgia
19:00 - 20:00 Horizon
20:00 - 23:00 Het Alternatief
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Van koken op gas naar koken op inductie
Ruim 55 belangstellenden kwamen dinsdag naar EP:Mensonides voor
een voorlichtingsavond over inductie-koken. Kok Roland Borsch was
aanwezig voor de hapjes, uiteraard op inductie klaargemaakt.
Door Ubbo Posthuma
Joost Brem van ATAG/Pelgrim liet
via een powerpointpresentatie zien
wat er op het gebied van inductie-koken allemaal mogelijk is. “Men
kan op verschillende manieren thuis
minder gas gebruiken zonder daar
veel geld in te investeren”, liet Brem
weten. “Een eerste goede stap is om
over te gaan van het koken op gas
naar het koken op elektriciteit. Met
koken op elektriciteit wordt gemid-

deld 37 kuub gas per jaar bespaard.
Een inductie kookplaat is dan ook
een goede optie”, aldus Brem, die
nog een aantal voordelen noemde.
Zo wordt de kookplaat sneller warm
en koelt hij ook sneller af. Dit kost
minder energie en scheelt kosten.
Ook gaat er geen energie verloren
omdat de kookzone alleen warm
wordt op het gedeelte waar de pan
staat. Al met al bespaart men dus
kosten met de aanschaf van een inductiekookplaat.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

In de pauze had Roland Borsch zijn
lekkere hapjes al klaar staan, die
in de smaal vielen. Martin de Jong
van de Belgische pannenfabriek Demeyere maakte duidelijk dat pannen
van Demeyere de beste resultaten
geven bij koken op inductie en professioneel gebruikt worden door
chef-koks. Opvallend aan deze pannensets is dat de handvatten altijd
van RVS zijn gemaakt; er zijn geen
andere materialen gebruikt in de
pannen en handvatten. Ook pannendeksels zijn vervaardigd van
RVS.
Een vraag uit het publiek: of men
met de oude pannen op inductie kan
koken. Volgens De Jong moeten
de pannen magnetiseerbaar metaal
bevatten om te werken op inductie.
“Gelukkig bevatten de meeste pannen dit materiaal. In veel gevallen
kun je bij de overstap van gas naar
inductie jouw oude pannen dus
gewoon blijven gebruiken op een
inductiekookplaat. Het is dus een
fabeltje dat je altijd nieuwe pannen
nodig hebt”, aldus De Jong. “Moet
je toch nieuwe pannen aanschaffen
dan is Demeyere de beste keus.”
Ook wat vragen over de meterkast:
Mensonides kan alle aanpassingen
die nodig zijn uitvoeren. Aan het
eind van de avond liet Roland Borsch zien hoe inductie in de praktijk
werkt. Een leerzame avond met voor
iedereen een goodiebag en paraplu.

Onthulling achtste en laatste gedenksteen
Lancaster operatie Chastise
Kom op verhaal in Harlingen
“We kenden Harlingen natuurlijk wel van de vakantie naar Terschelling,
maar we wisten niet dat het zo’n mooie stad is.” Dat is één van de reacties als de bezoekers een anderhalf uur durende stadswandeling onder
leiding van een Harlinger stadsgids ondernemen.
Ruim 500 panden als Rijksmonument aangemerkt, twee getijdenhavens tot midden in de stad, thuishaven van 75 historische zeilschepen,
46 stegen, 70 oeververbindingen
(bruggen), stadswallen, sfeervolle grachtjes - kortom meer dan de
moeite waard om in Harlingen ‘Op
verhaal te komen’.
Dat verhaal wordt door één van de
18 stadsgidsen verteld op een tocht

door het verleden. U kunt het hele
jaar wandelingen boeken en op alle
woensdagen in juli en augustus is er
een ‘open wandeling’ die om 14.00
uur start bij het TIP, toeristisch informatiepunt op de Grote Bredeplaats. De anderhalf uur durende
stadswandeling onder leiding van
een gids kost 4 euro per persoon (bij
twee personen is er een minimumtarief van 10 euro).

Een geweldig mooie en verrassende dag hebben deelnemers van Almenum gehad afgelopen week. Werknemers van Vermilion Energy werden
gekoppeld aan deelnemers van dagbesteding Almenum, een sociaal uitstapje geregeld via Present Noordwest Friesland.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

De achtste en laatste gedenksteen
ter nagedachtenis aan operatie
Chastise is gistermorgen op de
Algemene Begraafplaats onthuld.
De gedenksteen is geplaatst voor
de bemanning van bommenwerper Lancaster AJ-K 617 die op 16
mei 1943 bij Texel werd geraakt en
neerkwam in de Waddenzee. Alle
zeven bemanningsleden zijn hierbij om het leven gekomen.
Het is dit jaar 79 jaar geleden dat
Operatie Chastise plaatsvond. Piloot P/O Vernon Byers vliegt op 16
mei om 21.30 uur vanaf vliegbasis
Scampton van de Royal Air Force
in Engeland via de geplande noordelijke route richting Duitsland.
Het doel is om de Sorpe Dam in het
Ruhrgebied te vernietigen. Bij Texel
wordt de bommenwerper geraakt
door Duits afweergeschut en komt
neer in de Waddenzee. Alleen het lichaam van staartschutter F/S James
McDowell (RCAF) wordt op 22 juni
1943 teruggevonden en de volgende
dag begraven op de Algemene Begraafplaats in Harlingen. De andere
zes bemanningsleden zijn vermist.
Voor de bemanning van de Lancasters die niet terugkeerden van

Operatie Chastise zijn op zeven
verschillende plaatsen gedenkstenen geplaatst. Vijf gedenkstenen
in Duitsland en twee in Nederland.
De achtste en laatste gedenksteen
is gisteren in Harlingen onthuld in
aanwezigheid van familieleden van
de omgekomen bemanningsleden.

Burgemeester Ina Sjerps sprake de
aanwezigen namens de gemeente
Harlingen toe. Stichting The 617
Squadron Netherlands Aircrew Memorial Foundation heeft zich ervoor ingezet om ook voor de Avro
Lancaster AJ-K 617 een gedenksteen te realiseren.

Met Vermilion Energy naar
de Apenheul

Rond half tien werd de bus uitgezwaaid en richting Apeldoorn zat de
stemming er goed in. Het was een
mooie mix van mensen: werknemers
van Vermilion Energy, mensen van
de dagbesteding en hun begeleiders
en een aantal mensen van Present.
Eenmaal aangekomen in Apeldoorn
werd de groep opgevangen en wegwijs gemaakt. Daarna begon de wandeling door het stadspark naar de
Apenheul. Iedereen keek zijn ogen
uit in het prachtige groene park op
de Veluwe met ruim 300 apen. Een
unieke ervaring voor iedereen. Een
heerlijk bakje patat, wat lekkers te

drinken en aan het eind van de dag
was er voor de deelnemers een klein
presentje. Bij de dagbesteding van
Almenum werd nog dagen nagepraat over apen en alle belevenissen.
In het kader van maatschappelijk
betrokken ondernemen heeft Vermilion het programma Ways of
Caring; ‘Give back. Give time. Give
together.’
Wilt u met uw bedrijf ook maatschappelijk betrokken zijn? Neem
contact op met stichting Present
Noordwest Friesland, om te kijken
welke mogelijkheden er zijn: info@
presentnwf.nl.
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Zondag 26 juni HMHC Familiedag
Komende zondag organiseert HMHC weer de traditionele Familiedag
aan de Westerzeedijk. Het is de afsluiting van het derde hockeyseizoen
dat toch ook een beetje in het teken van corona stond. Maar gelukkig
kan iedereen komende zondag bij HMHC samen het veld op en tussendoor en na afloop gezellig napraten.
De Activiteitencommissie heeft er
een prachtig programma van gemaakt met het traditionele Slapstick
Familie- en Vriendentoernooi voor
alle leeftijden (waar zich intussen
meer dan 180 deelnemers van Funkey tot Veteraan voor hebben aangemeld!), de shoot-out competitie
om de Gouden Stick en ’s middags
clinics verzorgd door Indian Maharadja en Streethockey. Tussendoor
wordt er voor iedereen een lunch
verzorgd.
Natuurlijk zal er ook aandacht zijn
voor teams die kampioen zijn geworden en wordt de nieuwe kledinglijn van HMHC gepresenteerd.
En er wordt afscheid genomen van
hoofdtrainer Onno Jan Onnes, die
vier jaar lang alle trainingen heeft
verzorgd en die uiteraard daarvoor
bedankt zal worden. Tenslotte stellen we het nieuwe trainersduo Claire
Bloem en Rico Postma voor. Kort-

HARLINGER MIXED HOCKEY CLUB

om, genoeg redenen om zondag mee
te doen of te komen kijken.
Programma HMHC Familiedag
9.30 Start Familiedag, aanmelden
bij organisati
9.45 Welkom en
toelichting programma
10.00 Start Slapstick-toernooi
(Familie- en vriendentoernooi) en
shoot-outs
12.00 Lunch (in groepen)
13.30 Finale shoot-outs
14.00 Clinics door Indian
Maharadja en Team Streethockey
15.00 Afsluiting met huldiging
kampioensteams,
prijsuitreiking
Slapstick-toernooi, afscheid trainer
Onno Jan Onnes en welkom nieuwe
trainers

37e Tobbedanstoernooi staat weer
op toernooikalender 2022
Zoals elk jaar zal het toernooi gespeeld worden in week 27. Dat betekent dat er van 4 t/m 10 juli weer veel te genieten valt op het Cleem
Heegerpark in Harlingen. Het tennistoernooi wordt gesponsord door de
Punt NL Groep. Daarnaast organiseren ze in dezelfde week een officieel
KNLTB padeltoernooi waarbij Vynx Records de sponsor is.
Natuurlijk zal er op hoog niveau getennist en gepadelt worden op de
banen van tv Ready, maar ook naast
de baan zullen de mensen weer
kunnen genieten van onder andere
gratis vis, hamburgers, loempia’s,
patat, worst, broodje beenham, fruit
en vele andere lekkernijen. Er is een
loterij met geweldige prijzen en op
vrijdag zal er evenals voorafgaande
jaren een band zijn.
De hele week staat er een hot tub
op het park waarin eenieder na een
zware partij weer even tot rust kan
komen.
Ook de kinderen worden dit jaar

Niet normaal
De afgelopen vrijwel geen vuilniszakken naast de containers in de
binnenstad. Maar maandag was het
weer raak. En dinsdag ook. Het is
niet normaal om zwerfafval te veroorzaken! Dat is de kernboodschap van
het ‘zwerfafvalplan’ van gemeente
Harlingen, dat binnen vijf jaar moet
leiden tot: ‘De Schoonste Stad aan
het Wad’. Ter herinnering plaatsen
we een jaar lang iedere week een
foto van (opgeruimd) zwerfafval. We
putten daarbij uit de gigantische collectie van milieujutter Henk Prins,
maar iedereen mag meedoen: redactie@harlingercourant.nl.
MixE6: poulewinnaar in Drachten.

Geslaagde hockeytoernooien voor
jongste jeugd HMHC
Ieder hockeyseizoen wordt door de jongste jeugdteams afgesloten met
een hockeytoernooi. Georganiseerd door een van de clubs uit Friesland
en altijd vanuit een thema. En hockey gaat natuurlijk niet zonder de inzet van ouders, ook die zijn volop betrokken bij de organisatie en bij de
voorbereidingen zoals het maken van de kleding die past bij de thema’s.

Komend weekend doen ze vast allemaal nog mee met het onderlinge
hockeytoernooi op de Familiedag en
daarna is het tijd voor de zomervakantie!

De basis van het succes ligt natuurlijk in de geweldige samenwerking
onderling maar ook met de kantine- en baancommissie. Ook dit jaar
zal men op deze commissies weer
een beroep doen om het toernooi
opnieuw op de kaart van Friesland
te zetten. Zonder sponsoren kunnen ze het toernooi niet laten zijn
wat het is, het grootste en gezelligste toernooi in Friesland. Punt NL
Groep, Vynx Records, TV Ready en

diverse kleinere sponsoren dragen
bij aan dit mooie toernooi.
Men zal ook dit jaar weer proberen
niveau 2/3 spelers te krijgen, zodat
er voor het publiek nog beter tennis te zien zal zijn. En ook bij het
padeltoernooi verwachten ze mooie
wedstrijden te zien op hoog niveau.
Maar ook in de lagere categorieën
zal er gestreden worden voor wat
men waard is en er zullen prachtige
wedstrijden te zien zijn.
De toernooicommissie, bestaande
uit Ronald, Jan Edwin, Marion, Gea
en Joke, heet u allen van harte welkom in week 27 op het Cleem Heegerpark te Harlingen.

’t Wad kampioen schoolkaatsen op
de Lanen

Superhelden van MixF1 in Sneek.

De jongens en meiden van MixF1
hadden een prachtig toernooi in
Sneek en waren verkleed als superhelden. De spelers en speelsters
van MixE6 gingen naar Drachten in
hun tropische outfit en werden zelfs
poulewinnaar.

niet vergeten. In het finale weekend
zal er een springkussen aanwezig
zijn waarop weer naar hartenlust
gesprongen en gedold kan worden.

Ook zin in hockey?
Deze week trainen de jongens en
meiden van HMHC voor het laatst
voor de vakantie. Heb je ook zin om
een keer mee te doen of lijkt een
teamsport je wat voor je zoon of
dochter? Halverwege augustus beginnen de trainingen weer, je bent
van harte welkom! Meer info vind je
op www.harlingermhc.nl

Tijdens de week van het Lanenkaatsen werd er ook gekaatst door de
schooljeugd en dit jaar konden alle kinderen maar liefst vier partijen
kaatsen op de donderdagmiddag. Er deden vijf parturen mee, zodat er
een halve competitie gespeeld werd.
Mike en Lucas Vlieger en Evy Boonstra van ’t Wad waren deze middag
oppermachtig. Zij wisten alle vier
wedstrijden met overmacht te winnen.
De St. Michaëlschool was een goede tweede. Zij verloren alleen hun
eerste wedstrijd van ’t Wad. Daarna
wisten ze achtereenvolgens te winnen van Het Baken, Middelstein en
Het Noorderlicht. Achteraf bleek de
eerste wedstrijd dus meteen de finale te zijn geweest!
De prijsuitreiking vond dit jaar
plaats op de vrijdagavond, voordat

de finalewedstrijden van start gingen. Met veel publiek erbij werden
de jonge kaatsers door voorzitter
Hilko Mulder in het zonnetje gezet en er was voor alle deelnemers
een verrassing. De prijzen werden
daarna uitgereikt door Dylan Drent,
nadat hij eerst nog werd gehuldigd
door de voorzitter voor zijn uitstekende prestaties in het vorige kaatsseizoen.
Uitslag: 1) ’t Wad - Mike Vlieger,
Lucas Vlieger en Evy Boonstra en 2)
St. Michaëlschool - Jinne Hameter,
Jens Visser en Rutger Westra.

Vervoersverbod dwarsboomt postduivenclubs
Vorige week was er een uitbraak van zeer besmettelijke vogelgriep in Tzum. Als gevolg hiervan mogen in een straal
van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf gedurende tenminste dertig dagen geen vogels worden vervoerd.
Deze strenge maatregel vloeit voort
uit landelijke wetgeving die weer in
het verlengde ligt van Europese wetgeving. Voor het vervoer van vogels
in Harlingen betekent dit dat in het
zuidoostelijke deel van de gemeente
geen vervoer mag plaatsvinden en in
het noordwestelijke gedeelte wel. Eén
en ander wordt aangegeven door verkeersborden. De leden van de beide
postduivenclubs PV De Postduif en PV
Ons Genoegen zijn het slachtoffer van
deze maatregelen, met uitzondering
van de leden op de eilanden en één
lid in het Rooie Dorp. De postduivenliefhebbers hopen dat zij over enkele
weken nog iets van het seizoen mogen maken en dat al hun inspanningen
niet tevergeefs zullen zijn.
(Foto: P. Broekhuizen)
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Kunstenaar Astrid van Straaten 25 jaar in Harlingen
Deze maand is het 25 jaar geleden dat de in Hilversum geboren kunstenaar Astrid van Straaten in Harlingen haar domicilie vond. Dat gebeurde
na de nodige omzwervingen. En een Sinterklaasviering leidde tot innige
liefde.
Door Ubbo Posthuma
Haar vader was illustrator van onder
andere de Kameleonboeken. “Vader
wilde graag dat ik zijn eenmansbedrijfje zou overnemen, maar daar
had ik geen zin in.” Tekenen zit in
haar bloed en na de kunstacademie
in Utrecht (2 jaar) en Amsterdam (3
jaar), wilde Astrid de wijde wereld
in. Op haat 19e ging ze het huis uit
en deed allerlei dingen, van binnenvaart tot theater. “Ik zing en dans
heel graag. Er zit een soort clown in
mij”, zegt Astrid lachend.

licitatie zei de eigenaar van de huisjes dat het mogelijk gevaarlijk was
en dat hij liever een echtpaar wilde.
‘Als ik nu een hond neem’, zei ik,

en toen mocht het. Ik heb daar een
fantastische tijd gehad”, blikt Astrid
terug. Ze had een brommertje met
een kistje achterop voor de hond, als
ze boodschappen ging doen in het
dorpje. De kassière van de supermarkt bleek een heuvel verderop te
wonen. “Als ik bang was, of er mogelijk gevaar dreigde, dan. Moest ik

even met de buitenlamp knipperen,
dan zou haar man polshoogte komen nemen.”
Astrid kende Erik Hoffmann (geboren te Bussum) van vroeger uit de
tijd dat zij in Enkhuizen woonde. Hij
was inmiddels gescheiden en woonde in Midlum aan het Van Harinx-

Op een gegeven moment sneed ze
alle banden met Nederland door en
zelfs haar uitkering zette ze stop
(stom zegt ze achteraf). “Ik was totaal onafhankelijk en wist dat ik
nooit uit die uitkering zou komen.
Als ik een schilderij verkocht, gaf ik
dat als net meisje keurig op. Ik zou
toen nooit meer dan duizend gulden
in de maand verdienen. Daar wilde
ik vanaf. Die druk en iedere maand
in de rij om je geld te krijgen, hier
ook nog in Harlingen. Daar baalde
ik van. Toen mijn partner Erik Hoffmann 65 jaar werd kreeg hij AOW en
omdat hij in 1940 was geboren kreeg
ik ook een beetje AOW en waren we
eindelijk van die uitkering af.”
In de tweeënhalf jaar dat Astrid in
Frankrijk verbleef moest ze in de
wintermaanden op vakantiehuisjes
in de Ardèche passen en ze woonde
in één van de huisjes. “Bij mijn sol-

Astrid van Straaten te midden van haar schilderijen.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

makanaal waar hij als scheepstimmerman zijn eigen bedrijf had. Erik
schreef Astrid een brief om te horen
hoe het met haar ging. “Hij vroeg me
of ik het leuk zou vinden om Sinterklaas te gaan vieren. Eenmaal daar
sloeg de vonk over en hadden we een
klik”, lacht Astrid.
Na tweeënhalf jaar keerden Astrid
en Erik op 1 januari 1997 (strenge
winter) terug naar de woning van
Erik aan het Van Harinxmakanaal.
Ongeveer een half jaar later namen
ze het pand op Rommelhaven 5 van
Arne Zeeman over. Hij was een collega van Erik. Vroeger zetelde hier
Fopma de smid; de oude Harlingers
kunnen zich dit waarschijnlijk nog
wel herinneren. Al lachend vertelt
Astrid dat, als het stormde, Erik
handenwrijvend in de deuropening
stond. “Dat was dan werk voor hem,
zoals gebroken mastjes, gieken en
zwaarden.” Helaas werd hij in 2002
ziek en kon zijn vak niet meer uitoefenen.
Astrid geeft al verschillende jaren
tekenles aan kinderen. Tien lessen
in het voorjaar en tien in het najaar.
“Eerst gebeurde dit via de gemeente
in mfc Het Vierkant, maar tijdens
een storm waaide het dak eraf, precies waar mijn lokaal was. Ik heb
toen besloten om dit voortaan bij
mij thuis beneden in de werkplaats
aan de Rommelhaven te doen.”
Momenteel is Astrid bezig met twee
schilderijen die eind september af
moeten zijn, voor een groepstentoonstelling, ‘WadtKunst’ met
kunstsociëteit Zilt en Fria, in de
loods van zeesleper Holland aan de
Nieuwe Willemskade.

VELLENOFFSETDRUKKER (M/V)
Ben jij een (leerling) offsetdrukker
met passie voor dit mooie beroep,
dan zijn wij op zoek naar jou!
Je bent verantwoordelijk voor:
Het zelfstandig instellen en
bedienen van onze meerkleuren
offsetpersen
Het controleren van output op de
hoogste kwaliteit
Het uitvoeren van onderhoud
Het verhelpen van storingen
Wij vragen iemand:
Met een flexibele instelling
Die in staat is geheel zelfstandig
te werken

Wij bieden:
Een fulltime baan
Een marktconform salaris
volgens de grafimedia cao
Een pensioenregeling
volgens de grafimedia cao

Flevodruk Harlingen bv is een grafisch
familiebedrijf dat bestaat sinds 1852.
Geïnteresseerd in deze vacature of
vragen?
Reageer voor 8 juli via jurgen@fh.nl.
Kanaalweg 72, Harlingen
0517-430043, www.fh.nl
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Fc Harlingen 1 blijft 4e klasser na goed seizoen
Het was zondag erop of eronder voor beide ploegen. De Wilper Boys hadden misschien iets meer te vrezen, zij wilden niet degraderen. Fc Harlingen moest op zijn laatste krachten alles of niks spelen om de achterstand
van 1-3 goed te maken om nog kans te maken om te promoveren. Net
als bij de uitwedstrijd tegen Bakkeveen gingen er ook zondag weer een
bus vol supporters mee en kwam ook nog een groot aantal supporters
met eigen vervoer. Het spandoek werd opgehangen en de rookpotten
geactiveerd. Vervolgens kwamen de spelers onder luid applaus van de
meegereisde supporters het veld op voor het tweede deel van de finale.
De Harlingers begonnen met Pieter
Wesseloo in het doel. De defensie
werd gevormd door Jens van Sluis,
Frank Claasz Coockson, Youri Bouma en Jelte Kroes. Op het middenveld waren het Mateusz IJpe, Arjan
Outhuyse en Remko Zandberg. De
aanvalslinie bestond uit Jasper de
Jong, Stefan Adema en Allard Hoekstra. Hij had een basisplaats, omdat
Sander Zeilmaker zijn vakantie al
had geboekt en de wedstrijd volgde
van onder een parasol in het zonovergoten Griekenland.
Dat de thuisploeg niet vol op de verdediging wilde spelen werd al snel
duidelijk, want het waren de Wilper Boys die het gevaarlijkst uit de
startblokken kwamen. Toch kwam

fc Harlingen op voorsprong. Jasper
de Jong werd op de middellijn bijna
in tweeën geschopt, maar vreemd
genoeg vond de niet al te sterk leidende scheidsrechter dit geen reden
om een kaart te geven. Gelukkig kon
Jasper doorspelen en mocht Arjan
Outhuyse de vrije trap nemen. Deze
kwam tot bij Stefan Adema die de
0-1 binnen knikte en fc Harlingen in
de race hield. Remko Zandberg kreeg
een grote kans om de spanning helemaal terug te brengen, maar hij
schoot rakelings over het doel. Na
ruim een half uur wist de thuisploeg
vanuit een vrij trap de 1-1 te maken.
Ze zetten nog een paar keer druk,
maar de defensieve linie kon veel
ballen wegwerken. Vlak voor het
rustsignaal kwamen de Wilper Boys

op voorsprong, nadat de bal via de
paal terugkwam en de rebound tegen de touwen belandde.
In de rust voerde fc Harlingen een
dubbele wissel door. Martijn Homminga kwam erin voor Jasper de
Jong die toch wat klachten had overgehouden aan de vele overtredingen
op hem. Jarno Attema verving Jelte Kroes. Fc Harlingen probeerde
er nog wat van te maken, maar het
had het geluk ook niet aan haar zijde. Pieter redde echter weer fantastisch op een gevaarlijke poging van
de thuisploeg maar het spel werd er
van beide kanten niet altijd beter
op en dit resulteerde in veel kleine

overtredingen die leidde tot irritatie en een nog warrigere fluitende
scheidsrechter. Arjan Outhuyse
schoot één van de vele vrije trappen
recht op de doelman, waarna Remko
Zandberg het uit de draai probeerde,
maar zag hoe de bal over het doel
verdween. Tien minuten voor tijd
werd de stand 3-1 en was de wedstrijd gespeeld.

Fc Harlingen heeft een prima seizoen achter de rug en ondanks dat
er nu nog geen promotie inzat zijn
ze trots dat ze hun eigen doelstelling bereikt hebben. Het team onder
leiding van Steffen Hansma gaat nu
eerst de zomerstop tegemoet. In augustus beginnen de voorbereidingen
alweer en wie weet wat voor moois
het komende seizoen ze brengt.

De laatste competitiewedstrijd is alweer een tijdje geleden, de laatste trainingen zijn geweest en dus was het tijd voor de slotdag van fc Harlingen
JO13-1.

Slotdag met huldiging voor
fc Harlingen JO13-1
Hockey en voetbal, eigenlijk is het een prima combinatie. 	

(Foto: E.c.A)

Hockey en voetbal
De jongens van fc Harlingen JO15-1
gingen afgelopen zaterdag de uitdaging aan. Eerst een half uur hockey
spelen, daarna een half uur voetballen. Als tegenstanders werden de
meisjes van Harlinger Mixed Hockey

Club C1 bereid gevonden en na een
kleine uitleg werd er met hockey begonnen. De eerste helft werd gewonnen door de meisjes maar uiteraard
was de tweede helft, waarbij er gevoetbald werd, voor de jongens. En

met een eindstand van 6-6 gingen
beide teams aan een heerlijk broodje knakworst, beschikbaar gesteld
door de hockey vereniging. Namens
fc Harlingen bedankt!

Zaterdag werd voor fc Harlingen JO13-1 een slotdag georganiseerd. Na
het klimmen bij Klimcentrum Noardwand in Leeuwarden waarbij ze diverse klim challenges aangingen en elkaar moesten elkaar helpen, motiveren en aanmoedigen, werd de reis naar huis ingezet.
Bij de familie Teerling stond de
BBQ al aan en het hele gezelschap,
aangevuld met ouders, broertjes en
zusjes genoten van een fantastische
maaltijd. Natuurlijk werden de jongens gehuldigd en spraken Catrinus Bouwhuis en Dirk Hiemstra de
jongens namens de jeugdcommissie

toe. Ga er maar aan staan, voor de
derde keer kampioen worden, dat is
best bijzonder. En dus was er voor
iedere speler een trofee en werd er
tot in de late uurtjes doorgefeest.
De jongens hebben nu alweer zin in
volgend jaar, dan gaan ze verder als
JO14-1.

Walking Football toernooi
bij fc Harlingen
Vanavond spelen de mannen van het Walking Football team een eindtoernooi bij fc Harlingen. Vanaf 18.30 nemen de teams van Alkmaarse
Boys, Middelsee, Cambuur en fc Harlingen het tegen elkaar op.

Onder leiding van Remko Zandberg werden er de afgelopen twee weken sportlessen gegeven aan de Harlinger
basisscholen. 	
(Foto: E.c.A)

Sportlessen fc Harlingen
Met medewerking van het Beweegteam Harlingen waren de basisscholen uitgenodigd om deel te nemen
aan sportlessen bij fc Harlingen.
’t Wad beet vorige week het spits

af waarna Prins Johan Friso en St.
Michaelschool afgelopen week volgden. Remko Zandberg, Nick Teerling
en Audrey Hiemstra gaven de groepen 5 t/m 8 een mini voetbalclinic

waarbij onder andere het gatendoek
en de snelheidsmeter een gewild onderdeel waren. Uiteraard werden de
lessen afgesloten met een gezamenlijke partij.

De 60-plussers van het Old Stars
“Ouwe Seunen” Walking Football
team van fc Harlingen organiseren
tijdens het familieweekend een slottoernooi. Na de broodtafel spelen de
teams op kleine veldjes 6x6 en de
wedstrijdjes duren een kwartier.
Bij Walking Football gaat het niet
om het presteren maar om de sportiviteit. Toch zijn de spelers behoorlijk fanatiek en zij zullen het publiek
laten zien dat ze ondanks hun leeftijd toch nog een aardig potje kunnen voetballen. Er gelden wel speciale regels, zo mag er niet gerend
worden, de bal mag niet hoger dan

heuphoogte gespeeld worden en er
staat geen keeper op de goal. Het
toernooi zal ongeveer tot 20.30 uur
duren, daarna is er livemuziek in
de kantine van Wytze Hempenius.
De entree is gratis en publiek is van
harte welkom.
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Dit weekend familiedagen
Zeerobben
Drie jaar geleden alweer werden de laatste familiedagen voor de gehele
vereniging georganiseerd. Maar gelukkig mag het weer en gelukkig kan
het weer. 24 en 25 juni is het zover. Al geruime tijd zijn vele vrijwilligers
op de achtergrond drukdoende om er ook dit keer weer een mooi feest
van te maken. Het draaiboek van de afgelopen jaren kon weer uit de kast
worden gehaald en ook dit jaar ontbreken de klassiekers zoals kaatsen
en het Bode-toernooi niet. Maar er is meer.
Naast genoemde activiteiten wordt
er natuurlijk ook weer gestreden om
de Tinus Booij Penaltybokaal en is er
aansluitend het altijd drukbezochte
en populaire gekostumeerd klein
terrein voetbal. Voor velen weer een
soort van reünie met familie en/of
vrienden. Dit jaar ook een “Champions Battle”. Deze staat in het teken van het afscheid van Johannes
Woudstra als voorzitter van de club
eerder dit seizoen (zie artikel elders
op deze pagina). En natuurlijk is er
weer bbq en muziek. Het volledige

programma voor 24 en 25 juni ziet
er als volgt uit:
Vrijdag 24 juni:
18:30 Zachte bal kaatsen. Tot einde:
Live muziek door Dirk Kracht.
Zaterdag 25 juni
09:00-11:30 Bode toernooi
12:00-13:30 Tinus Booij penalty
bokaal voor de jeugd
13:30-16:00 Klein Terrein Voetbal gekostumeerd toernooi
16:00-17: Champions Battle afscheidswedstrijd voor Johannes

Woudstra tussen teams van 20122013 en 2016-2017
17:00-21:00 Live muziek door
Marco ten Cate
21:00-00:00 DJ (KP) Vivaro
Voor de kleinste jeugd is er die dag
een springkussen. Net als andere jaren wordt het terras voorzien
van een extra barfunctie. Onder de
overkapping worden Hamburgers
en dit jaar ook kibbeling (!) gebakken. Tijdens de Familiedagen wordt
er met Zeerobben-munten gewerkt
waarmee drinken en eten kan worden afgerekend. Deze munten zijn
tegen een familiaire prijs te verkrijgen bij de bar/kassa/pin. Ook zijn
hier bandjes af te halen waarmee de
jeugd kan laten zien dat men oud
genoeg is om alcohol te bestellen.
De jeugd van 18 jaar, of iets ouder,
wordt aangeraden zo’n bandje te
dragen. Het scheelt wachttijd bij de
afgiftepunten. Zeerobben is er klaar
voor en hoopt op een mooie afsluiting van het seizoen.

Derde speelronde Copini 60+ kaatscompetitie 2022
Na vier weken is de Copini 60+ kaatscompetitie weer hervat met Henk
Bruinsma en Piet Hoekstra als nieuwe competitiekaatsers. Met totaal
veertien deelnemers op de lijst werd er in drie perken gekaatst.
In perk 1 kaatsten partuur 1 met
Simon de Groot, debutant Piet
Hoekstra en Geert Voogd tegen partuur 2 met Eddy Sjollema, Douwe
Broersma en Thom Zuiderhof een
spannende partij. Beurtelings pakten twee gelijkwaardige parturen
een eerst. Bij partuur 1 sloeg Simon
de Groot sterk op en in het perk prima uit. Piet Hoekstra sloeg als voorinner goed uit, maar maakte te veel
opslagfouten. Geert Voogd sloeg zowel beheerst op als uit. Bij partuur 2
speelde Eddy Sjollema als kersverse
koning van de Lanen een prima partij zowel aan de opslag als vanuit het
achterperk. Douwe Broersma sloeg

vooral onderhands goed uit en had
aan de opslag zo nu en dan een bal
voor. Thom Zuiderhof scoorde met
zijn uitslag ruim voldoende, maar
zijn opslag kende teveel fouten net
als zijn tegenstander Piet. Met viermaal 6-4 aan de telegraaf en driemaal 6-6 werd op de stand 5-5 en
6-6 partuur 1 de gelukkige winnaar
met een zitbal net over de voorlijn
opgeslagen door Piet Hoekstra, een
pripper dus.
Partuur 3 Frans Alberda en Sieds
Swart moesten tegen partuur 4 Piet
Stellingwerf en Kerst Heida. En hier
waren de verschillen toch een bitsje
anne grote kant. Piet Stellingwerf

is natuurlijk een toeke maat maar
Heida zit nog in de beginfase van
sien kaatscarrière. Sieds Swart had
ur wel zin in die vloog as een jonge
hinde over ut veld, hij dook zelfs op
ballen dan ston ie hast op sien hasses. En Frans Alberda was gewoon
in vorm en brocht sien balsjes wat
achterin bij Piet Stellingwerf en die
had een billug werk om die dingen
tot een kaats te verwerken. Ze kwamen dan oek te kort want op 5-2 en
6-0 viel de laatste slag in ut voordeel
van partuur 3.
De nummers 5 Johannes Hinrichs
en Wiebe van Dijk namen het op
tegen nummer 6 Kassie v.d. Heide
en de nieuwkomer Henk Bruinsma,
die uut een bekende kaatsfamilie
komt. En je kon wel sien dat Henk
kaatse kon, hij sloeg oek nog twee in

Zondag 3 juli 2022, aanvang 12.00 uur

Op het kaatsveld, Noordoostersingel te Harlingen

Hotze Schuil Partij
Heren hoofdklasse v.f. beperkt, 10 part.
Prijzen: Harlinger Aardewerk, mede mogelijk gemaakt door de
Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek van de familie Oswald
Scheidsrechter: dhr. J. Sieperda
Houder wisselprijs 2019: Hans Wassenaar
Kransen aangeboden door: Johan Halbesma
Entree : € 7,00 inclusief lijst, zitplaats rond het veld en tribune
Losse lijst: € 0,50
Muzikale omlijsting: Stedelijke Muziekvereniging Harlingen
Omstreeks 16.00 uur in de feesttent: Dicky Power

Hoofdsponsor:
Graag tot ziens op 3 juli a.s.!!

Champions Battle op Familiedag 2022
Zaterdagmiddag 25 juni 2022 vindt er -als toevoeging aan het programma van de Familiedag- een bijzondere erewedstrijd plaats: De Champions Battle. Een wedstrijd van 2x30 minuten tussen de kampioensteams
van Zeerobben uit de seizoenen 2012-2013 (kampioen 3e klasse) en
2016-2017 (kampioen 2e klasse).
Het initiatief voor deze wedstrijd
is afkomstig van de beide trainers
van de respectievelijke teams, Inne
Schotanus en Arjen Postma en opgezet als erewedstrijd bij het afscheid
van de in november 2021 afgetreden voorzitter Johannes Woudstra.
Hij was voorzitter gedurende de periodes dat beide trainers bij Zeerobben actief waren en ze hebben dus
logischerwijs intensief met Johannes samengewerkt. Dat zij tijdens
de ALV destijds bij het afscheid van
“hun” voorzitter niet aanwezig konden zijn vanwege de toen geldende
Coronaregels, voelde voor hen als erg
onbevredigend. En dus bedachten ze
dit afscheidsgebaar en vonden er bij
het bestuur en beider toenmalige
leider Wiebe Attema enthousiasme
en medewerking voor om deze wedstrijd dan te programmeren tijdens
de Familiedagen 2022.
Het bestuur maakt tegelijkertijd van
de gelegenheid gebruik om tijdens
deze wedstrijd de naamgeving van
de tribune op het hoofdveld te bekrachtigen met het aanbrengen van
het tijdens de ALV van november
2021 aan Johannes overhandigde
naambord. Een formele handeling
in een bijzonder informele, sportie-

ve en feestelijke sfeer. Aanvang ca.
16:00 uur, aansluitend op het Kleinveldtoernooi.
Komt dat zien, want het wordt ook
een wedstrijd met een hoog reunie-gehalte als onder andere de
volgende spelers zullen aantreden:

de nog af te bouwen tribune. Maar
ze hadden wat pech op 6 geliek
want de eerste keer sloegen ze Kerst
Heida een bal op sien hasses en die
ston net anne verkeerde kant vanne
kaats. Later leek ur nog een bal van
Henk Bruinsma boven te gaan maar
toen liep die skoolmeester Simon de
Groot weer inne weg. Dient wel gezegd dat Johannes Hinrichs as een

wild ston te slaan achterin ut perk.
Kassie v.d. Heide wudde kootst deur
sien grote broer Porky v.d. Heide, ut
was jammer dat Kassie niet luusterde. Wiebe moest ur even inkomme
later ging het goed, alleen toen ie
viel moesten 6 man um overeind
helpe. Uuteindelijk wudde ut 5-0 en
6-6 en weer ging ut eerst naar partuur 5 einde partij.

Team 2012-2013, Inne Schotanus:
Kelvin van der Heide, Chekina Nzoko, Johannes Deelstra, Frank ten
Hoeve, Gideon Vellinga, Etienne
Oostrom, Albert Beuker, René Markus, Melvin Hempenius, David vd
Pol, Willem Faasse, Mitchel Laros,
Patrick Amels, Daniël Kleiterp, Ane
Schaap, Leon Odinga. Staf: Inne
Schotanus, Steffen Nota, Klaas vd
Ploeg, Genaro Balyn
Team 2016-2017, Arjen Postma:
Jacob de Vries, Yander Zandbergen,
Marc Reussing, Armando Zwart,
Brent de Groot, Frank Pietersma,
Frank ten Hoeve, Higor da Silva,
Jeffrey Draaisma, Kristian Feenstra,
Lutsen Smits, Marijn Helfferich,
Pim Bleichrodt, Stefan Amels, Steven Beuker, Albert Beuker. Staf:
Arjen Postma, Kerst Heida, Wiebe
Attema, Laurens Bergsma, Johan
van Slooten
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OLED S95B

Next generation OLED
by Samsung
De nieuwe Samsung 55 en 65 inch OLED TV
Nu
verkrijgbaar
bij ons in de
winkel!

WAAROM KIEZEN VOOR
EEN SAMSUNG OLED?
• Quantum Dots en OLED combineren
heldere kleuren met diep zwart
• Razendsnelle processor voor
beeldverwerking en Smart TV
• Prachtig geluid vanuit elke hoek
met Dolby Atmos
• Ultra dun design:
minder dan 4 cm dik

Nu verkrijgbaar in onze winkels. Tot gauw!

Bolsward

Harlingen
Sneek

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

Harlingen - Sneek - Bolsward

Normandiaplein 5D - 8603 CS Sneek - Tel.: (0515) 75 63 83
www.epmensonides.nl - sneek@epmensonides.nl

Dijkstraat 19 - 8701 KB Bolsward - Tel.: (0515) 72 70 02
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