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Hemd van het lijf:
Luuk Jellema

Modder van
wietplantage
tussen oud papier

Fotoimpressie
Spijkerstad

Spijkerstad 2019

Maïsdoolhof
weer geopend
in Witmarsum

VB4488433147
is nu € 45,- waard
Probeer dit vijfje te vinden, want
het is geld waard! Meer informatie
elders in deze krant.

Piets Weer

Steeds warmer
Vandaag is het overwegend
droog met regelmatig zon.
Het wordt 22 of 23 graden bij
een zwakke of matige wind uit
richtingen tussen zuid en zuidwest, kracht 2 tot 3. Morgen
komt het tot enkele stevige
onweersbuien en is het warm
met 23 of 24 graden.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Grote loterij
Witte Swaen
Stichting
Expeditieschip
Willem Barentsz organiseert opnieuw een grote loterij. Dit keer is het thema:
koop een lot voor de laatste
loodjes.

Wat een feest en wat een mooi weer hebben ze gehad. Op de foto dan ook alleen maar blije gezichten. Zie pagina 10 in deze krant voor een korte impressie.

(Foto: HC- Joachim de Ruijter)

Klantwaardering gemeente Harlingen stijgt
Uit een recent klanttevredenheidsonderzoek onder bezoekers aan de informatiebalies van de gemeente Harlingen, is gebleken dat de dienstverlening hoger wordt gewaardeerd dan in 2017. Zo werd er in 2017 nog een
8.5 gegeven voor de wijze waarop klanten werden geholpen, in 2019 is
dat 8.8. Zo is in het onderzoek onder andere gekeken naar vriendelijkheid
(9.0), deskundigheid (8.6) en inlevingsvermogen (8.6). Aan het onderzoek
dat schriftelijk en mondeling is afgenomen deden 107 bezoekers mee.
Verbeterde dienstverlening
De bezoekers waarderen de inspanning van de gemeente om haar
dienstverlening te verbetere§n met
een 8,2. Hierbij valt te denken aan
initiatieven als: het werken op afspraak, het online zaken kunnen regelen of het bezorgen van reisdocumenten. Zo biedt Harlingen, sinds

begin 2018, de mogelijkheid tot het
bezorgen van reisdocumenten tegen
een vergoeding van €4,95 euro.
Meer aandacht voor privacy
Uit het onderzoek zijn ook de nodige verbeterpunten naar voren gekomen. Daarbij valt te denken aan zaken zoals privacy (resp. 6.8 in 2017

naar 5.7 in 2019) en de bekendheid
van het werken op afspraak (resp.
51.5% in 2017 naar 45.8% in 2019).
De gemeente Harlingen zal zich de

komende periode beraden op het
verbeteren van deze aspecten in de
dienstverlening.

zondag 21 juli

OPEN
12.00 tot 17.00 uur

Harlingen

Uw vervoer onze zorg!

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Schipholtaxi?

www.polharlingen.nl
reserveer nu ook online

extra artikelen
toegevoegd

sale
50%
tot wel

korting

Met de opbrengst van de vorige loterij, een enorm aantal
gedoneerde loten, kon een
groot deel van de afbouw van
het schip van Willem Barentsz
worden bekostigd. Dit jaar is
een nieuwe Dethleffs camper
ter waarde van bijna 75.000
euro de hoofdprijs maar ook
de tweede en derde prijs mogen er zijn: een rondreis door
Canada en een nieuwe Hyundai i10, beide prijzen met een
waarde van 10.000 euro.
Naast de grote prijzen zijn er
tal van kleinere prijzen, die in
samenwerking met lokale ondernemers zijn bepaald. Een
lot kost € 27.50. De opbrengst
van de loterij is volledig bestemd voor afbouw en exploitatie van het schip en tevens
wordt hiermee natuurlijk een
geweldig vrijwilligersproject
ondersteund.
Het schip, nu beter bekend als
‘de Witte Swaen’, ligt in het dok
bij de loods op de Willemskade en is een publiekstrekker
gebleken. Heel Harlingen
liep uit toen het schip vorig
jaar gedoopt werd door Prinses Margriet. Dagelijks staan
honderden mensen even stil
bij het prachtige schip waaraan door vrijwilligers al meer
dan 27.000 uren is gewerkt.
Het aantal rondleiders van
het bezoekerscentrum moest
worden uitgebreid om het toegenomen aantal bezoekers
uit binnen- en buitenland te
kunnen ontvangen en nieuwe
vrijwilligers zijn daarom nog
steeds welkom.
Om het schip echt te kunnen
laten uitvaren vanuit thuishaven Harlingen is nog 22.000
kilo lood nodig, 244 vierkante meter zeil en 4,8 kilometer
touwwerk. De trekking van
de loterij zal onder toezicht
van notaris Mr. H.J. Hettema plaatsvinden op 7 januari
2020.
Meer informatie is te vinden
op www.dewillembarentsz.nl
en www.loterij-harlingen.nl.
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Het hemd van het lijf: Luuk Jellema
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Michel van der
Ploeg beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan
Luuk Jellema.
Ik wil mij graag even voorstellen.
Ik ben geboren in Harlingen op 07
november 1979 en mijn hele leven
woon ik hier al met veel plezier. Ik
ben opgegroeid in de buurt de Spiker. Mijn eerste huisje waar ik op
mijzelf woonde was op de Wilhelminastraat in Plan Zuid. Ik heb mijn
vriendin Debbie Jager voor het eerst
ontmoet in de Fire Palace in Leeuwarden. Op dat moment woonde
zij nog in Groningen maar omdat
ze ook in Harlingen geboren is viel
de keuze al snel om samen te gaan
wonen in Harlingen. We hebben 2
dochters genaamd: Mirthe en Kyra.
We wonen hier met veel plezier.
Harlingen is in de zomer een leuke
stad waar veel te doen is. Winterdag
is het wel wat stil maar daar kan ik
prima mee leven aangezien ikzelf in
de winter ook niet erg actief ben.
Ik werk bij Veltman Vis in Harlingen, ben daar ooit in 2001 begonnen als chauffeur en na een aantal
andere banen ben ik in 2006 terug
gekomen op de verkoop op te pakken. Sinds 1 april 2019 ben ik eigenaar bij Veltman Vis samen met
mijn compagnon Peter Horjus.
De vraag die Michel stelt:
Beste Luuk, na jaren in dienst te zijn
geweest bij Veltman Vis Service B.V.
ben jij sinds een paar weken de trotse eigenaar van Veltman Vis Service
B.V. Wat is je motivatie geweest om
het over te nemen? En staan er grote
veranderingen op de planning of ga
je op dezelfde voet verder?

Bedankt Michel voor de pen! Super
leuk! Jouw eerste vraag is waarom
ik Veltman Vis heb overgenomen.
Ik ben van mening dat je moet streven naar het hoogst haalbare in je
leven. Met deze overname komt er
een prachtige uitdaging op mijn pad
en daarnaast vind ik het product
vis een prachtig product om mee te
werken. We zijn afhankelijk van de
vangsten, het weer en seizoen waardoor er een stuk onvoorspelbaarheid zit in het werk. Hierdoor zijn er
elke week weer nieuwe uitdagingen
om de mooiste vis voor een scherpe
prijs in te kopen en te verkopen.
Daarnaast vraag je of we ook zaken
gaan veranderen. Kleine aanpassingen zullen er zeker komen maar
we zijn nog niet van plan om grote
wijzigen door te voeren. Het is een
prachtig bedrijf en wat goed is moet
je proberen goed te houden en waar
mogelijk te verbeteren. Waar we de
laatste jaren al een beetje op ingestoken hebben is om meer zaken te
doen met lokale vissers waardoor de
consument een beter beeld krijgt
waar hun vis vandaan komt. Hoe
leuk is het dat je als gast kan kijken
met welk schip jou vis op het bord is
gevangen.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Thuiskomen. Een stad niet te groot
en niet te klein, precies goed.
Levensmotto?

Zuidelijke stroming brengt warmte
en later hitte
We staan aan de vooravond van een periode van warm en later heet zomerweer. Op de weerkaart zien we een hogedrukgebied vanaf de Azoren
aan de wandel gaan en zich uitbreiden richting Scandinavië en Duitsland. Een trog, een gebied met lage luchtdruk strekt zich uit vanaf de
Britse Eilanden tot over Frankrijk en in een zuidelijke stroming die er
dan ontstaat wordt steeds warmere lucht aangevoerd. Waarschijnlijk
wordt het na het weekend tropisch.
Vandaag zijn er zonnige perioden
maar trekken er ook velden met
wolken over. Het blijft in de meeste gebieden droog en het wordt 22
of 23 graden. Zomerweer dat voor
de meeste mensen prima hanteerbaar is. De wind uit het zuiden tot
zuidwesten stelt niet al te veel voor
en is zwak of matig, kracht 2 tot 3.
Komende nacht is het warm bij 17
graden en neemt de bewolking toe.
Later in de nacht kan er wat lichte
regen vallen.
Morgen kan al met wat regen beginnen maar daarna breekt de zon regelmatig door. Er wordt warme maar
ook onstabiele lucht aangevoerd. De
temperatuur loopt op naar 23 of 24
graden maar vooral in de loop van
de ochtend of anders in de middag
neemt de kans op een paar stevige
regen- of onweersbuien flink toe. Er
is een redelijke kans op felle buien
met veel water, onweer en ik sluit
ook hagel niet uit. Later in de middag en in de avond is of wordt het
weer droog. De wind komt opnieuw
uit het zuiden tot zuidwesten en is
zwak of matig, later toenemend tot
vrij krachtig en tijdens buien kans
op zware windstoten.
Zondag komt de rug van hogedruk
over ons heen te liggen. Het is rustig weer: de wind uit het westen
tot noordwesten is zwak of matig,
kracht 2 tot 3 en het blijft droog. De
temperaturen liggen rond 22 of 23
graden. In de nacht 12 of 13 graden.

Weer

Vooruitzichten
Dan de verwachting voor na het
weekend. We kunnen rustig stellen dat het hoog zomers wordt met
zeer warm en later tropisch weer.
Maandag is het al erg warm met 27
of 28 graden en een zwakke of matige zuidwestenwind, kracht 2 tot 3.
Het is voluit zonnig. Dinsdag gaat
het hittekanon echt aan en wordt
het waarschijnlijk tropisch warm
met temperaturen rond 30 graden
en ook dan is het zonovergoten en
droog weer. Van de wind hoeven
niet al te veel verkoeling te verwachten, die is zwak, hooguit matig en
komt uit het oosten tot zuidoosten.
Ook de wadden doen met 28 tot 30
graden volop mee in de zomerwarmte. En hoe verder? Ook woensdag en
donderdag houdt de tropische hitte
aan en blijft het zonnig. Tegen het
einde van de week volgt de aanval
van depressies met koelere lucht. De
kans op buien neemt dan toe maar
of dat het einde van de zomerperiode en hitte aankondigt is nog maar
de vraag.



Probeer er uit te halen wat erin zit
in het leven.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Mooiste plekje in de stad?
De Noorderhaven.

Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Ik hou wel van een gokje op zijn tijd
maar wat mijn grootste gok is geweest durf ik niet te zeggen.

stad ophangen. Aan het eind van de
middag zaten we bij de desbetreffende snackbar. Er kwam natuurlijk een
horde kinderen op af waardoor er
wel komische taferelen afspeelden.

Waar zou je beter in willen zijn?
Ik zou graag wat technischer willen
zijn. Helaas heb ik nu twee linkerhanden.

Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Parachutespringen, maar hoogtevrees houdt me tot nu toe tegen.

Waar stoor je je snel aan?
Mensen die veel klagen maar niet
eerst naar zichzelf kijken.

Grote blunder?
Ik ben een keer vergeten dat ik met
een klant naar het voetbal zou gaan.
De klant stond bij het stadion en ik
zat thuis met de toegangskaarten
en mijn telefoon stond uit. De eerste voicemail was nog vriendelijk
de vijfde voicemail ga ik hier maar
niet herhalen. Ben de volgende dag
direct naar de desbetreffende klant
gereden met een bos bloemen, maar
ik was een jaar even niet welkom. Na
dat jaar hebben we er samen nog wel
een aantal keren hard om kunnen
lachen.

Grootste miskoop?
Een Ford Mustang, een opknapper.
Na 100 meter gereden te hebben en
twee jaar stalingskosten betaald te
hebben, heb ik deze met veel verlies
verkocht aan een opkoper.

Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
In mijn huidige paspoort staan weinig stempels, heb net een nieuwe. Ik
ben ooit in Nieuw Zeeland geweest
en dat is het land waar ik graag weer
eens heen zou willen gaan. Ik zou
ook graag eens een roadtrip willen
maken in Amerika.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Een beetje van beide eigenlijk. Ik
kan makkelijk weggooien maar kan
soms ook twijfelen met weggooien.
Meestal belandt het een jaar later
dan alsnog in de container.
Volg je de lokale politiek? (En
wat vind je er van?)
Helaas te weinig om een oordeel
over te hebben.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Elvis Presley.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Ik kies hier voor twee personen. De
eerste is mijn moeder. Mijn moeder
is overleden toen ik 15 was aan de
gevolgen van kanker. Ze is maar 46
geworden en ik zou graag met haar
willen bijpraten en vertellen hoe wij
(mijn broers en zussen) uiteindelijk
terecht zijn gekomen
De tweede is Daniël Rahakbauw.
Eén van mijn beste vrienden die
helaas op 1 september 2013 al op
35-jarige leeftijd overleden is aan
een hartaanval. Wij waren erg close
en konden lekker ouwehoeren over
het leven. Iets wat ik nog vaak mis.
Favoriete sport?
Voetbal.
Voor wie heb je heel veel respect?
Voor mijn vriendin Debbie Jager.
Vanwege mijn werk ben ik, zeker na
de overname van het bedrijf, minder tijd thuis. Hierdoor liggen veel
taken en de opvoeding bij haar en
dat doet ze super!

Ik geef de pen door aan:
Dirk Alkema.
En stel de vraag:
Beste Dirk, je komt uit een echte
ondernemersfamilie en hebt nu
zelf ook een goed lopend bedrijf in
kunststofkozijnen. Zat dit ondernemen er al vroeg in bij jou?

Colofon

Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Een stukje rustiger dan nu denk ik.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Maak je niet druk om zaken waar
je toch geen invloed op uit kan oefenen.

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

Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken.
Nog meer voor het toerisme gaan.
Ik denk dat de stad Harlingen een
pareltje is. Je zou bijvoorbeeld moeten proberen om zoveel mogelijk eilandbezoekers 1 dag hier in de stad
te houden.

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Bist oek sunig?
Nee, dat denk ik niet.
Avondje uit naar?
Met vrienden gezellig een biertje
doen. Waar we zitten maakt mij niet
zoveel uit.
Mis je iets in Harlingen?
Het aanbod van herenkledingwinkels in Harlingen.
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Samen met een stel vrienden hebben we een keer een snackbarhouder goed te pakken gehad. Na het
stappen kon je hier nog een snackje
halen. Alleen was de kwaliteit niet
altijd goed en daarnaast moest je altijd goed op je wisselgeld letten.
We kwamen met het idee om een
affiche te maken met de tekst. ... bestaat 1 jaar patatje voor een kwartje.
Wat geld verzamelen en kopiëren bij
de Albert Heijn en de affiches door de

Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
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.

3

vrijdag 19 juli 2019

Felicitatie
Psalm 91
"Ik vertrouw op de Heer, bij
Hem ben ik veilig"
18-7-1969

¦ 18-7-2019

Dankbaar en blij vieren we
dat onze lieve ouders, opa &
oma
50 jaar getrouwd zijn.

OVeRliJDeN
Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
psalm 23 vers 4

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele mooie
herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve moeder, oma en oude oma

Naenke Ykema-Koopmans
sinds 12 januari 2012 weduwe van Douwe Ykema
* Wierum
17 januari 1923
Dicky Scheepstra

Garderen:

Sjieuwke en Frans
Jacob en Jacomien
Douwe en Evelien
Florian en Izabella

Goch (D):

Maaike en Wolfgang

Harlingen:

Yke

Pingjum:

Jan en Geertje
Jesper en Anna

Appelscha:

Annemarie en Arend
Nynke en Arnoud
Dian
Erin en Kevin

en

Gré Scheepstra-Braaksma
Oosterstraat 1
8861GE Harlingen
scheepstra1943@live.nl

† Harlingen
17 juli 2019

Douwe
Marieke
Esther en Rudy

en achterkleinkinderen

FELICITATIES

Correspondentieadres: Boslaan 37, 8426 EG Appelscha

Van harte gefeliciteerd
Enrico v.d. Meulen met
het behalen van je Groot
Vaarbewijs!

Onze dank gaat uit naar het personeel van Almenum
voor de liefdevolle verzorging.

GEVRAAGD
Te huur gevraagd woning
of appartement begane
grond. 06-24357262

DIVERSEN
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.
Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar.
Mail naar hinke@harlingercourant.nl of bel 430043

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
op dinsdag 23 juli van 13.15 tot 14.15 uur in de grote zaal
van Almenum, Midlumerlaan 53 A, 8861 JH te Harlingen.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren.
Tot ons groot verdriet, kwam er dan toch geen wonder.
Samen hebben wij afscheid moeten nemen van deze
onvergetelijke, bijzondere vrouw,

Jolanda Verdijk
14/08/1963

-

09/07/2019

We wensen Frans, Yoeri en Mees heel veel kracht in
deze verdrietige tijd.
De Puch Psycho’s Familie

Stap aan boord van de Jonge Seun en vaar eens mee
met de Harlinger zonnepont. We varen van 10 tot 8.
www.harlingerpontje.nl
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.
Kijk ook eens op
www.harlingercourant.nl
Booth Boutiqute het goedkoopste adres voor mooie
2e hands kleding en schoenen. Di.-za. 13.30-16.30 u. S.
Stijlstaat 2 Harl.
De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar.
Mail naar hinke@harlingercourant.nl of bel 430043

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

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

deboeruitvaart.nl
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BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

ALCOHOL
ADEMTEST

3-BBQ all-in mix pakket culinair

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

Ons assortiment

Minimaal 4 personen
10 soorten vlees, mixpakket, 5 stuks p.p.
Ons assortiment
Vlees
Ons assortiment
• Runderbiefstuksteak
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN
• Gemarineerde kip op stok
• Indonesia saté
BEKIJK ONZE WEBSITE
MEER RECEPTEN
BEKIJK ONZE WEBSITE
VOORVOORMEER
RECEPTEN
Ons assortiment
• Lamskotelet provencaal
• Varkensbrochette
Cadeautip
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN
Ons assortiment
• Carpacciospies
ge r
De grill mag weer aan! Als de BBQ eenmaal lekker warm is, gaat er natuurlijk
De Keursla
• Megaburger
niets boven een heerlijk stukje kwaliteitsvlees op het rooster. Wij voorzien je
art
ka
Onsvanassortiment
cadeau
• Biefstukspies sole mio
graag
de meest heerlijke BBQ producten. Ontdek ons assortiment en vraag
• Varkenshaasmedaillonspies
gerust naar al onze mogelijkheden.
Ook dit jaar hebben we een mooi BBQ-assortiment in onze
• Filetgrillsteak
toonbank liggen. Hieronder een selectie. Andere wensen?
Salades
Vraag het ons gerust, we denken graag mee.
• Russisch ei salade
6-Groot vlees
• Smulsalade
Cadeautip
• Boerenscharrelsalade
1-BBQ all-in pakket Standaard
ge r
De Keursla
• Rauwkostsalade
Minimaal 4 personen
art
ka
u
a
e
d
Saus
ca
Vlees
• BBQ-saus
• Filetgrillsteak
• Thaise currysaus
• Verse hamburger
• Piri piri saus
• Duitse braadworst
• Knoflooksaus
• Oosters speklapje
6-Groot vlees
Stokbrood en boter
• Reuze satéspies
• Wit of bruin stokbrood met huisgemaakte kruidenboter
95
Salades
95
• Russisch ei salade
95
95
95
• Huissalade
Alleen vlees p.p.
All-in p.p.
95
95
Saus
95
Be stel
95
95
• Satésaus
k
lij
ke
ak
m
ge
95
• BBQ-saus
95
4-BBQ kinderpakket
in onze
95
95
• Cocktailsaus
95
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN
Verse hamburger, BBQ-worst,
webshop!
95 95
• Zoetzure saus
kinderspies (keus
uit 2 soorten)
95
Zijlstra,
keurslager
Tips
BEKIJK ONZE WEBSITE Stokbrood
VOOR MEER
RECEPTEN en boter
95
95
Ons
assortiment
95
27, 8861stokbrood
BD, Harlingen, Tel.
0517412607
voor
95 95
• VersVoorstraat
gebakken
huisgemaakte
kruidenboter
tomet
95
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

Tijd voor

Ons assortiment

7
12
7
7
12
12
79
pbar
7 95
becu een 12 14
ent
e!
95
Alleen vlees p.p. 7
All-in p.p. 12
1295
1295
2-BBQ all-in mix pakket de luxe
Minimaal 4 personen
995
10 soorten vlees, mixpakket, 5 stuks p.p.
Vlees
95
ed o
14
m te • Filetgrillsteak
• Runder lemon-pepersteak

14
14
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9
14
4
9
1495
1495
95
9 BBQ pakket
5-Vegetarisch
199595
7
Groentespies,
vegaburger,
95
95
14 9
balletjesspies,
champignonspies
deautip
14CaK95
95
ge r 4
e
D eursla
rt

info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl
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Bij ons € 3,25
per stuk
Automaterialen
IJdema
Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires
Zuiderhaven 31 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

Gediplomeerd
hovenier
Gunstig tarief
Goed materiaal
Voor alles in uw tuin:
* Ontwerp
* Aanleg
* Bestrating
* Graafwerkzaamheden
* Kraanwerkzaamheden
* Onderhoud

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

DE HEL
E
MAAND
JULI

like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

6-Gr

hartstichting.nl

Let op het
€-vijfje

Eurovijfje
95no.
14
VB4488433147
is nu € 45,1995waard!

Iedere week brengt de
Harlinger Courant een biljet
van € 5,- in omloop in het
verspreidingsgebied. Het
nummer van dit eurovijfje is
hierboven vermeld. Als u dit
eurovijfje vindt en inlevert vóór
vrijdag a.s. op ons kantoor
Kanaalweg 72, Harlingen dan
ontvangt u € 45,-.

495
795

Verder ontvangt u van
onderstaande winkeliers de
volgende premies:
IJdema Automaterialen,
Zuiderhaven 31, Harlingen
flacon Prisma autoshampoo
Van Smeden b.v., Grettingalaan 2,
Harlingen:
Spuitbus WD40 smeer- en
onderhoudsmiddel t.w.v. € 7,50.
Fietsservice Johan la Roi,
Gr. v. Prinstererstraat 3,
Harlingen, 0517-592065
Bus siliconenspray
Schoonheidssalon Rona,
Voorstraat 93, Harlingen,
0517-414860
3x zonnebank t.w.v. € 25,Harlinger Courant, Kanaalweg 72,
Harlingen
Boek naar keuze.
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Zesendertig zakken modder van wietplantage tussen oud papier
HARLINGEN – Papierverzamelaars zijn in de loop der jaren heel wat gewend. Zo ook bij de papiercontainer van Zeerobben. Allerhande troep
van wasmachines tot accu’s en laminaat worden gedumpt. Maar wat
Jans Oosting zondagmorgen aantrof, ging hem te boven.

Oosting vraagt zich af hoe iemand
het in zijn hoofd haalt om midden
in de nacht 36 zakken van die troep
in een papiercontainer te dumpen.

op de ramen gebonsd toen een raam
open ging en een agent vroeg wat
er aan de hand was.” Oosting wilde
weten wat hij met die troep moest.
De agent raadde hem aan om er mee
naar de groenvoorziening van de gemeente te gaan. Het is goede (pot)
grond. Op zondagmorgen?

“Het is niet leuk meer om papier
voor een vereniging te verzamelen.
De eerste 1500 kg. gaat al op aan de
onkosten voor Visser. Ook de papierprijs van enkele centen maakt
het er niet beter op. Gezien de ellende die je steeds weer hebt, kan ik mij
begrijpen dat veel papierverzamelaars zoals scholen er mee stoppen”,
aldus Oosting, die de publiciteit opzocht om de mensen op de hoogte
te brengen wat er in het duister van
de nacht zo al plaats vindt. Mogelijk
hebben mensen iets gezien.

Door Ubbo Posthuma
Zaterdagavond was hij nog even bij
de container langs geweest. Niets
aan de hand. Zondagmorgen wilde
Oosting het papier wat aanstampen.
“Tot mijn grote verbazing kwam ik
een zak met modder tegen. Maar het
bleef niet bij één. In totaal waren er
36 zakken gedumpt.”
Oosting ging terug naar huis om te
eten en keerde later terug met zijn
aanhanger. Daar werden de zakken
van 40 kilo met behulp van een toevallige passant ingeladen. Het bleek
modder van een wietplantage te
zijn. Oosting ging vervolgens naar
het bureau van politie op de Kimswerderweg. “In eerste instantie was
daar niemand en moest ik via een
praatpaal die antwoorde in het Engels, mijn bevindingen melden. Heb

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

De mieren van Chris
Chris (,,Nee, liever geen achternaam”) is 23 en woont in Harlingen.
Sinds een jaar heeft hij een mierenkolonie. Ze leven in een buizenstelsel, met een ‘arena’ waarin ze gevoerd worden.
,,Ik had op internet gelezen dat je
mieren kon bestellen. Ik heb het
voor de grap gedaan, maar ze zijn
gebleven. Bij mijn starterspakket
(15 euro) zaten een koningin en
15 werksters. Rode mieren, ze waren binnen een half jaar op één na
allemaal dood. Waarschijnlijk door
stress, ze raken gestrest van teveel
licht, bijvoorbeeld wanneer je in
hun slaapruimte kijkt. Dan gaat de
koningin de werksters opeten. Ik
hield alleen de koningin over en die
heb ik buiten vrij gelaten. Dat mocht
eigenlijk niet, want het was geen inheemse soort.
Toen heb ik zelf wat mieren gevangen. Ook een koningin, je hebt van
die grote vliegende mieren en daar
zat een koningin tussen. Ik had het
op internet opgezocht. Ik heb nu 5
werksters en een koningin. Als het
goed is, legt ze eieren, zodat ik er
meer krijg.
Als ik voer, en één mier ontdekt dat,
dan gaat ze de anderen waarschuwen. Ze eten vooral kleine diertjes.
Bijvoorbeeld een spin. Maar ik ben
bang dat die spin die kleine miertjes
vermoordt, dus dan leg ik hem eerst
even in de vriezer, zodat hij verlamd
is. Ik voer ze ook fruitvliegjes die
niet vliegen. Daar zijn kweeksetjes
voor. Het is bijzonder om te zien hoe
sterk die mieren zijn. Ik zag bijvoorbeeld dat er één een grote bromvlieg
meetrok, wel met moeite, maar
toch! Het is ook leuk dat die hele
kleine diertjes met elkaar zoveel
kunnen, ze houden bijvoorbeeld zelf
hun behuizing schoon.
Of ik het een ander aan zou raden?
Ach, het is maar wat je ervan verwacht. Het is wel interessant, maar
soms ook wel een beetje saai, vooral
als je er weinig hebt en ze in de winter hun winterrust houden, maar ze
weg doen? Nee, dat nou ook weer
niet.”

Oosting ging onverrichte zake met
de zakken naar huis en strooide enkele zakken over de borders in zijn
tuin. De modder bevat wat kokoskorreltjes maar is verder prima.

De aanhanger van Jans Oosting met de zakken van een wietplantage.


(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Treinwagon op spoor geplaatst
HARLINGEN - Gistermiddag werd
in de Nieuwe Willemshaven in
Harlingen de treinwagon uit 1933
teruggeplaatst op haar onderstellen en op het spoor. Nadat eerdere
plannen met de wagon niet doorgingen wordt deze nu ingezet als
informatiecentrum.
Hiervoor is het casco gestraald, geconserveerd en gespoten in de originele kleuren. Afbouw van de wagon
vindt plaats op de kade, waarna ook
het interieur er in wordt geplaatst.
Eind september wordt de wagon op
zijn uiteindelijke bestemming gereden waarna hij voor iedereen gratis
toegankelijk is. Toeristisch-recreatieve informatie over binnen- en
buitendijkse voorzieningen, de geschiedenis van Harlingen, maar ook
wetenswaardigheden over onder
meer het Waddengebied Unesco-werelderfgoed en de Bruine Vloot is
hier dan te vinden.
(Foto: HC-Joachim de Ruijter)

Bijna aanvaring m.s. Friesland
Het m.s. Friesland moest afgelopen zaterdag een noodstop maken
om een aanvaring te voorkomen.
De schrik zat er goed in toen de
Friesland op weg naar Terschelling
plotseling volle kracht achteruit
moest. Er dreigde een aanvaring
met een dwars in het vaarwater
varende klipper. Ook de kapitein
van de Zeesleepboot Holland, die
vlak achter de Friesland voer reageerde alert en moest uitwijken.
Agressieve buizerd
* Peter Klarenbeek meldde het volgende: “Ik was afgelopen zondagochtend aan het hardlopen nabij
Atjetille. Daar op de hoek
van de Achlummerdijk/
Ludingaweg nestelt een
buizerd die daar een nest
jongen heeft. Ondanks
dat het ’s ochtends vroeg
was, rond acht uur, ik in
felle kleuren sportkleding aan het
hardlopen was, werd ik aangevallen door de agressieve buizerd die
daar zijn territorium en jongen beschermd. Doordat ik van mij afsloeg
vielen de verwondingen mee, de
buizerd kwam met zijn klauwen op
mijn hoofd, slechts een paar wondjes. Maar een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Ik ga daar voorlopig
niet meer hardlopen.”
Horecakaatsen
* Aanstaande zondag, 21 juli is er
weer Horecakaatsen op de Voorstraat. De aanvangstijd is dit jaar
vervroegd naar 9.00 uur.
Kanaalweg
* Ondanks eerdere berichten is de
Kanaalweg, over het deel tussen het
Oud Jaagpad en de Industriebrug,

(Foto: HC - Henry Drost)

gestremd voor doorgaand verkeer
tot en met vrijdag 13 september
2019. Dit in verband met de herinrichting van de straat. Het verkeer
wordt omgeleid via de Grensweg-Almenumerweg-Stationsweg.
Commissaris opent Jeugdkamp
Lions International
* Zondag 21 juli begint op de Maritieme Academie een kamp voor dertig jongeren uit 21 landen. Zij zullen
in elf dagen veel leren van Friesland
door excursies naar de dijken en
grienden, Wadlopen en een Waddeneiland, maar ook roeien en kano-

ën over De Friese Wateren staan op
het programma. Zondag om 16.00

“Je kunt op
meer plekken
sigaretten
kopen dan
brood!”

uur zal Commissaris van de Koning
Arno Brok het kamp openen.

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek
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A C U P U N C T U U R, en meer ...

体
Acu-Oost












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

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

EMPATEC JOBCOACH PIETER LIJKT GEBOREN VOOR HET VAK!

BETTY VERTELT OVER HOE HET IS OM TE LEVEN MET AUTISME.

DE JOBCOACH VERBINDT!

HET LEVEN DOOR
DE OGEN VAN BETTY

Jobcoach in hart en nieren. Pieter Hazenberg, 45 jaar oud.
Een HBO opgeleide professional met kennis van beperkingen,
gecertificeerd coach en werkzaam bij Empatec. De vriendelijke
lach, Jellesma
zijn oprechtheid
en professionele
houding
spatten
er
Betty
is een pittige
dame van 39
jaar oud.
Het eerste
wat
vanaf. is
Deze
lijkt
geboren
voorschuilen
dit vak. Het
achter
opvalt
haarman
hippe
bril.
Hierachter
een verhaal
paar pientere
de persoon.
Dát is
zijn zussen
drijfveer.
want ieder
mens is
ogen.
Betty heeft
twee
enMaatwerk,
een broer. Vader
en moeder
uniek. Dat
verdienen
mensen.met
Eenliefde
jobcoach
levert een bijdrage
Jellesma
hebben
de kinderen
grootgebracht.
En heel
aan
iemands
leven.
Met
werk
als
doelstelling.
Vooral
door
hetzĳ
veel structuur. Hierdoor weet Betty pas sinds een paar jaar dat
gesprekheeft.
te voeren.
eerlijketedialoog.
autisme
ZodraEen
ze begint
vertellen vult de ruimte zich met
woorden.
Een bijzonder verhaal
Mensen
uit de participatiewet met een structurele arbeidshandicap. Daar
Hé
autist!

Ze
heeft
een autisme
stoornis.
ze is een
autist. Dat
woord
heeft
Empatec
meespectrum
te maken.
Dit kanOftewel:
lichamelijk,
psychisch
of verstandelijk
wordt
vaak
als scheldwoord
mensen die niet
zĳn. een
Maar dat
zijn. En
in gebruikt
alle gradaties.
De socialevoor
werkvoorziening
isnormaal
voor Pieter
wil
Betty
juist
wel.
Ik
wil
wél
normaal
zĳ
n.
Ik
wil
er
wél
bĳ
horen.
Maar
ik
kan
logische stap in zijn carrière. Unieke mensen met altijd een bijzonder dat
gewoon niet. Niet zo goed als anderen, vertelt Betty. In haar geval kan ze goed
verhaal. Het gesprek aangaan en luisteren. Zo bouw je een relatie op.
focussen op één ding. En heel veel feiten onthouden. Haar hersens verwerken
En een vertrouwensband. Vanuit zijn professie maakt hij gebruik van het
informatie in een ander tempo. In een andere volgorde. Hierdoor kan het soms wat
eigen duren
initiatief
model.
Hierbij
worden
de zegt
leefgebieden
in kaart
gebrachtOf
langer
voordat
ze iets
snapt.
Maar dat
niks over haar
intelligentie.
zoalsdat
sociale
relaties
en leefomgeving.
Pieterzegt
zegtvoldat
dit noodzakelijk
is met
over
van andere
mensen
met autisme. Betty
overtuiging:
“Iemand
voor
het
uitvoeren
van
zijn
vak.
Om
vervolgens
iemand
zo
goed
mogelijk
autisme is niet dom.”

te kunnen helpen aan de juiste werkplek. In een omgeving waarin iemand

Liever
geen
labelkomt. Met waarde voor zowel werknemer als werkgever.
goed tot
zijn recht

Een
paar
geleden binnen
vroeg iemand
bĳ Empatecleven.
of ze autisme
Dat zetteeen
Voor
de jaar
werknemer
zijn persoonlijke
Voor dehad.
werkgever
haar aan het denken. Ze liet vervolgens onderzoek doen. Door een specialist. De
waardevolle en betrouwbare kracht.
diagnose was inderdaad autisme. Voor Betty niet echt een verrassing. Puzzelstukjes
vielen op hun plek. Ze is grootgebracht in een gezin met veel structuur. Hierdoor
De verbindende
factor
heeft
ze goed leren functioneren.
En is haar autisme nooit zo opgevallen.
Als
jobcoach
kijkt
Pieter
altijd
naar
de mogelijkheden.
Want
diezeheeft
Aanvankelĳk wilde ze geen label opgeplakt
krĳgen. Maar daar
heeft
nu vrede
iedereen!
Altijd
met
werk
als
doel.
Een
jobcoach
vormt
de
verbinding
mee; het is nu eenmaal zo. Ze kan er niks aan veranderen.

tussen werknemer en werkgever. En ontzorgt door het bieden van
De
buitenwereld
inzichten.
De jobcoach ondersteunt de medewerker én leidinggevende
Structuur
is
belangrĳ
k. Betty
de kantine
van Empatec
Sneek.
Meestal
om zo goed
mogelijk
met werkt
elkaarinsamen
te werken.
Zodatinde
medewerker
doet ze werk dat ze kent. En soms doet ze iets nieuws. Dan zet ze de dingen eerst
optimaal kan functioneren op de werkplek. Dit wordt vastgelegd in een
in haar hoofd op een rĳtje. En gaat dan alsnog aan de slag. Dit kost soms wat
zogenaamd werkpaspoort. Hiermee kan de werkgever zich verdiepen in
tĳd. Maar daardoor kan ze beter werken. Met goede begeleiding kan iemand
iemands
beperking.
En zo
creëren.
Dit paspoort
is van belang
om
met
autisme
prima werken
in begrip
een team.
Betty merkt
dat veel mensen
daarmee
een werknemer
zo veel
mogelijk
in zijn
kracht
te zetten.
Diegene
is altijd
worstelen.
Niet goed
weten
hoe ze met
haar
om moeten
gaan.
Ze verwacht
niethet
uitgangspunt.
En
de
jobcoach
helpt
hier
bij!
dat mensen zich inlezen. Anderen hoeven zich zeker niet aan te passen aan haar.

Wij zijn de hele
vakantieperiode* open

uur tot 17.00 uur
Maandag t/m vrijdag van 9.00
uur
Zaterdag van 9.00 uur tot 15.00

* van 15 juli t/m 24 augustus
Tegels en Sierbestrating | Steen en Keien | Zand en Grond
Grind en Split | Kunstgras | Schuttingen | Tuinhuizen | Grondwerk
Afwatering | Aanleg bestrating | Aanleg kunstgras
Plaatsen schuttingen | Plaatsen tuinhuizen
Parallelweg 2-A, 8801 JM Franeker - t (0517) 39 41 51 - m 06 22 83 86 03
e info@tegelhandelfraneker.nl - i www.tegelhandelfraneker.nl

Het is nu eenmaal zo dat autistische mensen iets anders zĳn. Maar wat ze heel
graag
zou willen kracht
is het gesprek aan gaan. Over autisme.
Persoonlijke

Het loopt ook wel eens mis tussen werkgever en werknemer. Dat kan
gebeuren. Ze spreken dan even niet dezelfde taal. Ook dan komt de
En dát is waar Empatec het voor doet…..Het maakt niet uit wie je bent of wat
jobcoach in beeld. Om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar weer begrijpt.
je doet. Empatec kĳkt naar wat mensen wél kunnen. Begeleidt mensen. En
De balansmensen
te herstellen.
Een
werkplek. Dat is waar men zich op een
waardeert
zoals ze
zĳveilige
n.
respectvolle en zo goed mogelijke manier kan ontwikkelen. Niet vanuit
bescherming, maar vanuit persoonlijke kracht. Mooi toch? Zo sluit Pieter af,
met een grote glimlach op zijn gezicht.
En dát is waar Empatec het voor doet. De verbinding tot stand
brengen tussen werkgever en werknemer. Iedere dag weer.
Kantoor HARLINGEN Zuidoostersingel 51 Tel. (0517) 412 686
Kantoor FRANEKER A.M. van Schurmansingel 51-53 Tel. (0517) 394 541
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Kanaanweg en verleiding
HARLINGEN - De maker van de omleidingsborden was zichtbaar aan vakantie toe. Op het ene bord werden de
verkeersdeelnemers erop gewezen dat de Kanaanweg gestremd is en op het andere bord werd de verkeersdeelnemer verleid om de rotonde op een alternatieve wijze te ronden. Oplettende lezers van deze krant stuurde ons
deze week de foto’s toe.

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

VRIJDAG 19 JULI
20.00 Visser Nachtkaatspartij, kv Eendracht
ZATERDAG 20 JULI
13.30-17.00 Expositie Pink (Esther Dijkstra), Frouk Vink, Kobus
Sijbrandi en Jetty Boterhoek, Andreaskerk Wijnaldum
ZONDAG 21 JULI
9.00 Horeca Voorstraatkaatsen
WOENSDAG 24 JULI
14.00 Stadswandeling met Harlinger stadsgids, start bij VVV
DONDERDAG 25 JULI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
VRIJDAG 26 JULI
20.00 Orgelconcert Eeuwe Zijlstra (Groningen-Harlingen) in Grote
Kerk
ZATERDAG 27 JULI
9.00 Café Gewoan Sven-partij
13.30-17.00 Expositie Pink (Esther Dijkstra), Frouk Vink, Kobus
Sijbrandi en Jetty Boterhoek, Andreaskerk Wijnaldum
ZONDAG 28 JULI
10.00 KNKB Jongens, kv Eendracht
WOENSDAG 31 JULI
14.00 Stadswandeling met Harlinger stadsgids, start bij VVV


(Foto: Piet de Groot)

Zondag Horecakaatsen
Aanstaande zondag vindt weer de jaarlijkse Horecakaatspartij plaats op de Voorstraat. De weergoden lijken gunstig gezind dus kan het weer een gezellige dag
worden.


Opgeven kan men zich tot vrijdagavond 18.00 uur, men
moet voor een bedrijf kaatsen en het is vrije formatie.
Men kan zich opgeven bij Wiebe van
Dijk 0612881783 of Broer Zaagemans 0654931330. De aanvang
van de partij is ’s morgens om 9.00
Fred de Vries (fredvries.nl)
uur, dit omdat er maar drie perken
zijn en een redelijk aantal parturen
wordt verwacht.

(Foto: Sita van der Wijk)

Kruiden & Specerijen deel 154

Kerrieplant
Ondanks de naam kerrieplant
(Helichrysum italicum) wordt
deze plant niet ingezet voor de
productie van kerrie. Hij zelfs niet
verwant aan de kerrieboom (Murraya koenigii). Nu is kerrie sowieso een wat verwarring stichtende
benaming, want wat wij kerrie
noemen, noemen ze in Engelstalige landen curry. Toch bedoelen ze
daarmee iets heel anders: kerrie is
hier een smaakmaker, terwijl curry daar een hele maaltijd is.
De kerrieplant is familie van de
madeliefjes, maar groeit en bloeit
een stuk zuidelijker. Droge, rotsige of zanderige bodems in het
Mediterrane gebied zijn zijn domein. De kerrieplant is een echte
liefhebber van de zon. De stelen
van de kerrieplant zijn aan de
basis houtig en hij de kans krijgt
zal hij uiteindelijk een hoogte
kunnen bereiken van zo’n 60 centimeter. De gele bloemen bloeien
in trossen en die behouden lange tijd hun kleur na het plukken.
Dat is ook de reden dat de kerrieplant vaak als droogbloem of
in potpourri wordt gebruikt. Het
verklaart ook direct zijn Italiaanse bijnaam immortelle (‘onsterfelijk’).
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Helichrysum,
is een combinatiewoord uit het
klassiek Grieks: heli is natuurlijk
de bron van helios ofwel ‘zon’ en
khrusós is ‘goud’. Samen is dat
dus ‘gouden zon’ en het verklaart
de helgele bloemen. Het tweede
deel, italicum, betekent (uit) Italië.
De bladeren van de kerrieplant
hebben wel degelijk een sterke
kerriegeur. Die bladeren worden
echter maar sporadisch als kruid

ZATERDAG 3 AUGUSTUS
13.30-17.00 Expositie Pink (Esther Dijkstra), Frouk Vink, Kobus
Sijbrandi en Jetty Boterhoek, Andreaskerk Wijnaldum
WOENSDAG 7 AUGUSTUS
14.00 Stadswandeling met Harlinger stadsgids, start bij VVV
VRIJDAG 9 AUGUSTUS
Tallship Eendracht in Harlingen
20.00 Orgelconcert Linde Mothes (Tromsö, Noorwegen) in Grote
Kerk
ZATERDAG 10 AUGUSTUS
10.00 Lachende Koe-partij en Copini 60+ partij, kv Eendracht
13.30-17.00 Expositie Pink (Esther Dijkstra), Frouk Vink, Kobus
Sijbrandi en Jetty Boterhoek, Andreaskerk Wijnaldum
ZONDAG 11 AUGUSTUS
12.00 KNKB Dames Hoofdklasse, kv Eendracht
DINSDAG 13 AUGUSTUS
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen

Kerk
in de Mediterrane keukens gebruikt. Het probleem is namelijk
dat die bladeren wel naar kerrie
ruiken, maar verwerkt in gerechten blijken ze een harsig en bitter
aroma te bezitten dat aan alsem
doet denken. De jonge scheuten
en bladeren worden af en toe gebruikt in vlees- en visgerechten.
Die jonge scheuten en blaadjes
zullen, na het afgeven van hun
geur en smaak, voor het opdienen verwijderd worden, want niemand houdt van het kauwen op
taaie, bittere ingrediënten.
Een thee (of liever: tisane) wordt
gezet van de bloemhoofdjes. Dat
is een goed idee, want de kerrieplant blijkt behoorlijk gezond te
zijn en zelfs een milde anti-diabetische werking te hebben. De
plant is al een tijdje onderwerp
van wetenschappelijk onderzoek
omdat extracten en essentiële oliën werkzaam lijken te zijn tegen
bacteriën die resistentie hebben
opgebouwd tegen de meeste vormen van antibiotica.
In Nederland zijn in 2018 een
aantal planten nabij Lobith waargenomen. Kennelijk zijn zaadjes met de Rijn meegevoerd. We
wachten af of de kerrieplant is
staat is zich hier te lande te vestigen.

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 21 juli 9.30 Grote Kerk - mw. S.
Aardema
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 21 juli 11.00 H. Eucharistieviering met samenzang; celebrant pastoor Conijn; predikant pastor Gies;
Do. 25 juli 19.00 Communieviering;
voorganger pastor Gies
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 21 juli 10.00 dienst; 16.30
dienst
Doopsgezinde Kerk
Zo. 21 juli 15.00 Zomerzangdienst
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 21 juli 9.30 br. F. Bandstra
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 21 juli 9.30 M. v.d. Berg
De Batting
Zo. 21 juli 10.30 mw. T. Kingma
Leger des Heils
Zo. 21 juli 10.00 Samenkomst o.l.v.
de korpsofficieren
Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering
(met actueel thema); 10.50 wachttorenstudie; Do. 19.15 bedieningsschool; 20.05 dienstvergadering

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
14.00 Stadswandeling met Harlinger stadsgids, start bij VVV
ZATERDAG 17 AUGUSTUS
10.00 KNKB Jongens, kv Eendracht
13.30-17.00 Expositie Pink (Esther Dijkstra), Frouk Vink, Kobus
Sijbrandi en Jetty Boterhoek, Andreaskerk Wijnaldum
ZONDAG 18 AUGUSTUS
10.00 Pluspartij, kv Eendracht
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
14.00 Stadswandeling met Harlinger stadsgids, start bij VVV
DONDERDAG 22 AUGUSTUS
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
VRIJDAG 23 AUGUSTUS
20.00 Orgelconcert Janny de Vries (Groningen) in Grote Kerk
ZATERDAG 24 AUGUSTUS
Fc Harlingen Best Of The Rest Senioren Toernooi
11.00 Helvrich-partij (familiepartij), kv Eendracht
13.30-17.00 Expositie Pink (Esther Dijkstra), Frouk Vink, Kobus
Sijbrandi en Jetty Boterhoek, Andreaskerk Wijnaldum
ZONDAG 25 AUGUSTUS
10.00 Lenger pearkekeatsen, kv Eendracht
WOENSDAG 28 AUGUSTUS
Visserijdagen
10.00 Politiekaatsen, kv Eendracht
DONDERDAG 29 AUGUSTUS
Visserijdagen
14.00 Open stadswandeling met stadsgids, start oude ingang
Hannemahuis
VRIJDAG 30 AUGUSTUS
Visserijdagen
14.00 Open stadswandeling met stadsgids, start oude ingang
Hannemahuis
ZATERDAG 31 AUGUSTUS
Visserijdagen
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1 PAAR

SCHOENEN*

€ 59,-

Weekpakket
4 Runderlapjes of 4 Procureurlapjes
+
4 Kipburgers of 4 Roomschijven
+
4 Runderworsten of 4 Verse Worsten
+
500 gram Rundergehakt of 1 kg H.O.H Gehakt
+
100 gram Vleeswaar naar keuze uit trio
samen

13,98

Vleeswarentrio
100 gram Varkensrollade
+
100 gram Salami
+
100 gram Schouderham

samen

3,98

Shaslick
Saté
Hamburger
BBQworst

4,50

Gegrilde
Kippenbouten

5 voor

1,25
5,00

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

SHOESALE
SALE
Modeschoenen van Diverse topmerken met hoge kortingen!

*

Op geselecteerde modellen.

HARLINGEN
Kleine Bredeplaats 22-24, Harlingen | 0517 – 41 23 69

Iedere week:

Uit de grillhoek:

per stuk

€100,-

Aanbiedingen zijn
geldig van vrijdag
19 juli tot donderdag
25 juli 2019

BBQ-pakket:

per pakket

2 PAAR

SCHOENEN*

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

SALE SALE SALE

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Vaste plant Salvia
vanaf
mt 42

Koop je SUMMERLOEX nu

30% 40%

BEAUTY COMES IN ALL SIZES
Simon Stijlstraat 5 | 8861 CH Harlingen | Tel. 0517-858968
info@loexmode.nl | www.loexmode.nl

3 stuks voor € 6,-

Rose en blauw
Potmaat 15 cm

Nieuwe openingstijden zijn:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

11.00-18.00
9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

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

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

REACTIES

REACTIES

REACTIES

Op woensdag 14 juni 2019 plaatsten
wij een oude foto die wij ontvingen
van Marijke Jilderts uit Tzummarum. Op deze foto van de Vormingsklas van de Industrie- en Huishoudschool ontvingen wij reacties
van Paula Alkema uit Groningen,
Jetje Anema uit Staphorst en Akke
Bloem-Haan uit Schagen.
Paula Alkema schreef ons dat het
de Vormingsklas in het schooljaar
1967/1968 betreft met de volgende
namen: op het muurtje vooraan Ina
Jagersma en daar achter Klaske Lanting. Voorste rij v.l.n.r.: Beppie Roedema, Jetje Anema, Riemkje Houtsma, Paula Alkema, Foekje Alkema.
Tweede rij v.l.n.r.: Corrie Hiemstra,
Jetty Houtsma, Tineke Kalksma?,
Janneke Klijnsma, Mineke Nachtegaal. Achterste rij v.l.n.r.: Minke de
Vries, Geke Bouma, Tineke Fennema, Monique Bouma, juffrouw Hofman, Joukje Walsma, Fokje Hoekstra en Marijke Jilderts.

Op de tweede foto uit de collectie van
Jaap van der Veen uit Harlingen van
een groepje jongen en meisjes met
een begeleider kregen wij reacties van
de heer Joop Broersma uit Harlingen,
de dames Akke Bloem-Haan uit Schagen en Dijkstra van Vlieland.
Volgens de heer Broersma was het
klas 7 van de V.G.L.O. op schoolreis, waarschijnlijk rond 1950/ 1951
naar Vlieland. Een aardig aantal

namen wist hij nog, deze geven we
hierbij door. Op de bovenste rij van
links naar rechts: onbekend, Gerrit
Hinrichs, Melle Dijkstra (vader had
tabakzaak op de Kl. Voorstr.), onbekend, leerkracht de heer Dijkstra,
Gerrit Smit?, Hinke Westra, Grietje
van Drooge.
Voorste rij v.l.n.r.: Piet Attema,
Broer Soolsma, Joop Broersma, Elie
Ruijgh, Eelke Ruijgh, onbekend.

Kokerblikproject
Era Copier heeft deze week het kokerblik kunstwerk gemaakt en zij geeft
het aan Tanja van Abbema. Het is een gedicht met op de achtergrond een
oude muur van Harlingen. De vorm is gemaakt van afvalhout, knijpers en
steentjes. Era heeft haar kunstwerk helemaal demontabel gemaakt zodat
het in de koker paste. Zij vond het een hele leuke ervaring om mee te doen
met kokerblik, er ontstond gaandeweg iets heel anders dan zij van plan
was te maken. Het kunstcollectief
Harlingen bedankt Era voor haar enthousiaste bijdrage en wenst Tanja
veel plezier met het maken van haar
creatie.

De Dieetcoach
Tijd voor de barbecue
Weer of geen weer in de zomermaanden willen we barbecueën. Ik krijg
veel vragen over hoe je nu lekker met
gezond barbecueën kunt combineren.
Hieronder volgen enkele tips.
Allereerst is het belangrijk om de hoeveelheid vlees eens kritisch te bekijken. Eten we normaal gesproken (en
ideaal gezien) één ons vlees per dag,
nu wordt er soms zelfs een kilo vlees
gegeten! Om na het barbecueën niet
met een hongerig gevoel te blijven zitten, is het dus nodig om ook groenten
bij het barbecueën te nemen. U kunt
de groenten aan spiesen rijgen tussen
het vlees in, bijvoorbeeld paprikastukjes of champignons. Of een spies met
alleen maar groenten eraan. Maar natuurlijk kunnen de groenten ook op de
barbecue ingesmeerd met olie en kruiden. Mijn eigen favoriet is gekonfijte
tomaat. Hierbij dompel ik de tomaten
eerst onder in kokend water, zodat het
velletje los laat. Dan gaan de tomaten
in een ovenvast schaaltje. Ik pers een
teen knoflook boven de tomaten, besprenkel ze met olijfolie en doe er wat
basilicum over. Dan zet ik het schaaltje
met een laagje aluminiumfolie erover
op de barbecue. Na ongeveer 20 minuten op een hete barbecue zijn ze een
heerlijke aanvulling op je bord, naast
het stukje vlees en het stokbrood of de
gepofte aardappel. Een gepofte aardappel kan ook op de barbecue worden
klaargemaakt. Een aardappel heeft
wel wat langere werk om in aluminiumfolie te garen (30 minuten). Het is
handig om deze als eerste op de barbecue te leggen. Vijf minuten voorgaren
in de magnetron helpt ook (dan nog
niet in de folie!). Prik dan wel wat gaa
tjes in de aardappel. Stokbrood is ook
lekker, kies eens voor bruin stokbrood;
dat vult beter. Als u koolhydraatarm
eet, is een geroosterde koolhydraatarme boterham ook lekker. Beleg het
stokbrood eens met pesto (dit maakt u
zelf met olijfolie, basilicum, geroosterde pijnboompitten en een beetje Parmezaanse kaas) of een zelfgemaakte
tapenade. Neem niet te veel rode saus.
Rode sauzen bevatten geen vet, maar
wel veel suiker. De ‘witte’ sauzen, zoals
knoflooksaus en whiskysaus zijn vaak
op basis van mayonaise of fritessaus.
Dit zijn goede vetzuren. Als u ze zelf

maakt met yoghurt is het sausje minder vet. U kunt hiervoor volle yoghurt
gebruiken. Met verse knoflook of
knoflookpoeder voor knoflooksaus,
verse ui voor een uiensaus, mosterd
voor een mosterdsaus, kerrie voor
een kerriesaus, maakt u verschillende
sausjes. Maar nu even terug naar het
vlees. Als er gekozen wordt voor magere soorten of voor vis komt dat de
gezondheid natuurlijk ten goede. Pas
wel op met gemarineerde vleessoorten. Deze worden snel zwart en dat
zwarte laagje is kankerverwekkend.
Wilt u de recepten van tapenade of
pesto ontvangen? Neem dan contact
op met Irene van der Vuurst, diëtist,
irene@libra-dieetadvisering.nl. Libra is
gevestigd in Franeker (de Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum
(Fysio Harlingen). De diëtist wordt
vergoed vanuit de basisverzekering.

Programma RSH
Zaterdag 20 juli:
11:00-13:00 Afslag Harlingen
13:00-14:00 Muziek met Erik
18:00-19:00 Uit de Schatkamer van
Zondag 21 juli:
10:00-11:00 Anita Draait Door!
13:00-14:00 Uit De Schatkamer
van…
Maandag 22 juli:
10:00-12:00 Afslag Harlingen
17:00-18:00 Muziek met Erik
18:00-20:00 Afslag Harlingen
Dinsdag 23 juli:
10:00-12:00 Nostalgia
Donderdag 25 juli:
18:00-19:00 Keep It Country
19:00-20:00 Uit de Schatkamer van
20:00-21:00 Barrelhouse
21:00-22:00 Razende Roeland
Vrijdag 26 juli:
13:00-14:00 Keep It Country
14:00-16:00 Nostalgia

Tips voor in en om de tuin door Jeroen v. d. Zwet
Juli de warmste maand van het
jaar
Er hoeft niet veel te gebeuren in de
tuin, dus geniet! Nu het ’s avonds
langer licht is kunnen wij, als het
weer het toelaat, heerlijk barbecueën. Tegenwoordig is de keuze in de
barbecues, grills en buitenkeukens
enorm. Een veranda biedt de mogelijkheid om langer buiten te zitten,
ook als het buiten regenachtig is en
de temperatuur aangenaam. Bovendien staan je kostbare tuinmeubelen
en kussens lekker droog onder een
veranda, ook in de winter. Nu nog
een heerlijk drankje erbij en gezellig
genieten tot in de late uurtjes.
Aardbeien
Het is tijd om aardbeien te planten.
In plaats van nieuwe plantjes kun je
ook de uitlopers gebruiken. Aardbeiplanten in ieder geval niet meer
dan twee jaar laten staan, de planten gaan dan duidelijk achteruit.
Haal de oude planten weg en zet er
de jonge voor in de plaats. Na zo’n
jaar of vijf schaf je dan weer nieuwe
plantjes aan om ziektes te voorkomen. Zet aardbeien niet steeds op
dezelfde plaats. Zoek na enkele jaren een ander plaatsje in de tuin of
zorg voor verse grond.
Rozen
Veredelde rozen kunnen bij een
goede verzorging langdurig bloeien.
Vooral het tijdig terug knippen van
de bloemtros, zodra deze is uitgebloeid, is belangrijk. Knip terug tot
een gezond, volledig uitgegroeid
blad. Wees alert op wilde grondscheuten, knip ze zo diep mogelijk

weg. Doordat ze uit de onderstam
groeien gaat dit ten koste van de
veredelde soort. Ze zijn goed te herkennen doordat het blad kleiner is
en afwijkend van kleur. Rozen gedijen goed in combinatie met andere
planten.
Wil je meer dieren bij de vijver?
Leg dan een steen aan de zonnige
kant van de vijver. Kikkers en andere koudbloedige dieren moeten zich
dagelijks opwarmen en zullen dus
op de steen gaan zitten. Ook vlinders maken graag gebruik van zo’n
warme steen. Door de hogere watertemperaturen hebben de vissen
nu ook meer behoefte aan voedsel.
Je mag ze dan ook regelmatig voeren. Knip uitgebloeide waterlelies
regelmatig weg. Dit komt de bloei
ten goede. Ook helpt dit knippen
tegen de larven van de leliekever,
die in deze periode de bladeren van
binnen aantast, zodat de bladeren
bruin worden en snel afsterven.
Zomerbloeiers brengen sfeer op
je balkon
Geraniums, ook bekend als Pelargonium, zijn hip! Deze klassieker stelt
zelden teleur. De balkonplant kan
zowel op zonnige als halfschaduw
plekken staan. Er is een groot variëteit in bloemvormen en kleuren.
Elke zomer kan je je dus opnieuw laten verrassen door deze balkontopper. De Spaanse margriet komt – anders dan zijn naam doet vermoeden
– oorspronkelijk uit Zuid-Afrika.
Deze hippe balkonplant met vrolijke bloemen is overal inzetbaar. De
bloemen lijken net kleine zonne-

tjes en hebben daardoor een heel
zomerse uitstraling. Daarnaast kun
je er heel gemakkelijk mee variëren
want ze zijn er in veel verschillende
bloemvormen en kleuren van crème,
wit, geel, roze, oranje tot paars.
Nog wat tuintips voor deze periode
Plaats een hangmat in de tuin en
geniet van vakantie in je eigen tuin.
Hang een mand aan de schuurdeur
en doe al het kleine gereedschap
hierin. Zo heb je het altijd bij de
hand en hoef je niet bang te zijn dat
de dingen kwijtraken. Houd op een
creatieve manier de vogels op afstand van de zaaibedden en de jonge
planten. Knip wat takjes tussen de
in volle bloei staande lavendel om te
drogen. Gedroogde lavendelbloemetjes ruiken heerlijk. Stop ze in een
linnen zakje en laat ze geuren tussen
je linnengoed.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu

Door de fraaie hangvorm oogt de
petunia als een waterval van vrolijke, kleine bloemetjes. Deze balkontopper weet niet van ophouden; de
hele zomer kun je genieten van de
bloemenweelde.
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Spijkerstad 2019

(Foto’s: Joachim de Ruijter)
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Vissers betrokken bij checken lesmateriaal over visserij

Veel mis in onderwijsboekjes over Noordzee
Stichting Agri Facts heeft onlangs contact gelegd met de visserijsector
om deel te nemen in de vakjury die naar onzin over de Noordzee en de
visserij speurt. Vooralsnog beperkt het speurwerk zich louter tot het basisonderwijs. Lesboeken die in het voortgezet onderwijs gebruikt worden, komen wellicht later dit jaar aan de beurt. Vast staat wel dat er veel
mis is in de lesboeken.
Wat leren Nederlandse schoolkinderen eigenlijk over de visserij en landbouw? Om die vraag te beantwoorden laten de Stichting Eendracht
Maakt Kracht (EMK) en de Stichting
Agri Facts momenteel onderzoek
doen naar de bijna tweehonderd
verschillende lesboekjes die op dit
terrein in het basisonderwijs in omloop zijn. De eerste checks wijzen
ook op achterhaalde informatie,
nog afgezien van de enorme vooringenomenheid die veel lesboeken
over de landbouw en de visserij tentoonspreiden. De beide belangengroeperingen van vissers en boeren
laten de lesstof toetsen op juistheid

van informatie. De kwaliteit ervan
kan immers van belang zijn voor de
opvattingen die de kinderen later als
volwassenen hebben over visserij
en landbouw. De uitkomst van het
eerste onderzoek is zaterdag 29 juni
bekendgemaakt door een jury onder
leiding van prof dr. Aalt Dijkhuizen.
Daaruit blijkt dat er veel mis is.
Bedenkelijke passages
De organisaties zeggen regelmatig
klachten te ontvangen over foutieve informatie in schoolboeken.
Ook een eerste screening op 15 juni,
waarbij alle passages over de landbouw, tuinbouw en visserij in de les-

Een infopaneel in Dierenpark Blijdorp met een volkomen verkeerde weergave van de werkelijkheid. 
(Foto: W.M. den Heijer)

boeken werden uitgeselecteerd door
een leesteam van twintig mensen,
zou al hebben laten zien dat de lesboeken soms talrijke bedenkelijke
passages bevatten. ‘Vissers worden
onder meer geportretteerd als mensen die belang hebben bij overbevissing, omdat zou gelden hoe meer vis
zij vangen, hoe meer zij verdienen.’
De deskundigen onder leiding van
Dijkhuizen, voormalig voorzitter
van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Research en
thans voorzitter van de Topsector
Agri & Food, gaan de lesstof beoordelen op kwaliteit en of mogelijk
sprake is van ‘framing’. Er wordt een
geldprijs beschikbaar gesteld voor
de auteurs van het beste schoolboek.
Demoniseren
De geringe belangstelling voor een
beroep op zee of een aan de Noordzee gerelateerde job komt niet als
een verrassing, zo menen deskundigen. Het is een trend die al jarenlang
aan de gang is. Veel arbeidsplaatsen
in bijvoorbeeld de offshore worden
ingevuld door buitenlanders. Net
zoals het werk op het land van de
boer. Milieuorganisaties, dierenparken en politieke partijen, en in hun
kielzog het onderwijs, hebben het
demoniseren van beroepen die deel
uitmaken van de primaire sector tot
kunst verheven. Van de landbouw
zowel als van de visserij is jarenlang een negatief beeld neergezet.
Het kon dan ook niet uitblijven dat
leerlingen deze sectoren links lieten
liggen. Met het beoordelen van de
lesboeken hopen de beide stichtingen een kentering teweeg te kunnen
brengen en het onderwijs te wijzen
op de essentie van een correct en
waardig beeld van de landbouw en
de visserij, inclusief de Noordzee.

Maïsdoolhof Witmarsum voor
twintigste keer geopend
WITMARSUM - Dit jaar is het de twintigste keer dat er een maisdoolhof in Witmarsum staat. En om dit te vieren is het doolhof twee keer
zo groot. Zoals elk jaar bevindt het doolhof zich op het stuk land van
aardappelhandel Tolsma aan de Arumerweg 78a.
Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in een veld van maïs. Doordat
het maïs ruim twee meter hoog kan
worden, is het niet mogelijk om erover een te kijken, waardoor het ideaal is om er een doolhof van te maken. De oppervlakte van het doolhof
is ongeveer 2/3 hectare. De entree
voor het doolhof bedraagt één euro
en gaat volledig naar het goede doel:
De Ronald McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.
Deze hoeve is een vakantieplaats
voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze
gezinnen is het vaak moeilijk om
op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een
rolstoel of wekelijkse therapie. Het
doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en
zusjes een ontspannende vakantie
te bieden waar kinderen met een
handicap plezier kunnen maken met
leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met begeleiding hun vakantie willen vieren,
terecht in de hoeve.

Het maïsdoolhof is tot ongeveer
eind september elke dag van de
week geopend.

Colofon
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HARLINGER COURANT
Wij zoeken voor de vakantieperiode op vrijdag

Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - vanaf
430043
13 jaar, voor de volgende wijken:
www.harlingercourant.nl

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

Gedeelte binnenstad op 26-7, 2-8 en 9-8
Redactie Schepenwijk (oud) op 26-7 en 9-8
redactie@harlingercourant.nl
Rooie Dorp op 26-7, 2-8, 9-8 en 16-8
Adverteren Noorderkwartier op 2-8 en 9-8
Wijnaldum
Contractprijzen op
aanvraag. op 2-8 en 9-8
advertentie@harlingercourant.nl
Gedeelte Spiker op 2-8, 9-8 en 16-8
Byniastate/Marnehiem op 2-8, 9-8 en 16-8

Familieberichten
€ 0,43 per mm.
Aanmelden Harlinger Courant, Kanaalweg 72 Harlingen,
familieberichten@harlingercourant.nl

tel. 430043 of email hinke@harlingercourant.nl

Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Elke dag een mooie
Omroepertjes
dag
bij Kinderwoud!
€
1,25
per regel.
Nu ook in Harlingen!
omroeper@harlingercourant.nl
• kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• voorschool
• gastouderopvang

Prijzen excl. BTW.
T 0513 - 610 825
Druk
M info@kinderwoud.nl
Flevodruk
Harlingen BV
www.fh.nl

kinderwoud.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.

Beter wachten op
de trein, dan wachten
op een nier.
Irritant hè, wachten?! Een nierpatiënt wacht ook. Tot z’n bloed is
gespoeld, tot er een donornier is, of… tot het te laat is.

Ga naar nierstichting.nl

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

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

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

}

SAMEN

€ 45,00
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Genieten op varend maritiem erfgoed Holland
HARLINGEN – Zaterdagmorgen om 9.30 uur voer zeesleepboot Holland
de Harlinger haven uit op weg naar Vlieland. Aan boord zo’n 96 passagiers inclusief de bemanning. Even daarvoor werden we welkom geheten
door de gastheer, die tevens uitleg gaf wat te doen bij mogelijke calamiteiten en iets vertelde over de historie van dit prachtig varend erfgoed.
Door Ubbo Posthuma
Uiteraard stond de koffie met iets
lekkers al klaar in de salon en kon
iedereen zich vrijelijk bewegen over
het schip. Deze dagtocht was speciaal georganiseerd voor lezers van
het Vlieland Magazine en de diverse
sponsoren. Zij kwamen vanuit het
hele land, waarbij er mensen waren
die nog nooit op Vlieland waren geweest.
Vóór ons voer passagiersschip MS
Friesland en gezien de snelheid van
de Holland zouden we die weldra
passeren. Echter, plotseling steeg
een enorme zwarte rookpluim uit
de schoorsteen van de Friesland en
kwam het schip dwars te liggen. De
motoren brulden er over, kortom
hier was duidelijk iets aan de hand.
Veel passagiers van de Holland repten zich naar het dek om te zien wat
de oorzaak was. Later bleek dat een
klipper om onverklaarbare redenen

(er was wel radiocontact) de Friesland kruiste en op het nippertje een
aanvaring kon worden voorkomen.
Dit zou ongetwijfeld tot een ramp
hebben geleid.
Eenmaal bij de Richel begon de Holland al aardig te schommelen en dat
is nou net niet mijn favoriete hobby,
dit gezien mijn slecht functionerende evenwichtsorganen. Met het eiland in zicht werd er gestopt en de
motoren stil gezet. “Wat nou”, vroeg
een dame uit Peins. “Hewwe motorpech.” Ik liet weten dat we straks
zwemmend naar het vasteland
moesten. Dit leidde heel even tot
een schrikreactie, maar al gauw had
ze door dat het een geintje was. We
wachten op drie snelle ‘Rigid Inflatable Boats’ (RIB’s), die ons naar de
jachthaven zouden brengen. Door
de lage waterstand kon de Holland
niet in de haven komen. Iedereen
werd voorzien van een reddingsvest
en nam plaats op de RIB’s, die in



sneltreinvaart alle passagiers naar

(Foto’s: HC - Henry Drost)

de jachthaven brachten.
Op de kade stond Jan Houter al
met de fietsen te wachten, die we
de hele dag tot onze beschikking
hadden. Jan kennende volgde er
een hartelijke begroeting, vooral de
dames kregen een extra knuffel van
deze sympathieke Vlielander. Tevens werd een lunchpakketje uitgereikt met de nodige proviand voor
onderweg. “Denk wel om de meeuwen”, waarschuwde Jan. “Voor je
het weet pikken ze je broodje weg.”
Jan had het nog niet gezegd of een
grote kokmeeuw vloog als een F-16
op Henry Drost af, die juist een hap
van zijn heerlijk uitziende krentenbroodje zou nemen. De brutale
vogel had dit ook in de gaten en
voordat Henry er erg in had, pikte hij het hele broodje mee. Henry
verbaast achterlatend en zijn echtgenote Ria schaterlachend om dit
bijzondere tafereel.
Ieder was vrij om te gaan fietsen
maar moest zich wel om 13.30 uur
melden bij het Posthuys, waar de
Vliehors Expres ons naar het westelijkste puntje van het eiland zou
brengen. Ook een bezoek aan het
Jutterhuisje was zeer interessant
met heel veel spullen die in de loop
van de tijd op het Noordzeestrand
waren aangespoeld. Een enerverende rit over het strand waar we door

elkaar werden gehusseld en ik wagenziek werd. Gelukkig kon ik naast
de bestuurder een plekje vinden,
wat de toestand iets beter maakte.
Terug op het Posthuys pakten we
de fiets, om ons weer naar het dorp
te begeven. Er was een leuke route
uitgezet door de duinen. Velen met
een E-bike deden dit. Echter de ‘ouderwetse’ fietsers besloten toch de
verharde weg te nemen, ook al omdat we tegenwind hadden en een
miezerig regentje begon. Eenmaal
in de gezellig Dorpsstraat, besloten
we een terrasje te pikken bij hotel
Zeezicht, waar we nog even onder
het genot van een glaasje wijn met
Jan Houter konden keuvelen. Om
17.15 uur werden de fietsen weer
ingeleverd en verzamelde een ieder zich op de steiger waar de snelle RIB’s ons weer naar de Holland
bracht. Door het hoge water lag de
zeesleper iets dichterbij. Eenmaal
aan boord werden er hapjes én
zoute haring geserveerd. Op volle
zee kon iedereen nog van een diner genieten, want zeelucht maakt
hongerig. Om 20.00 uur liepen we
de Harlinger haven weer binnen.
Iedereen was het er over eens dat
dit een prachtige dagtocht was geweest, met complimenten aan de
bemanning en gastvrouw Birgitte
Janssen, die alles tot in de perfectie
had geregeld.

Vaarinformatie Waddenzee
gebundeld in één app
Rijkswaterstaat heeft alle beschikbare informatie over getijden, golfhoogten, waterstanden, waterdiepten, boeienposities en stromingsgegevens van de Waddenzee laten bundelen in de RiverGuide Recreant-app.
Door deze update kunnen vaarrecreanten op de Waddenzee sneller bij
relevante informatie, waardoor de wadtocht voorspoediger kan verlopen.
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk
voor de nautische veiligheid op de
Waddenzee en heeft veel informatie
beschikbaar voor vaarweggebruikers om een veilige tocht van- en
naar de Waddeneilanden te maken.
Deze informatie blijkt echter lastig
te vinden, zeker als je niet dagelijks
op het Wad vaart. Het grote voordeel van de app is dat deze nu alles
bundelt.

Havenbedrijf

De app is begin dit jaar gepresenteerd tijdens de Wadvaardersdag in
Harlingen. Daar is gelijk een groep
geformeerd die de app onlangs twee
weken getest heeft. Dat zorgde voor
een aantal aanpassingen, waardoor
de app nu klaar is voor gebruik.

“Ik ben Wierd en heb een passie voor de visserij. Met de paplepel ingegoten, zo kun je het wel zeggen. Als jongetje
van ongeveer 10 jaar mocht ik een keer mee op de kotter met mijn vader en zijn oom. Toen was ik om, dit is wat ik
wilde. Elke vakantie wilde ik wel mee. Nu ben ik elk weekend op de Visserijhaven te vinden en als het even kan met
een kotter mee in de vakanties.”
(Foto: Joachim de Ruijter)

RWS-projectleider Floris van Bentum: “Rijkstwaterstaat beschikt over
veel informatie die ook voor de watersporter geschikt is. We begrijpen

dat als je niet dagelijks vaart op het
Wad, dit soms moeilijk te vinden is.
Dat verbeteren we nu door alles te
bundelen in de app. Zo maken we de
informatie toegankelijker en overzichtelijker. Enerzijds als dienst,
maar zeker ook om de veiligheid te
vergroten.”
De app is te downloaden in de App
Store en in Google Play. De app was
al gratis te gebruiken. De update
over het Wad wordt ook gratis ter
beschikking gesteld, vanwege het
10-jarig jubileum van de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee.
RiverGuide is een samenwerking
van Rijkswaterstaat, diverse havenbedrijven en enkele provincies.
RiverGuide bundelt informatie van
Rijkswaterstaat en andere vaarwegbeheerders en is bedoeld om de
veiligheid en doorstroming te bevorderen.
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Aafke van der Zee begon en
eindigt als kleuterjuf
HARLINGEN – Voor Aafke van der Zee zit het er op. Als onderwijzeres
kan ze nu genieten van een wel hele lange vakantie. Vorige week nam ze
afscheid op basisschool Skeakel in Sexbierum.

De cirkel is rond Aafke van der Zee begon en eindigde als kleuterjuf.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Door Ubbo Posthuma

sisschool ‘Skeakel’ in Sexbierum.

Na de kweekschool begon ze in
1974 als kleuterjuf op de ‘Blijde
Vlucht’ gevestigd in de Abraham
Kuijperstraat. Zes jaar later werd
haar zoon geboren en dat betekende dat je niet langer mocht werken.
“Ik vond het heel jammer te moeten stoppen”, vertelt Aafke. “Maar
zo waren nu eenmaal de regels in
die tijd.” Toch viel ze later bij ziekte van collega’s af en toe in, op bijna
alle scholen in Harlingen. In 1986
verhuisde het gezin naar Drachten,
waar ze kleutergym gaf. Een zware klap kreeg ze te verwerken toen
geheel onverwachts haar man op
39-jarige leeftijd kwam te overlijden. Zes jaar later besloot ze met
haar drie kinderen, twee jongens en
één meisje, weer naar Harlingen terug te keren. Ze begon ook nu weer
als invalkracht. Er volgde een vaste
aanstelling op de Prins Willem Alexanderschool, die later samen ging
met de Constantijnschool en een
nieuwe school ICK Het Baken werd
gebouwd. Aafke heeft in alle klassen gestaan van groep 1 tot en met
8. Toch besloot ze nog één keer van
school te veranderen. Dat werd ba-

Eigenlijk kon Aafke vorig jaar al met
pensioen. Maar ze besloot nog één
dag in de week in de kleuterklas les
te geven, wat uiteindelijk anderhalve dag werd. (“Ik vind lesgeven zo
leuk”).
Vorige week donderdag was de laatste dag vóór de vakantie. Een week
eerder volgde het afscheid. “Maak
maar geen drukte hoor”, had Aafke van te voren tegen haar collega’s
gezegd. “Ik hou er niet zo van om in
het middelpunt van de belangstelling te staan.” Maar met een smoesje
van haar zoon, kreeg die haar auto
mee op hem zogenaamd even bij
een collega in de garage na te laten
kijken. Ze kreeg de auto van haar
zoon mee. Maar toen ze ’s morgens
naar school zou rijden, kreeg ze van
een collega een appje ‘we komen je
ophalen’. Even later kwam de collega met Aafkes auto aanrijden, die
geheel versierd was. Bij school aangekomen zongen de kinderen en
hadden ze versierde bogen gemaakt
waar juffrouw Aafke onderdoor
moest lopen. Verder had men drie
workshops geregeld wat met mu-

ziek en dans te maken had. Op het
einde van de schooldag was er nog
een receptie voor haar, maar tevens
voor nog drie leerkrachten die ook
afscheid namen. “Ouders, kinderen,
oud-leerlingen en enkele oud-collega’s kwamen langs. Een prachtig afscheid”, aldus Aafke. “Na de receptie
kregen we nog een lachcursus met
het hele team. De man die de cursus
leidde kwam speciaal uit Arnhem
met eerst ontspanningsoefeningen
en het klinkt misschien overdreven
maar we lachten ons kapot. Het
einde was weer ontspanningsoefeningen, heel leuk.” ’s Avonds ging ze
met haar collega’s naar ’t Zilt voor
een etentje, dit om een hele leuke
en toch wel onverwachte dag af te
sluiten.
“Natuurlijk ga ik het les geven missen. Maar ik heb gelukkig nog wel
wat hobby’s achter de hand”, laat
Aafke weten. “Zo speel ik al jaren
dwarsfluit en speelde bij salonorkest
Sinnema, helaas opgeheven door te
weinig violisten. Nu speel ik bij amusementsorkest Andante te Bolsward
en bij het leerorkest Roaring Twenties Experience in Harlingen. Verder bij het Fryske Fluitorkest onder
leiding van Gonnie Roelofsen, dat
alleen op uitnodiging speelt. Nee,
vervelen zal er echt niet bij zijn”,
lacht Aafke.

De Jonge Seun is er voor iedereen
Dagelijks van tien uur ’s morgens tot tien uur ’s avonds kan men het
Harlinger zonnepontje de Jonge Seun in de Willemshaven zien varen.
Het vaart met passagiers de haven rond of zet ze over naar de Zuiderpier. Veel Harlingers en toeristen hebben op die manier al een mooi vaartochtje gemaakt.
De titel van dit bericht is niet voor
niks: De Jonge Seun is er voor iedereen. Dat gold tot voor kort namelijk
niet. Voor mensen in een rolstoel of
scootmobiel, maar ook voor grote
kinderwagens was het (vrijwel) onmogelijk om aan boord te gaan. Dat
probleem is nu opgelost. Een van de
handige schippers, Piet Bulthuis,
vervaardigde een speciale plank,

waarover deze mensen aan boord
kunnen rijden en zo ook aan boord
van de Jonge Seun kunnen komen
om te genieten. Helaas werkt deze
voorziening alleen aan de Sas-steiger. Op de andere locaties, bij het
Badhuus en aan de Zuiderpier is het
nog niet mogelijk. Overigens is het
aan de Zuiderpier wel een stuk eenvoudiger en veiliger geworden om

de aanlegsteiger te bereiken. Er is
vanaf de pier een fraaie trap naar beneden gemaakt en aan beide zijden
van de loopsteiger zijn stevige leuningen aangebracht. Dat maakt het
voor mensen die wat minder goed
ter been zijn of de steiger een ‘bee
tje angstig’ vinden een stuk prettiger om aan boord van het pontje te
gaan.
Binnenkort nemen de schippers hun
intrek in een nieuw schippersonderkomen in het Badhuus. Vanaf de
daar gelegen steiger kan men oversteken naar de Zuiderpier (nabij de
walvisfontein) of naar de Sassteiger.

De nieuwe scootmobiel-veilige oprijplank van de Jonge Seun.

Opstappen kan natuurlijk op alle genoemde locaties. Een overstap kost
slechts € 1,- en een rondje door het
haven langs alle opstapplaatsen kost
€ 2,-. Als de blauwe vlag - al van ver
te zien - bij de steiger gehesen is,
vaart de pont. Ongeveer 45 schip-

pers verzorgen de diensten van de
Jonge Seun. Nieuwe schippers zijn
nog steeds van harte welkom: men
kan zich als kandidaat melden op
het adres: t.j.de.boer@home.nl. Verder is informatie te vinden op de site
www.harlingerpontje.nl.

Via een stevige trap en veilige steiger naar de Jonge Seun.

“Je kunt op meer
plekken sigaretten
kopen dan brood!”

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek

“Wat de één onkruid noemt, maakt voor de ander het plaatje compleet.
Weelderige groei aan de voet van de promenade in Harlingen” aldus Marry
Kramer. 
(Foto: Marry Kramer)
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Kom winkelen aan de Grachten Voorstraat

OP=OP!
MAANDEN

Ontdek onze GRATIS
48
inbouwservice!EXPERT

Ook voor reparaties
op het gebied van
laptops, bent u bij
ons aan het juiste
adres!

www.ronaexclusieveparfums.com

Wat NIET in de
10%
uitverkoop =
ig tot
ld
ge
,
ng
rti
ko
2019
19 augustus

#

4K
HDR

599,-

Laptop stuk?
4K UHD TV | KD-49XF7096

Ook voor reparaties
KLIK HIER
op het gebied van
Expert Harlingen
laptops,
bent u bij
Voorstraat
ons
aan het80
juiste
(0517) 412887
adres!

TIP
VAN

EXPERT

USB-STICK |
TRANSMEMORY
U202 32GB

32GB

6,95

Expert Harlingen
Voorstraat 80
(0517) 412887

(Foto: Joachim de Ruijter)

•

#

•

Voorstraat 93
8861 BJ Harlingen
0517-414 860
06 53 77 23 98

GARANTIE

Laptop stuk?

#

12

•

tegen inlevering van deze bon

tot 70%
korting
•

OntdekOntdek
een wereld
onze van
verbluffende
helderheid
inbouwservice!
49”4 cm

•

#

Aanbiedingen zijn geldig t/m 21 april 2019.

Jouw vakantie
begonnen?
Bij ons de OPRUIMING

5x5 Taste Menu
5 gangen
€ 30,00 p.p.
Meer info?
www.onsharlingen.nl
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Top 1 Toys kaatswedstrijden daverend succes
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat hebben ze bij kaatsvereniging Eendracht goed begrepen. Vorige week donderdag
vond de derde en laatste ‘Top 1

Toys Harlingen’ jeugdkaatswedstrijd plaats, waar in totaal 60
kinderen in de leeftijdsgroepen
6 t/m 9 jaar en 10 t/m 13 jaar aan
meededen.

Door Ubbo Posthuma

Hierbij bleek dat Mike achterin en
voorbest op met Niek voorin en de
tweede opslag verzorgend, een maa
tje te groot waren voor Lucas acha
terin met de eerste opslag en David
voorin met de tweede opslag. Lucas
en David deden hun uiterste best en
ondanks een wisseling in de perka
posities was een nederlaag niet te
voorkomen. De uitslag: eerste prijs
voor Mike Vlieger en Niek Helfrich.
De tweede prijs voor Lucas Vlieger
en David Veltman.

Met veel plezier en enthousiasme
streden de jeugdige kaatsers, onder
toeziend oog van scheidsrechter
Age Tichelaar, ook nu weer om de
kransen en de dagprijzen. Er werd
met de zachte bal gekaatst. Onder
hen bevonden zich zeer talentvolle
kaatsers die het met de trainingsa
faciliteiten, welke kaatsvereniging
Eendracht hen te bieden heeft, ver
kunnen komen in de kaatssport.
In de jongste klasse werd er in twee
poules gekaatst, waarbij de poulea
winnaars partuur 2 bestaande uit
Mike Vlieger en Niek Helvrich en
partuur 6 met Lucas Vlieger en Daa
vid Veltman het tegen elkaar opnaa
men.

In de oudste groep werd er met veera
tien parturen in een winnaars- en
verliezersronde gekaatst. Een mooie
loting zorgde er ook nu weer voor
dat er in de eerste omloop spannena
de partijen werden gekaatst. In de

Prijswinnaars jongste klasse 6 t/m 9 jaar vlnr: Mike Vlieger, Niek Helvrich,
David Veltman en Lucas Vlieger.

Omrin en
gemeenten
blijven inzetten
op betere
afvalscheiding

Prijswinnaars oudste klasse 10 t/m 13 jaar.

winnaarsronde speelden in de halve
finale zowel de parturen 14 tegen 4
met een uitslag van 4-5 + 0-6 en de
parturen 7 tegen 12 met een uitslag
van 3-5 + 0-6 spannende partijen.
De finale ging uiteindelijk tussen
partuur 12 met Davy de Haan en
Ruben Keizer tegen partuur 14 met
Justin de Jong en zijn zusje Naoa
mi de Jong. Justin kaatste tactisch
erg sterk met een verrassend goed
kaatsende Naomi en namen een 1-3
voorsprong. Maar routinier Davy en
de prima kaatsende Ruben kwamen
sterk terug en zo werd het op een
gegeven moment 4-4 + 6-6 met een
door Justin prima uitgeslagen bal
tot een kaats bij de boven. Justin
sloeg vervolgens zelf op en miste de
geweldig uitgeslagen bal van Davy
tijdens het retourneren 5-4. In het
laatste eerst behielden Davy en Rua
ben de kaatsen, waarna Davy aan de

opslag met twee zitballen de partij
winnend afsloot, 5-4 + 6-0.
In de finale verliezersronde kaatsen
partuur 13 met Daan Mulder en Mia
lan Jager tegen partuur 10 met Sven
Alkema en Rafael Brander. Ondanks
dat Sven en Rafael goede tegenstand
boden, lukte het meerdere keren
niet om op de stand 6-6 het eerst te
bemachtigen. Hierdoor werd het een
ruime overwinning voor het sterk
kaatsende tweetal Daan en Milan
5-1 + 6-6.
De prijzen bij de oudste jeugd werd
uitgereikt door KV Eendracht lid en
topkaatser in de KNKB hoofdklasse
Dylan Drent, aan de volgende prijsa
winnaars:

Winnaarsronde:

1. Davy de Haan en Ruben Keizer; 2.
Justin de Jong en Naomi de Jong;
3. Luca Broekhuizen en Carmen
Douwsma; 3. Thom Posthumus en

1. Daan Mulder en Milan Jager; 2.
Sven Alkema en Rafael Brander.
KV Eendracht kan terugzien op buia
tengewoon geslaagde Top 1 Toys
jeugdkaatswedstrijden met dank
aan de hoofdsponsor ‘Top 1 Toys’
Gerard Veltman en alle vrijwilligers.
Alle deelnemende jeugdkaatsers
ontvingen een herinneringsmedaila
le. De klassementsprijzen na deze
drie jeugdkaatswedstrijden worden
tijdens de Ouder/Kind partij op
zondag 15 september uitgereikt.
Ook hieraan mogen de ‘Top 1 Toys’
jeugdkaatsers met ouder of andere
volwassene deelnemen. Eén week
daarvoor is er zondag 8 september
nog voor groep 6 t/m 9 jaar een
zachte bal wedstrijd en de groep 10
t/m 13 jaar een harde bal wedstrijd.

Successen voor Tang Soo Do school Shi Sun

‘Word ook een Afvaltopper!’ Met
deze kreet heeft Omrin samen met
een groot aantal gemeenten in
Friesland en Groningen een nieuwe insteek gekozen voor de campagne ‘Samen halen we alles eruit’.
De campagne wordt ingezet om de
bewustwording bij alle inwoners te
vergroten om huishoudelijk afval
goed te scheiden.
In 2020 moet de hoeveelheid huisa
houdelijk afval in Nederland drasa
tisch zijn verminderd. Het doel is dat
er jaarlijks nog maar maximaal 100
kilo huishoudelijk afval per inwoner
is. Daarnaast is het doel om 75% van
al het huishoudelijk afval te scheiden,
zodat de grondstoffen kunnen wora
den hergebruikt. Dit zijn de zogehea
ten VANG doelstellingen (Van Afval
Naar Grondstof) die zijn opgesteld
door de rijksoverheid. De campagne
‘Samen halen we alles eruit’ moet bija
dragen aan dit bovenliggende doel.
De komende maanden verschijnen
diverse online video’s met herkena
bare (thuis)situaties en handige tips
om afval goed te scheiden. Naast
video’s worden ook tal van on- en
offline banners en advertenties ina
gezet. Daarbij heeft Omrin het groa
te Afvalspel ontwikkeld, dat on tour
gaat door alle gemeenten en op lokale
evenementen staat. Het grote Afvala
spel is een interactieve stand, waara
bij bezoekers worden uitgedaagd om
zo goed en zo snel mogelijk 10 vera
schillende producten te scheiden. De
komende maanden trekt het grote
Omrin Afvalspel door Friesland en
Groningen.

Justen Boonstra.

Verliezersronde:

De afgelopen tijd stond voor Tang Soo Do school Shi Sun uit Harlingen
in het teken van een aantal belangrijke momenten. Zo was er op zaterdag 22 juni in de Waddenhal een groot internationaal toernooi met bijna
tweehonderd deelnemers uit verschillende landen, waren er examens
voor gekleurde band dragers en werd de jaarlijkse seizoenafsluiting van
de bond in Harlingen gehouden.
Door Master Ronald Pander
De Dutch Open Championships
worden elk jaar georganiseerd door
de Traditional Tang Soo Do Fedea
ration en dit jaar was Harlingen
gekozen als locatie. Master Ronald
Pander van Shi Sun maakt altijd deel
uit van de organisatie van het toera
nooi en was daarom ook erg trots
dit evenement, dat plaatsvond op
zaterdag 22 juni, naar zijn stad te
kunnen halen. Vanuit Shi Sun deden
er twintig deelnemers mee én waa
ren er zes teams die streden om de
prijs voor teamloopvormen. Helaas
was er in het deelnemersveld voor
de teamloopvormen erg sterke cona
currentie en was er alleen een grote
beker voor de eerste prijs, dat lukte
de teams van Shi Sun helaas niet.
Op de individuele onderdelen wera
den er wel ontzettend veel prijzen
in de wacht gesleept. De deelnemers

konden deelnemen aan de onderdea
len loopvormen, wapenloopvormen,
sparren en breektesten. Bij dat laata
ste onderdeel worden planken gea
broken met door de deelnemers zelf
bedachte technieken, wat altijd een
heel spektakel oplevert.
De medaillespiegel voor Shi Sun
kwam uiteindelijk op 35 medaila
les, ter verdelen in: acht keer goud,
dertien keer zilver en veertien keer
brons, maar ook op de deelnemers
die dit keer helaas buiten de prijzen
vielen is Master Pander enorm trots.
Op de examens van 6 juli waren dit
keer 24 sporters van Shi Sun en vier
van collega-school Chung Shim uit
Franeker aanwezig, die door de ina
structeurs voorgedragen waren om
examen te doen voor hun volgende
graad. Als eerste waren de jonga
ste deelnemers, de Tijgers, aan de
beurt. Dit zijn kinderen van 4 tot 6
jaar die op een speelse manier de baa

sis van deze Koreaanse vechtkunst
leren. Om te demonstreren wat ze
al geleerd hebben lieten ze op hun
examen diverse stoot- en traptecha
nieken zien en moesten ze een heus
plankje breken. Dit lukte alle deelnea
mers en daarom was de gehele groep
geslaagd voor hun volgende graad.
Daarna was het aan de beurt voor
de groep beginners van alle leeftija
den, in totaal zestien personen in de
leeftijden 7 tot en met 40 jaar. Ook
hier werden diverse onderdelen gea
demonstreerd om te bewijzen dat ze
de stof goed eigen waren en zodoena
de de volgende graad hadden vera
diend. Ook in deze groep werd dat
uitstekend gedaan en daarom waren
alle deelnemers geslaagd.
Ten slotte waren de gevorderden aan
de beurt. Dit keer slechts twee deela
nemers, maar dat maakt het examen
misschien wel extra zwaar en vooral
ook spannend. Alle ogen van de jua
ryleden zijn dan namelijk gericht op
deze deelnemers, maar dat werd door
de kandidaten zeer goed gedaan.
Daardoor zijn ook deze kandidaten
geslaagd voor hun volgende graad.
Op zondag 7 juli was er dan de jaara
lijkse seizoenafsluiting van de Traa

ditional Tang Soo Do Federation.
Vanaf 13:00 uur verzamelden 36
sporters vanuit heel Nederland zich
om drie uren lang onder verschila
lende instructeurs trainingen te
volgen. Vanwege het mooie weer en
de grootte van de groep werd besloa
ten deze trainingen op het grasveld
aan de Oosterparkweg, tegenover
de trainingslocatie van Shi Sun, te
houden. Dit trok veel bekijks vanuit
de buurt en leverde veel positieve rea
acties op. Na de trainingen stond er
een mooie barbecue klaar en genoa
ten de sporters samen met vrienden
en familie van een gezellige afsluia
ting van het sportseizoen.
Vlak voor de barbecue werden Masa
ter Ronald Pander en instructeurs
Linda Ploeg en Erwin Tietema naar
voren gehaald door Master Maara
ten van der Spek, het hoofd van de
Nederlandse afdeling van de bond.
Instructeurs Linda en Erwin zijn dit
afgelopen seizoen een school begona
nen in Franeker en om ze te bedana
ken voor hun inzet daarvoor kregen
ze van de bond een mooi boeket
bloemen aangeboden. Master Roa
nald Pander kreeg namens de bond
ook een mooi boeket, voor het opea
nen van de geheel eigen trainingsloa
catie aan de Oosterparkweg in
Harlingen. Daarnaast werd Master
Pander nog verrast door zijn leerlina
gen, zij hadden een geweldig mooi
cadeau voor hem geregeld voor in de
nieuwe zaal; een glazen wandbord
met daarin het logo van de school
én dat van de bond gegraveerd.
Nu wordt er genoten van een wela
verdiende zomervakantie en zo
kunnen de sporters zich voorbereia
den op het volgende seizoen, waarin
nu alweer een volle agenda staat met
diverse toernooien in binnen- en
buitenland, trainingen, seminars en
natuurlijk ook weer examens.
Tang Soo!
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Henk Schreuder dubbel winnaar
Zaterdag 13 juli was er wederom een dubbelvlucht; een Jonge-Duiven en
de zesde en laatste verenigings Mid-Fondvlucht. Het was wederom geen
ideaal duivenweer.
De op vrijdag ingekorfde Jonge-Duiven konden pas om 12.10 uur in
Heusden Zolder gelost worden voor
trage en onregelmatige terugreis
over 239 km naar hun hokken. De
snelheid van de eerste jonge duif
was maar 972 meter per minuut
toen deze om 16.16 uur werd geklokt. Het was de 366, een jonkie
van Henk Schreuder, met een derde
plaats in het ACG Samenspel A1 van
597 duiven. Jan Hoogland klokte
zijn 130 als tweede en achtste in
het ACG. Erik Alkema zijn 083 werd
derde en 25ste in het ACG. Henk
Schreuder haalde de luxe prijs deze
week ook binnen en evenzo de aangeboden bloemen door Cor Nijkamp
voor de winnaar. De gewonnen
vleesprijzen waren deze week voor
Henk Schreuder, Lykle Bokma, Gorrie Lambregts en Jan Hoogland. De
uitslag met tussen haakjes het aantal ingezette duiven.
Henk Schreuder (14) 1. 15. 29. 30.
31. 36.
Jan Hoogland (14) 2. 6. 8. 14. 17.
18. 19. 20. 26. 27. 37.
Erik Alkema (12) 3. 4. 7. 12. 24. 38.
Lykle Bokma (20) 5. 9. 11. 16. 21.
23. 28. 32. 33. 39.
Fred Fiege (9) 10.
Gorrie Lambregts (10) 13. 22. 25.
34. 35. 40.
Ook was het voor de sponsorvlucht
de derde voor de Jonge-Duiven Tour
waar Nauta’s Schildersbedrijf hun
eerste plaats moet afstaan aan Grafisch Centrum Harlingen ook op twee
nieuw Cor Nijkamp Bloemen en van
twee naar drie Brasserie De Jasmijn.
De stand: 1 Grafisch Centrum Harlingen (7); 2 Cor Nijkamp Bloemen
(4); 3 Brasserie De Jasmijn op de
Grote Bredeplaats (2); 4 Frits Werther Scheepsreparatie Harlingen
(14); 5 Nauta’s Schildersbedrijf (1);
6 Prins Techniek installatie Zweins
(16); 7 Smit Beheer en Verhuur
Vlieland (11); 8 Bierma voor al uw
bestrating (3); 9 Hotel Zeezicht
op Vlieland (12); 10 Bouwbedrijf
Bruinsma BV (13); 11 Harlingen
Boeit.nl (5); 12 Copini brillen en
Contactlenzen (8); 13 Slagerij Remco Wouda op de Spekmarkt (9); 14
Roxa Duurzaam Advies (19); 15 De
Smulpot het lekkerste winkeltje van

Harlingen (10); 16 Harlinger Timmerbedrijf 06-57427688 (6); 17
Café Tuinzicht in de Nieuwstraat
(15); 18 Harlinger Courant/Flevodruk (18); 19 Visser Containers en
Recycling (17)
De Mid-Fond van deze laatste
Mid-Fondvlucht die om 12.00 uur
waren gelost in Arlon meldde ook
hier de eerste prijs duif op het hok
van Henk Schreuder. Zijn 672 had
de 390 km afgelegd met 1066 meter per minuut, tweede werd Comb
Sjoerd en Rutger Zwart met hun
232. De derde was weer voor de deze
week sterk vliegende Henk Schreuder met 624, ook hier werd de luxe
prijs en bloemen terecht door hem
gewonnen. De vleesprijzen waren
voor Age Zijlstra, Erik Alkema, Fred
Fiege en Henk Schreuder.
Uitslag:
Henk Schreuder (15) 1. 3. 9. 10. 11.
16. 18. 19. 25. 36. 41.
Sjoerd en Rutger Zwart (9) 2. 8. 13.
32. 35.
Jan Hoogland (10) 4. 6. 7. 14. 17.
22. 27. 37. 40.
Erik Alkema (8) 5. 12. 15. 20. 23. 33.
39. 43.
Fred Fiege (12) 21. 28. 42.
A.A. Zijlstra (12) 24. 26. 30. 31. 38.
G. Lambregts (10) 29. 34.
Eindstand Mid-Fond
Onaangewezen Kampioen: 1 Jan
Hoogland; 2 Henk Schreuder; 3 Gerrit de Koe; 4 Sjoerd en Rutger Zwart;
5 Age Zijlstra
Aangewezen Kampioen: 1 Jan
Hoogland; 2 Gerrit de Koe; 3 Henk
Schreuder
Duifkampioen: de 8-1414083 van
Jan Hoogland
De eindstand van de Mid-Fond
sponsor Kampioen word zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt.

Prijswinnaars Waddenvispartij 2019.

Waddenvispartij niet meer weg te
denken bij KV Eendracht
Afgelopen zondag vond op het Eendrachtveld de jaarlijkse Waddenvis
kaatspartij vrije formatie plaats. Maar liefst zeventien damesparturen
en veertien herenparturen bonden de onderlinge strijd met elkaar aan.
Door Ubbo Posthuma
Door de vrijwilligers van Eendracht
waren twee speelvelden uitgezet.
Eén met twee perken voor de heren
en één speelveld voor de dames met
vier perken. Hierdoor kon er vlot
en ongehinderd van elkaar gekaatst
worden met de zachte bal twee tegen twee.
De zon liet zich deze dag amper
zien, wat voor de kaatsers alleen
maar gunstig was. Het publiek daarentegen had liever wat zonnig weer
gehad. Scheidsrechter Age Tichelaar bij de heren, had in ieder geval
maatregelen getroffen mocht het
zonnetje doorbreken. Hij had een
extra spuitbus zonnebrandolie factor 50 in zijn tas gestopt. Hij werd
gesteund door Douwe Broersma
die bij de dames de scheidsrechters
functie op zich had genomen. Er was
een winnaars- en verliezersronde.
Om alles gladjes te laten verlopen,
zat Jan Nieuwenburg apart op zijn
‘kantoor’ om alle binnenkomende
uitslagen te verzamelen. Om Jan
niet te storen, mocht men bij hoge
uitzondering binnenkomen door
driemaal op de deur te kloppen.
Het koppel Jouke Reitsma en Yvonne Stam stond in de kantine, bakten

Reimer Strikwerda toont talent op Heusden-Zolder
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Op zaterdag 13 juli 2019 mochten de leden van PV De Postduif Harlingen alweer meedoen aan meerdere vluchten. Op de overnachtvlucht uit
Dax konden geen successen worden bijgeschreven. De vlucht met jonge
duiven vanuit Heusden-Zolder werd overtuigend gewonnen door Reimer
Strikwerda. De midfondvlucht uit Arlon was min of meer een one-manshow van Dirk Buwalda uit Franeker.
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Heusden-Zolder ligt in België, niet
al te ver van Valkenswaard en op ongeveer 236 kilometer van Harlingen.
Hier gingen de jonge duiven van de
Afdeling Friesland zaterdag los om
12.00 uur. Om 16.01 uur registreerde het systeem van Reimer Strikwerda in Arum de eerste duif. Deze
maakte een snelheid van ‘slechts’
961 meter per minuut maar dat was
wel goed voor een overwinning in
PV De Postduif, een eerste plaats in
Samenspel A1 en een keurige vierde plaats in CCG De Kuststrook. De
tweede duif in de vereniging arriveerde tien minuten later en was ook van
Reimer. Deze duif eindigde als vierde in Samenspel A1 en als tiende in

De Kuststrook. Met de vijfde en de
negende duif kwam Reimer op vier
duiven bij de eerste tien. Bovendien
had hij een prijspercentage van 53%.
Een hele prestatie op een loodzware
vlucht waarbij het één uur en twintig
minuten duurde voordat de prijsduiven er uit waren en waarbij de laatste
prijsduif nog maar een gemiddelde
liet aantekenen van 735 meter per
minuut.
Dirk Buwalda oppermachtig op
Arlon
Slechts 94 duiven van zeven leden
gingen zaterdag om 12.00 uur los
voor de midfondvlucht uit Arlon.
Deze stad - in het Nederlands ‘Aarlen’
- ligt op 389 kilometer van Harlingen,
even ten noorden van het drielandenpunt tussen België, Luxemburg
en Frankrijk. Om 18.16 uur was een
duivin van Dirk Buwalda de eerste in
de vereniging en om 18.17 uur had
Dirk nog een duivin en die werd tweede. In de kop van de uitslag konden
alleen Gebroeders Heeres en Zoon en
Gebroeders Kwast en Zoon serieus
weerwerk leveren. De oude duiven
hadden met dezelfde atmosferische
omstandigheden te maken als de
jonge duiven. Het duurde dan ook

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

drie kwartier voordat 31 prijsduiven
bekend waren. Dirk Buwalda slaagde
er in om desondanks te eindigen met
een prijspercentage van 67%.
De prijzen van de vlucht uit Heusden-Zolder werden gesponsord door
Gebr. Heeres & Zoon. Elly Broekhuizen sponsorde de vlucht uit Arlon.
Uitslag Heusden-Zolder Jonge
duiven, 13 juli 2019
Reimer Strikwerda (9/17) 1, 2, 5, 9,
23, 32, 38, 39, 47
Pollie, Peter en Mark Kwast (18/47)
3, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 34,
41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 52
Dirk Buwalda (14/34) 4, 7, 11, 12,
22, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 54, 55
Sjouke van der Boom (6/20) 6, 26,
27, 40, 51, 53
Henk en Willem van Velzen (3/16)
10, 57, 58
Rinnie & Arjen Riem (5/16) 14, 15,
28, 29, 44
Hessel Bakker (3/8) 25, 50, 56
Uitslag Arlon Midfond, 13 juli
2019
Dirk Buwalda (10/15) 1, 2, 4, 6, 11,
14, 22, 23, 26, 28
Jan, Willem en Frederik Heeres
(4/10) 3, 5, 7, 24
Pollie, Peter en Mark Kwast (11/28)
8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31
Sjouke van der Boom (2/15) 10, 20
Auke Halma (1/8) 12
Henk en Willem van Velzen (2/8)
18, 27
Rinnie & Arjen Riem (1/10) 25

de heerlijkste patat en braden gehaktballen als kokosnoten. Kortom
niemand ging met een lege maag
naar huis.
Zowel bij de dames als de heren
werd er fel en fanatiek doch uiterst
sportief gekaatst. Naast de vele bovenslagen waren er ook mooie rally’s
in het tussenspel te bewonderen,
waar de echte kaatsliefhebbers van
op de banken stonden.
Naast de kransen voor de winnaars,
bestonden de prijzen bij zowel de
dames als de heren uit waardebonnen van restaurant Waddenvis. Bennie Zeilmaker bedankte als sponsor,
de scheidsrechters en alle vrijwil-

ligers van KV Eendracht voor hun
inzet. Voor hen een leuke attentie.
Vervolgens reikte Bennie de waardebonnen uit aan alle prijswinnaars.
Uitslagen
Winnaarsronde dames:

1. Shalina Pander en Romy van der
Veen; 2. Samanta Visser en Sara
Woltman; 3. Lisa Schotanus en Marije Miedema.
Verliezersronde dames:

1. Anja Junior en Debby Hoekstra;
2. Kaylee Kwast en Djuke Miedema.
Winnaarsronde heren:

1. Edwin Keijzer en Boudewijn Tulen; 2. Zeya Korell en Johannes Norder; 3. Albert Nieuwenburg en Willem van Duin.
Verliezersronde heren:

1. Norbert Helik en Steven Nesse; 2.
Wesley Schaap en Jarco Kingma.

Succes voor de 60+ Copinikaatsers
in Heerenveen
Dat het kaatsen in de Copini 60+ competitie goed is voor de mannen
bleek wel. In de zesde Alde Masters partij van de KNKB was er succes
voor onze eigen Douwe Broersma, hij won de eerste prijs in de B poule.
Douwe liekt sien vorm weer terug te vienen ja en dan is ie sterk. Jan
Veenstra uit Apeldoorn werd tweede en Pieter Bergsma uit Gytsjerk
werd derde. Maar er was nog een succesje want in de C poule werd, de in
grote vorm stekende Jan Kwast derde achter nummer 1 Lieuwe Meijer
uit Minnertsga en nummer 2 Anne Sybesma uit Akkrum.
Piet
Stellingwerf,
Douwe
Broersma en Wiebe Dijkstra tegen Simon de Groot, Jan Kwast
en Gerard Voogd
Ja en dan dink je die Douwe zet deur
in de competitie, hij had een poerbest partuur met Piet Stellingwerf en
Wiebe Dijkstra. Nou moesten ze wel
teugen Simon de Groot, Jan Kwast
en Geert Voogd, en die Simon is wel
een klasse apart hoor. In een poep
en een skeet stond partuur de Groot
3-0 en 6-0 voor. Ze hewwe oek mazzel, zei Douwe, ze hewwe alle stuitsjes met, ballen die net zitte en noem
maar op. En dat was oek se en op een
of andere manier was koploper Wiebe Dijkstra oek niet in sien sundagse
vorm. De mannen kaatsten se zwak
dat Geert Voogd per eerst rustig drie
voor slaan kon dan pakten se nog ut
eerst. We mutte die de Groot maar
us om een uuttreksel van ut geboorteregister vrage want die vent
is volgens mij nog lang gien zestig,
hoorde ik de mesen zeggen. Gelukkig zorgde Piet Stellingwerf ur nog
voor dat se een spulsje kregen want
die andere twee maten waren voor
de keutel nog te duur. Bij de stand
5-2 sloeg Geert Voogd de laatste bal
eindelijk in en was ut over en uit.
Klaas Kloosterman en Thom Zuiderhof tegen Sieds Swart, Wiebe
van Dijk en Andries Koornstra
Klaas Kloosterman en Tommie Zuiderhof moesten ut opnimme teugen
de oud Sexbierummer Sies Swart,
oud Makkummer Andries Koornstra
en gloednieuwe Harlinger Wiebe
van Dijk. Dat ging evensegoed nog
leuk geliek op, bij de stand 2-2 en

6-6 sloeg Van Dijk de kaats voorbij
na een koekbal van Tommie Z. Het
werd 2-3 en 4-4 toen kreeg Van Dijk
een bal achterin, hij skoot an maar
sloeg drie slagen over de hasses en
miste de bal. En toen begonnen
Klaas en Tommie in vorm te raken
die lange Zuiderhof sloeg zelfs weer
us een bal boven, en Klaas die liet
maar weinig zitte hij het oek utzelfde slagje as sien vader Wiebe. Bij 4-3
en 6-6 kreeg Andries Koornstra de
bal voorin, hij kreeg um prachtig in
sien neie blauwe hanskoen maar de
bal smoorde in ut gras. Ut was 5 om
3 en die Tommie Zuiderhof had een
glimlach om sien vreet van oor tot
oor. Helemaal toen sien teugenstanders ut laatste eerst gewoon weggaven, bij 5-3 en 6-0 viel de laatste
slag.
Klassement na 9 speelronden
No., Deelnemers, Eersten Voor, Tegen, Puntenverschil

1. Jan Kwast
2. Wiebe Dijkstra
3. Simon de Groot	
4. Thom Zuiderhof
5. Wiebe van Dijk
6. Hobbe Kooistra	
7. Sieds Swart
8. Klaas Kloosterman
9. Douwe Broersma
10. Gerard Voogd
11. Piet Stellingwerf
12. Frans Alberda
13. IJsbrand Brandsma
14. Andries Koornstra
15. Rick Vlieger
16. Gerrit Bijdeweg
17. Pollie Kwast
18. Jan van der Heide

59 32 24
56 32 18
54 26 26
45 30 16
44 43 -2
39 34 -2
38 30 -2
38 41 -6
36 42 -10
35 29 6
29 26 2
25 32 -8
24 22 0
22 42 -30
7 18 -10
3 6 -2
2 6 -4
2 6 -6
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60 jarig huwelijksjubileum Pieter Tichelaar en Hilly Speelmans
Op 16 juli 1959 zijn Pieter Tichelaar (87) en Hiltje Frederika Speelmans
(84) in Harlingen getrouwd. Beiden zijn geboren in Harlingen en hebben als echte Ouwe Seunen een mooie jeugd gehad. In de oorlogstijd was
het minder leuk maar daar zijn ze gelukkig goed door heen gekomen.
Na hun huwelijk is het echtpaar
in Den Helder gaan wonen. Na zes
jaar keerden Pieter en Hilly met
twee jongens en een meisje weer
terug naar Harlingen en gingen in
de Thorbeckestraat wonen. Daar
hebben ze jaren met veel plezier gewoond.
Op de Noorderhaven begon Pieter
met zijn broer Jeep een glasgroothandel in het pand De Nijverheid.
Hilly heeft altijd de administratie
van het bedrijf verwerkt. Na enkele
jaren kochten ze het pand ernaast
waar nu Galerij De VIS is gevestigd.
Al gauw breidde de handel zich uit
in Friesland en naar Noord-Holland. De panden op de Noorderhaven werden te klein en werd er op de
Hermesweg een stuk grond gekocht
en een bedrijf gebouwd dat aan alle
eisen voldeed.
Loco Burgemeester Hein Kuiken feliciteert het echtpaar Tichelaar-Speelman.

(Foto: Joachim de Ruijter)

Naast zijn drukke werkzaamheden
in het bedrijf was Pieter vrijwilliger

voor en lid van school- en kerkbestuur. Een intensieve hobby van
Pieter was paardrijden in de manege van Gaasterland; vooral aan de
groepsritten door het bos beleefde
hij veel plezier en blijft een hele fijne herinnering.
Hilly mag nog steeds graag handwerken en heeft veel dekentjes
gebreid voor kinderen in de derde
wereldlanden. Zij is ook nog druk in
de weer met het maken van verjaardagskaarten en het oplossen van
kruiswoordpuzzels.
Op zeventig jarige leeftijd is Pieter
gestopt met werken en geniet nu
met Hilly van een rustiger leven. Samen tuinieren zij nog graag en Pieter zorgt dat het gereedschap goed
onderhouden blijft.
Pieter en Hilly zijn de trotse grootouders van vier kleinkinderen.

Geslaagde open lucht schilderdag in Harlingen
HARLINGEN - Zondagmiddag kon een succesvolle schilderdag worden
afgesloten. Zowel ervaren als beginnende schilderliefhebbers, samen
met een aantal professionele kunstenaars, kwamen ’s ochtends bijeen
in het Brouwdok aan de Nieuwe Willemskade. Dit om vanaf 11.00 uur in
actie te komen op tien mooie vooraf gekozen schilderplekken ‘onder de
blote hemel’ van Harlingen. Ze werden op die plaatsen geadopteerd door
een naburig horecabedrijf, voor de nodige verzorging.
Het door Kunstcollectief Harlingen
georganiseerde evenement dreigde
aanvankelijk door het regenachtige
weer aan het begin van de dag letterlijk in het water te vallen, maar gedurende de dag verbeterden de omstandigheden in mooi schilderweer.
Onder het oog van belangstellend
publiek en met begeleiding van een
professioneel kunstenaar ontstonden zo diverse fraaie kunstwerken.
De afsluiting aan het einde van
de dag was weer in het Brouwdok.
Een mooie plek voor het exposeren van het gemaakte werk. Tonny
Holsbergen zorgde er voor muziek
met behulp van haar bijzondere
instrumenten. Jeanine Otten van
het Hannemahuis kreeg de gelegenheid om te vertellen over het ‘in de
open lucht’ schilderen van Harlinger
landschappen en stadsgezichten.
Ze toonde beelden van werk uit het
Hannemahuis.
Marian van Unen, van het organisatieteam van Schilderdag, legde nog
even uit dat het één van de projecten

is van Kunstcollectief Harlingen. De
groep kunstenaars in dit Collectief,
dat sinds kort een Stichting is geworden, is van plan om meer Community art projecten in Harlingen te
gaan organiseren. Ze noemde onder
andere het Kokerblikproject en het
Vestdijk project. Ze kondigde aan
dat Harlingen in de toekomst meer
van het Kunstcollectief zal horen.
Aanwezig was wethouder Paul
Schoute namens de gemeente (hij
verving als vertegenwoordiger van
B&W de burgemeester die zelf schildert of wethouder Kuiken die portefeuillehouder is voor cultuur, omdat
beiden met verhinderd waren). Hij
had de verschillende schilderplekken bezocht en prees dit initiatief
van Stichting Kunstcollectief. Hij
zei onder meer in het Kunstcollectief een welkome invulling van het
aandachtsgebied ‘cultuur’ in de Harlinger gemeenschap te zien. Daar is
behoefte aan, ook in de ontwikkeling van het Willemshavengebied.
Hij zou het toejuichen contact te
hebben, om meer te vernemen van

Ingezonden
Harlinger strand
Maandag 15 juli even naar het
strand met de kleinkinderen. Wat
schertst onze verbazing? De kinde-

Peter aan het werk. 

de plannen en gedachten uit te wisselen.
In haar slotwoord dankte Marian van Unen de deelnemers, maar
ook de subsidiegevers, sponsors en

vrijwilligers die deze dag mogelijk
hebben gemaakt. Hierbij vooral de
horecabedrijven en ook de Plus supermarkt, de bakkers en het VVV.
Maar vooral Te Plak, dat er voor
had gezorgd dat aan de deelnemers

prachtig van een kunstwerk voorziene papieren tasjes kon worden
uitgereikt. Een evenement dat zeker
voor een volgend jaar herhaald kan
worden.

Eneco neemt stroom van Windpark Fryslân af
ren vonden schelpen die hier normaliter helemaal niet thuishoren.
Bijzonder, dat wel.

Joke Schipper

Eneco neemt over een periode van vijftien jaar alle groene stroom af van
Windpark Fryslân, het grootste nearshore windpark van Nederland. Eneco
en Windpark Fryslân hebben daarvoor, op woensdag 17 juli, een langlopend afnamecontract getekend. Windpark Fryslân gaat jaarlijks 1.500 GWh
groene stroom produceren. Dat komt overeen met het stroomverbruik van
500.000 huishoudens. Om de stroom zo lokaal mogelijk in te zetten krijgen
bedrijven en organisaties in de provincie Fryslân de mogelijkheid de stroom
af te nemen.
Met een jaarlijkse productie van 1.500
GWh is deze overkomst het grootste stroomafnamecontract – ook wel
Power Purchase Agreement (PPA)
genoemd – dat Eneco ooit met een
Nederlands windpark heeft afgesloten. Windpark Fryslân verbindt zich
met dit contract voor langere tijd aan
een duurzame en innovatieve speler
op de Nederlandse markt. Eneco kan
op basis van deze samenwerking nog
meer zakelijke en particuliere klanten
stroom uit Nederlandse windparken
aanbieden.



(Foto: Ynze Braaksma)

(Foto: Joke Schipper)

Energietransitie
CEO Eelco de Boer en Projectdirecteur
Anne de Groot van Windpark Fryslân
noemen Eneco een passende zaken-

partner voor Windpark Fryslân. De
Groot benadrukt; ‘Energieleverancier
Eneco is een actieve voorloper op het
gebied van duurzame energie in Nederland. Eneco werkt samen met consumenten en bedrijven aan de energietransitie in ons land. Dat beleid
sluit aan op de ambities van Windpark
Fryslân en van de provincie Fryslân,
die voornemens is een minderheidsbelang te nemen in het windpark.’
De samenwerking met Windpark
Fryslân sluit goed aan bij de strategie
van Eneco stelt Mark Belloni, directeur Eneco energy Trade. “Dit contract
stelt ons in staat om nog meer klanten in Friesland en de rest van Nederland om te schakelen naar duurzame
energie. Met het contracteren van dit

windpark groeit het duurzame windportfolio van Eneco in Nederland
naar ongeveer 2.200 MW opgesteld
vermogen. Dit komt overeen met het
jaarlijkse stroomgebruik van ongeveer
2.4 miljoen huishoudens.”
Windpark Fryslân
Windpark Fryslân wordt op dit moment gebouwd in het IJsselmeer, zo’n
zes kilometer van de Friese IJsselmeerkust, ter hoogte van de Afsluitdijk. Het park omvat 89 windmolens
met een totale capaciteit van 382,7
MW en levert vanaf 2021 jaarlijks ongeveer 1.500 GWh duurzame stroom.
De omwonenden van het windpark
profiteren straks mee van het windpark. Windpark Fryslân zal jaarlijks
ongeveer 720.000 euro storten in
een omgevingsfonds ten behoeve van
lokale projecten in de gemeente Súdwest Fryslân.
Het stroomafnamecontract werd
namens Windpark Fryslân onderhandeld door Ventolines, allround
dienstverlener in de duurzame windenergiemarkt.
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van de overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 12-07-2019, Friese Milieu Federatie, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van
“Skjin Wetter” op 12 oktober 2019 op de Oude
Turfkade/Zuidoostersingel te Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 16-07-2019, Zwemvereniging de Vikings,
evenementenvergunning voor het organiseren van
het evenement “Caspar de Robles Zeezwemtocht” op
18 augustus 2019 van 09:45 uur tot 13:00 uur aan de
Westerzeedijk te Harlingen.
 16-07-2019, BENG Evenementen,
evenementenvergunning voor het organiseren van
het evenement “Zomermarkten 2019” op 1 augustus,
8 augustus, 15 augustus, 22 augustus, en 29 augustus
2019 van 11:00 uur tot 21:00 uur op de Voorstraat,
Grote Bredeplaats en Kleine Bredeplaats te Harlingen.
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. Meer informatie?
Bel dan gerust met het team Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving van de gemeente Harlingen via het algemene
telefoonnummer 14 0517.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 11-07-2019 tot en met 17-07-2019.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 11-07-2019, Kerkpad 40, Harlingen, verduurzaming en
restauratie van het pand;
 12-07-2019, Kelvinstraat 6 en Celciusstraat 2,
Harlingen, het aanpassen van inritten;
 16-07-2019, Droogstraat 4, Harlingen, het verbouwen
van het pand;
 16-07-2019, nabij de Ungabuursterweg, Harlingen, het
ontmantelen van het depot Oostpoort Harlingen;
 17-07-2019, Grote Bredeplaats 23 A, Harlingen, het
wijzigen van de bestemming naar logiesfunctie;
 17-07-2019, Koningsweg 1 F, Harlingen, het uitbreiden
van een loods;
 17-07-2019, J.R. Thorbeckestraat 76, het realiseren van
een aanbouw aan de voorkant van de woning.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.
De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 12-07-2019, Nieuwe Willemskade 2, Harlingen, het
plaatsen van een historische treinwagon;
 12-07-2019, Fahrenheitstraat 2, Harlingen, het
omkleuren van de identificatie;
 12-07-2019, Kelvinstraat 6 en Celciusstraat 2,
Harlingen, het aanpassen van inritten;
 12-07-2019, Hugo de Grootstraat 78, Harlingen, het
kappen van een kastanjeboom;
 17-07-2019, Scheerstraat 11, Harlingen, het schilderen
van het pand;
 17-07-2019, Nieuwe Willemskade 5 en 7, Harlingen,
het wijzigen van de gevels van de loodsen;
 17-07-2019, Voorstraat 97, Harlingen, het vervangen
van de pui;
 17-07-2019, nabij de Ungabuursterweg, Harlingen, het
ontmantelen van het depot Oostpoort Harlingen.

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

Aangepaste openingstijden Klant
Contact Centrum in zomerperiode
2019
Het Klant Contact Centrum (KCC), aan de Voorstraat 35,
is vanwege de vakantieperiode van donderdag 1 t/m
donderdag 29 augustus 2019 op donderdag geopend tot
18.00 uur in plaats van 19.00 uur.

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Vanaf dinsdag 11 juni t/m vrijdag 13 september

2019 is de Kanaalweg over het deel tussen het Oud
Jaagpad en de Industriebrug gestremd voor doorgaand
verkeer. Dit in verband met de herinrichting van de
straat. Het verkeer wordt omgeleid via de GrenswegAlmenumerweg-Stationsweg.
 Vanaf maandag 15 juli tot en met woensdag 31 juli
2019 is de Oosterparkweg afgesloten in verband met
wegwerkzaamheden.
 Zondag 21 juli 2019 is de Voorstraat vanaf 8.00 uur tot
22.00 uur afgesloten voor het verkeer. In verband met
het evenement Horecakaatsen. Zondag 21 juli 2019 is
de Voorstraat vanaf 8.00 uur tot 22.00 uur afgesloten
voor het verkeer. In verband met het evenement
Horecakaatsen.
 Woensdag 24 juli 2019 zijn er werkzaamheden aan
de Sasbrug. Hierdoor is de brug de gehele
dag gestremd voor voetgangers. De
scheepvaart heeft geen hinder
van deze werkzaamheden.

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

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

Silke Huisman zwemt Nederlands Record op EJK Zwemmen
Silke Huisman, voormalig zwemster van de Vikings uit Harlingen, de Nederlanders niet. Die estafetheeft tijdens het EJK in Rusland twee keer een Nederlands record ge- teploeg bestond uit vier zwemmers
zwommen met de Nederlandse estafetteploeg. Silke had zich in juni en er waren geen reserves.
tijdens het Nederlands Jeugd Kampioenschap in Eindhoven geplaatst
voor het Europees Jeugd kampioenschap. Dit EJK werd georganiseerd Uiteindelijk zouden de Nederlandin het Europese deel van Rusland in Kazan, dat ligt aan de oevers van se jeugdzwemmers vijfde worden
Klantcontactcentrum, voorstraat 35
de Wolga en zou vijf dagen duren. De Nederlandse zwemselectie be- op één seconde van het brons en in
een wederom nieuw Nederlands restond uit vijf meisjes en vijf jongens.
Postbus
10.000,
8860 HAwaarbij
Harlingen
cord
van 3.31.13,
Silke bijSilke, net zestien jaar, werd eerder en Imani de Jong. Een zeer snelle na onder de 56 seconden dook, met
Nederlands kampioen bij de jeugd ploeg zo bleek ’s ochtends tijdens een tijd van 56.01 seconde. Helaas
op de 50 meter vrije slag en de 200 de series. De Nederlandse ploeg was er ook een kleine teleurstelmeter wisselslag. Dat laatste her- plaatste zich met een Nederlands ling omdat Silke op de individuele
haalde ze een week later tijdens het record van 3.31.81, als snelste voor nummers niet de finale plaatsen
open Nederlands Kampioenschap de finales die ’s avonds werd ge- behaalde.
voor senioren. Bovendien werd ze zwommen en waar maar acht landerde met de senioren estafette- den zich voor konden plaatsen. Het Tijdens de series strandde ze - wel
ploeg van ORCA op de estafette 4 x oude Nederlandse record stond op met hele snelle tijden maar niet
100 meter vrije slag, in een tijd van 3.33.83 uit 2014, waarmee de Ne- genoeg - tussen sterke zwemnaties
3.40.04, achter Amersfoort en PSV. derlandse ploeg destijds brons be- als Duitsland, Rusland, Engeland
Tussen de toernooien door moest haalde.
en Italië. Op de 50 meter vrije slag
ze op school veel gemiste toetwerd ze twintigste, terwijl de eersen inhalen en opdrachten maken Helaas bleek er een addertje onder ste zestien doorgingen naar de halvoordat ze kon afreizen naar Rus- het gras te zitten, omdat sterke ve finale. Haar tijd, 26.27 seconde,
land. Een week voor het EJK ver- landen als Duitsland en Rusland was maar 0,6 seconde langzamer
trok de Nederlandse ploeg al naar en Italië met grote selecties op dit dan de nummer één, die 25,60 seRiga, de hoofdstad van Letland, om soort toernooien komen. De Russi- conde zwom. Silke zwom op het
zich daar voor te bereiden op het sche selectie bestond bijvoorbeeld NJJK 25.88 en stond als achtste
uit zestig zwemmers en tien coa- geplaatst.
EJK.
ches. Ze zouden uiteindelijk het
Dit heeft de zwemmers geen medailleklassement winnen met Maar desalniettemin kwam de Newindeieren opgeleverd, bleek tij- 37 medailles, waarvan vijftien gou- derlandse ploeg niet alleen maar
dens het toernooi. Silke zou drie den.
om medailles te halen maar vooral om te leren. Dit doel is ruimonderdelen zwemmen, de 50 en
100 meter vrije slag en de mixed Tijdens de finale estafette, ston- schoots gehaald.
estafette 4x 100 meter vrije slag. den er voor Duitsland, Rusland en
Deze laatste afstand zwom ze sa- Italië vier nieuwe frisse zwemmers Haar vader was onder andere mee
men met Kenzo Simons, Luc Kroon op het startblok. Die luxe hadden voor de medische back up voor de

ploeg maar hoefde gelukkig maar sant. De Russen hebben alle mogeeenmaal in actie te komen. Op de lijkheden. Zwemmen is daar een
vraag hoe hij dit toernooi had be- nationale sport. Er wordt veel geïnleefd antwoordde hij: “Het was vesteerd in tijd en geld. Ze gaan erzeer indrukwekkend. Wat een gi- van uit dat van de zestig Russische
gantisch hoog niveau werd hier ge- kinderen die hier meezwemmen
14 0517
www.harlingen.nl
haald. En wat een verschil met het op dit topniveau, uiteindelijk een
niveau van vier weken daarvoor op of twee de wereldtop zullen halen.
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
het Nederlands
kampioenschap!”
Met andere woorden: ze investeren
in volume en hopen dat dit wat uitEr waren een paar jeugdzwemmers eindelijk iets oplevert.”
dichtbij een wereldrecord voor senioren. Zo zwom een meisje de 200 “Wij zijn in Nederland meer bezig
meter schoolslag in een tijd van met kwaliteit, veel techniek. Dit
2.21 seconden. Terwijl het wereld- heeft Silke heel goed aangeleerd
record voor volwassenen 2.19 is. gekregen van onder andere YvonOp het NJJK wordt je eerste met ne Outhuyse, trainster van de Vikings. De Russen en ook de Italia2.33.
nen trainen nu al op deze leeftijd
“Wat een atleten zijn deze kinde- tussen de dertig en veertig uren.
ren! Allemaal superfit en voorbe- Terwijl Silke nu op zeventien uren
reid voor dit toernooi. De finales zit en dit vind ik al heel veel.”
zijn ongelofelijk spannend. En het
zit heel dicht bij elkaar allemaal.” “De Nederlandse coach, Kees RobHet verschil van Silke’s tijd met bersten van het OC in Amsterdam,
de nummer een op de vrije slag is draait al een tijd mee. En ziet dat
maar een halve tel. Net even beter veel van de jeugd zwemmers uit
aantikken is het verschil tussen Eu- het buitenland na het EJK ineens
ropees Kampioen of uitschakeling. verdwijnen van het toneel. In teHet was voor de hele ploeg en voor genstelling tot Nederland en de
Silke in het bijzonder, als jongste zwemlanden die vergelijkbaar zijn
van de ploeg een hele leerzame en met onze zwemcultuur. De kunst
is alleen onze zwemmers wel vast
motiverende ervaring.
te houden. De pubertijd gooit vaak
Huisman had in het hotel een ont- roet in het eten met andere interesmoeting met een van de Russische ses. Als je de top wilt halen, moet je
coaches, die vrij open sprak over enorm investeren en geduldig zijn.”
hun visie en aanpak. “Zeer interes-
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Voorstraat 80, Harlingen, (0517) 412887
facebook.com/Expert.Harlingen
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