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‘Visserijdagen’ zet in op vrijwel volledig programma
De Stichting Visserijdagen Harlingen zet in op het aanbieden van een
vrijwel compleet programma tijdens de Harlinger Visserijdagen, die van
woensdag 25 tot en met zaterdag 28 augustus worden gehouden. “Er zal
worden afgeschaald als daar zwaarwegende redenen voor zijn, zoals de
dan geldende coronamaatregelen en het budget dat bij elkaar moet worden gebracht”, meldt voorzitter Jules Dutrieux van de Stichting Visserijdagen Harlingen.
Een andere reden om af te schalen
zou het aantal helpende handen
kunnen zijn, laat de voorzitter weten. “Door de huidige situatie komen er veel extra zaken op ons af,

zoals het handhaven van coronamaatregelen en dergelijke. Daar is
in de fase van het maken van het
veiligheidsplan en het aanvragen
van de vergunning de nodige extra

tijd in gaan zitten. Dat zal tijdens de
Visserijdagen mogelijk ook het geval
zijn. Daarom zijn we op zoek naar
mensen die de organisatie voor een
programmaonderdeel, dag, meerdere dagen of misschien wel alle dagen
kunnen ondersteunen. Op dit moment hebben we een aantal trouwe
vrijwilligers die op allerlei fronten
helpen, maar dat aantal moeten we
uitbreiden om alles door te laten
gaan. Bijvoorbeeld de werkgroep
Rommelhaven is na vele jaren ge-

stopt, wegens allerlei persoonlijke
redenen. Maar de activiteiten op de
Rommelhaven zijn enorm belangrijk
voor de Visserijdagen en de sfeer in
de stad. Het WK-wrikken en het
Klompzeilen gaan naar alle waarschijnlijkheid door, maar we zoeken
mensen die ook de andere activiteiten kunnen oppakken.” Daarom
roept Visserijdagen Harlingen stadgenoten op zich aan te melden als
vrijwilliger. Dit kan via voorzitter@
visserijdagenharlingen.nl.

Koninklijke onderscheiding voor Fred Attema
Fred Attema heeft afgelopen dinsdag, Koningsdag, een koninklijke
onderscheiding ontvangen. Hij
was de enige Harlinger die dit jaar
een ‘lintje’ kreeg, en dat gebeurde geheel coronaproof. De onderscheiding werd door burgemeester
Roel Sluiter uitgereikt, en Fred
kreeg het lintje door zijn vrouw
Adry (ook wel bekend als wijk-/
dorpencoördinator bij de gemeente Harlingen) opgespeld. Fred Attema werd daarmee Lid in De Orde
van Oranje-Nassau.
Fred Attema (65) is sinds 1982 kaderinstructeur EHBO; sinds 1995
kaderinstructeur Eerste Hulp Fries
Regionaal EHV Team; sinds 2006
voorzitter van het Harlinger Volkstoneel, sinds 2008 penningmeester/leden-administrateur bij de vereniging Oud Harlingen en hij was
penningsmeester en mede-oprichter van de Monumentenstichting
Harlingen.
Vlnr Rianne Attema-Tichelaar met Milou Tichelaar, Sibo Attema, Jolanda Attema-Kramer met Luuk Attema, Fred Attema, Adry Attema-Dijkstra met Maud Attema, Ninthe de Hoo, Lizette de Hoo-Attema. Rechtsvoor Lieva de Hoo, Sylvester de Hoo en Sylven de Hoo, en rechts burgemeester Roel Sluiter. Op de foto ontbreekt Arjan Pieter Tichelaar.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Attema ontving in 2007 de zilveren
dr. C.B. Tilanus Jr-onderscheiding
van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

Meer mogelijk met zonnepanelen in beschermd stadsgezicht
HARLINGEN – Zonnepanelen en het beschermd stadsgezicht van Harlingen bleken eerder geen goede combi te zijn. Daar komt (enige) verandering in met een vernieuwde welstandsnota. Een flink aantal woningen
van de Bouwvereniging kan alsnog zonnepanelen krijgen, en tientallen
huiseigenaren die volgens de gemeente “illegale” zonnepanelen op hun
dak hadden, mogen deze laten liggen.

Verder zijn er in het beschermd
stadsgebied nog ongeveer twintig
huiseigenaren met zonnepanelen
op het dak, waarvan het de vraag is
of die kunnen blijven liggen (al dan
niet met aanpassingen).

ophef. “We worden belaagd door de
gemeente op een manier zoals de
Belastingdienst dat doet”, zei een
huiseigenaar, die met de gemeente
overhooplag over zonnepanelen die
al acht jaar op zijn dak lagen.

De ‘herijkte’ welstandsnota moet
nog steeds de verstoring van het
monumentale dakenlandschap zoveel mogelijk tegengaan, zei wethouder Erik de Groot woensdag in
een raadscommissievergadering.
De gemeente wil daarnaast zonnepanelen zoveel mogelijk ruimte bieden, maar wel binnen de kaders van
het beschermd stadsgezicht. “Als je
mensen uit de monumentenwereld
spreekt, vinden ze dat we heel ver
gaan”, zei De Groot. “Maar spreek
je mensen die naar duurzaamheidscriteria kijken - die zullen zeggen:
het had nog wel ietsje ruimer gemogen.”

Toetsing verloopt volgens de vernieuwde welstandsnota, waarbij
volgens wethouder De Groot op een
goede manier zaken worden vastgelegd, zodat er geen willekeur kan
ontstaan.

Onder aanvoering van wethouder
Erik de Groot nam de gemeente gas
terug, en inmiddels liggen er dus
nieuwe richtlijnen. “Dat betekent
absoluut niet dat alles mag”, zei De
Groot. “Dat was niet het doel. Het
doel was het beschermd stadsgezicht, het cultureel erfgoed, belangrijk te laten zijn, ook voor de toekomst. Maar het is ook belangrijk
om te kunnen verduurzamen.”

Laurens Posthumus van Huurdersvereniging Harlingen blikte in de
commissievergadering terug op de
lange weg naar de versoepelde regels.
De meeste woningen van de Bouwvereniging kregen zonnepanelen,
behalve in de wijken Almenum en
Noorderkwartier. Dit vanwege beschermd stadsgebied, terwijl er
woningen staan uit de jaren 70 en
80, waar niets monumentaals of
historisch aan is, aldus Posthumus.
“Weg 350 euro voordeel voor 200
huurders.”

Vijftig van de 200 woningen konden toch van zonnepanelen worden
voorzien, terwijl huiseigenaren in
de wijk al zonnepanelen op hun woningen hadden. Hierdoor werd de
indruk gewekt dat er met twee maten werd gemeten, zei Posthumus.
Volgens Posthumus wordt in de
nieuwe richtlijnen te veel nadruk
gelegd op de monumentale binnenstad. De gemeente zou de woningen
uit de jaren 70 en 80 in Almenum en
het Noorderkwartier niet moeten
meenemen in de regels voor zonnepanelen, zei Posthumus. “Zonnepanelen op de huurwoningen in deze
wijken doen geen enkele afbreuk
aan het monumentale karakter van
de binnenstad. Ze staan er niet in
of naast en over pakweg veertig jaar
worden ze vervangen door nieuwbouw.”
Ongeveer 120 huurwoningen kunnen volgens de nieuwe richtlijnen
alsnog zonnepanelen op het dak
krijgen. Daarnaast zijn er nog dertig woningen waar volgens de nieuwe richtlijnen mogelijk een uitzondering voor gemaakt kan worden.
Posthumus rekent daarbij op een
ruimhartig beleid van de gemeente.

De gemeente Harlingen kwam halverwege vorig jaar in actie tegen
“illegale” zonnepanelen. Vanuit de
lucht waren de panelen in kaart
gebracht en de eigenaren werden
gemaand alsnog een vergunning
aan te vragen. Was legalisatie niet
mogelijk, dan moesten de panelen
verwijderd worden. Dat leidde tot

Uw vervoer onze zorg!

De gemeenteraad neemt woensdag
19 mei een besluit over de nieuwe
richtlijnen.

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Naar de
vaccinatie of
testlocatie?

Wij zijn ingericht op coronavervoer.
Veilig en goed geregeld!

www.polharlingen.nl

Piets Weer
Weekend droog
De komende nacht opklarend
weer en kans op grondvorst.
Veder blijft het dit weekend
droog met morgen flink wat
zon, maar geen hogere temperatuur dan rond 11 graden.
Een matige wind uit west tot
noordwest. Zondag is de zon
erbij en komt de temperatuur
niet verder dan 10 of 11 graden.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

HC in week 19
De Harlinger Courant van
week 19 (voor sommigen de
tweede week van de Meivakantie) verschijnt niet op vrijdag, maar vanwege Hemelvaartsdag twee dagen eerder,
op woensdag 12 mei. De deadline voor kopij is dinsdag 11.00
uur. Maar eerder is altijd beter.

HMS journaal
Aan het eind van de maand
een nieuw Harlingen Mien
Stadsje Journaal met 10 actuele items in 6 minuten, zoals de
herdenking van de bevrijding
van Harlingen en de opening
van het Tall Ships Experience Center. Met medewerking
van Joachim de Ruijter, Jacob
Roorda, Johan Balt en CZVideoful. Kijken? Zoek op YouTube of scan de qr-code.

Jeugdkaatsen
De winterzaalkaatstrainingen voor de jeugd konden
door de sluiting van de
binnensportlocaties
(als
gevolg van de coronamaatregelen) afgelopen voorjaar niet in de Waddenhal
plaatsvinden.
Gelukkig
zijn er nu weer zomerveld-kaatstrainingen.
In de maanden mei tot en met
augustus worden op de donderdagavonden jeugd-kaatstrainingen gegeven door bevoegde kaatstrainers op het
gezellige kaatscomplex van
KV Eendracht. Bestuurslid
Douwe Broersma laat weten
dat de jeugdkaatsers in twee
groepen worden verdeeld, op
basis van leeftijd en niveau.
“Nieuwe jeugdkaatsers zijn
uiteraard van harte welkom
en kunnen geheel vrijblijvend kosteloos meetrainen.”
De slogan van KV Eendracht
is: Kaatstrainingen volgen op
het Eendrachtveld, maakt van
elke jeugdkaatser op de Lanen een held.
De start van de trainingen is
donderdag 6 mei 2021 van
18.30 tot 19.15 uur (jongste
jeugd en beginners). En vanaf 19.15 tot 20.15 uur oudere
jeugd met een competitiepartijtje. Eendracht kaatsterrein:
Riedstraat 54 te Harlingen.
Meer informatie bij Douwe
Broersma via 0517-417694.
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Het hemd van het lijf: Sylvan Prins
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Anja Prins
beantwoordde vorige week de vragen. Zij geeft de pen door aan Sylvan
Prins.
Haii, ik ben Sylvan, 13 jaar oud, ik
werk niet maar zit wel op school wat
ook zeer zwaar is ;) Heb behoorlijk
wat huisdieren! (Nee serieus het
lijkt hier op een boerderij). Kinderen
heb ik nog niet… Okee misschien is
het wel een leuk idee dat er een kinderrubriek komt met passende vragen! Nu ga ik opeens nadenken of ik
wel kinderen wil en ik ben nog maar
13 :P
De vraag die Anja stelt:
Zou je het ook leuk vinden om een
jongerenrubriek in de Harlinger Courant te hebben? Waarin kinderen van
jouw leeftijd hun stem kunnen laten
horen? En zou je hierdoor dan ook
de krant gaan lezen of is het een
idee dat bij voorbaat al een flop is?

Ja het is een leuk idee maar met andere vragen dan bij de volwassenen,
zou wel leuker zijn. Persoonlijk zou
ik de krant dan wel gaan lezen.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Behoorlijk veel, ik ben hier opgegroeid en het is een hele toffe stad!
Levensmotto?
Doe eens gek je leeft maar één keer!
Mooiste plekje in de stad?
De Mac (duhh).
Waar zou je beter in willen zijn?
Muziekinstrument bespelen.
Waar stoor je je snel aan?
Zeurende ouders en vervelende zus-

jes :D
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Ik ben eigenlijk al wel in de mooiste
landen geweest denk ik :p
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Ik kan makkelijk weggooien.
Volg je de lokale politiek?
Neh ik vind het maar saai :)
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Your New Boyfriend van Willbur
Soot.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Paar uur? Da’s wel lang. Doe dan
maar gamen met een vriend.
Favoriete sport?
Kickboksen, dit doe ik samen met
m’n moeder en jongste zusje :))
Voor wie heb je heel veel respect?
M’n ouders zeuren maar heb wel
veel respect voor ze.

Actueel
Vandaag is er nog veel bewolking
met kans op een paar buien of bui�tjes. De buienkans neemt vanmiddag af. Bij ons in het Waddengebied
verwacht ik vanmiddag de zon er
nog wel bij en de temperatuur blijft
steken bij ongeveer 11 graden. De
wind uit het noordwesten is zwak
of matig. Vanavond en vannacht
wordt het vrij helder weer met kans
op mist en mogelijk dichte mist. De
temperaturen gaan terug naar 2 graden met kans op vorst aan de grond
tot -1 graden. Op de eilanden zit het
tegen de grondvorst aan. Morgen
volgt met flink wat zon en overdag

Weer

gen!!!
Grote blunder?
Heb er meerdere, maar die deel ik
natuurlijk niet ;P

Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Naar de AMS gaan! Hele toffe school,
ben blij dat ik deze gekozen heb.

Hoe zou je dag er uitzien als je
miljonair was?
In het zwembad chillen met vrienden en een glaasje fris!

Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Met m’n moeder parachutesprin-

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Mijn moeder zegt altijd je leeft maar
een keer dus leef zoals jij dat wilt en
haal alles eruit wat erin zit!!!

Alpen sneeuw, volgende week
weersomslag
Het ziet er naar uit dat wij ons de
komende week kunnen gaan opmaken voor een weersomslag. Een
weersomslag naar een westelijke
stroming. Dat betekent dat wij de
stabiliteit gaan verlaten en dat depressies vanaf de oceaan het overnemen met van tijd tot tijd regen en
buiig weer. Een dergelijke stroming
zorgt niet direct voor een flinke
opwarming en dus blijven de temperaturen vaak nog achter bij wat
normaal is voor de begin mei. Ook
staat er door de komst van depressie geregeld een krachtige tot harde
wind meest uit zuidwest tot west.
Dat kan ook zomaar uitdraaien op
stormachtig weer.
Terug naar vandaag. Het is vandaag
alweer de laatste dag van april en
deze maand gaat met ongeveer 3
graden te koud de boeken in. Dit te
koude weer geldt voor vrijwel geheel West-Europa. Sneeuwkansen:
Dit weekend en ook maandag kan
er in de Alpen sneeuw vallen onder
invloed van de koude bovenlucht.
Daar zal het in mei niet bij blijven.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

temperaturen rond 11 graden. De
west tot noordwestenwind is matig,
kracht 3 of 4. In de nacht net geen
grondvorst met een minimumtemperatuur van rond 3 of 4 graden.
Zondag is het met 10 graden alweer
een koude dag, maar het blijft droog
en er is vaak zon. De noordwestenwind is matig, kracht 3 of 4. In de
avond flink wat zon en in de nacht 3
of 4 graden en dan zit het opnieuw
tegen de grondvorst aan.
De vooruitzichten
Maandag kans op een bui en overdag eerst nog zon met temperaturen om en nabij de 12 graden. De
zuidwestenwind wordt vrij krachtig
en in vlagen kracht 6. In de nacht
buien en dinsdag is het eerst buiig,
maar in de middag en vooral in de
avond kan het wel eens droog blijven met de zon erdoor en 13 of 14
graden. Er staat een krachtige zuid
tot zuidwestenwind en er is kans op
windstoten in kracht 7 of 8. De organisaties van de dodenherdenking
zullen met de harde wind rekening
moeten houden. Woensdag wordt
een Bevrijdingsdag met enkele buien en met flink droog weer in de
middag. Overdag 12 graden. Een
krachtige tot af en toe harde west
tot zuidwestenwind, kracht5 en 6
met windstoten in kracht 7.

Waar zou de gemeente meer

aandacht aan mogen schenken.
Gratis muzieklessen voor alle kinderen van Harlingen!
Bist oek sunig?
Elke maand krijg ik zakgeld en spaar
meer dan de helft achteruit.
Avondje uit naar?
Met m’n vrienden naar de bios!
Mis je iets in Harlingen?
Een gamehal of een Starbucks vind
ik ook wel lekker ;p
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Als ik met m’n moeder naar een flat

Beroepenoriëntatie
scholieren bij bedrijven

ofzo ga vinden we het wel grappig
om dan bij een paar deurtjes aan te
bellen. Alleen het probleem is dat
mijn moeder door blijft gaan en dan
ben ik er al weer klaar mee :P
Grootste miskoop?
Mijn oude fiets, tijdens het fietsen
rolde het voorwiel er opeens af en
maakte ik een salto op de grond, gelukkig heb ik nu een nieuwe <:
Ik geef de pen door aan:
Cornée Looijenga.
En stel de vraag:
Je woont op een woonboot, ben je
wel eens ‘zeeziek’? En wat zijn de
voor- en nadelen van het wonen op
een woonboot?

Colofon

Leerlingen uit klas 3 van de vmbo-basis- en kaderopleiding van de RSG
Simon Vestdijk uit Harlingen hebben afgelopen week stage gelopen bij
bedrijven en instellingen in Harlingen en omgeving. Meer dan 40 ondernemingen verleenden hieraan hun medewerking.
RSG Simon Vestdijk streeft naar
zoveel mogelijk samenwerking met
het bedrijfsleven om leerlingen al
in een vroeg stadium kennis te laten
maken met diverse beroepsmogelijkheden. Hierdoor zijn deze leerlingen beter in staat een gerichte
keus te maken voor een beroepskeuze of een vervolgopleiding.
Yvonne Huizenga, decaan VMBO bij
Simon Vestdijk: “Wij zijn erg blij dat
ook in deze coronaperiode zoveel
bedrijven bereid zijn onze leerlingen te laten kennismaken met de
beroepspraktijk.” Het opleiden in

een praktijkomgeving past binnen
de ontwikkelingen in het huidige
onderwijs en wordt door ondernemers en instellingen ondersteund.
Bijvoorbeeld door leerlingen mogelijkheden te bieden voor stages,
bedrijfsbezoeken, het verzorgen van
gastlessen of het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een werkplaats
voor praktijkopdrachten. “Dat we in
deze periode zoveel lokale bedrijven
bereid vinden om mee te werken
aan deze stage, toont ook de betrokkenheid van de ondernemers bij de
jongeren in opleiding in deze regio,”
aldus Huizenga.

Attente maar anonieme ouwe seun
Martha Meindertsma parkeerde haar
fiets gisteren in de Voorstraat, en
toen ze terugkwam lag het voorwiel
in de kreukels. Een vrachtauto had de
bocht te krap genomen, en was over
de fiets gereden. Gelukkig zat er een
briefje onder de snelbinder, van een
attente getuige, die bedrijfsnaam en
kenteken had genoteerd, naast een
kort verslag van het ongeluk. “Anders
had ik met de strop gezeten”, vertelt Martha. Ze nam contact op met
het bedrijf; de chauffeur had niets
gemerkt van de aanrijding, maar de
schade wordt vergoed. Martha Meindertsma is erg blij met de attente
medeburger die het briefje achterliet,
maar niet zijn of haar naam vermeldde. Martha denkt aan een echte ouwe
seun. “Want die passen goed op elkaar.” Aangezien ze de medeburger
niet persoonlijk kan bedanken, doet
ze dat met dit bericht in de HC: “Bedankt! Ik vind het SUPER!”

Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel. Gratis tot en met 5
regels voor particulieren indien het
geen commerciële uiting betreft.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Felicitatie
Pake Lykele,
van harte
gefeliciteerd
met je
75ste verjaardag

TE KOOP
Inklapbare lichtgewicht
rolstoel, z.g.a.n., prijs
overeen te komen, Telnr:
06-51677683.

Liefs, kinderen en kleinkinderen

GEVRAAGD

Bij dit knappe ventje,
dat mag gezegd
Kunt u nu voor al uw
timmerwerk terecht
Maar het liefst speelt hij
op zijn gitaar
Hij wordt vandaag al

Oude ansichtkaarten goede prijs, ook ruilmateriaal.
S. Bijlsma, tel. 0517-393163.

50 jaar!

Van harte gefeliciteerd!
De familie XXXXXXXXXX

50
Wij zijn het niet vergeten,
hoewel SARAH
het zelf niet wil weten.
Janet!
Van harte gefeliciteerd Janet
Liefs,
Peter
Leanne & Remco
Marieka

OVeRliJDeN

Je was zo moe, je strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Laat niemand zeggen: “Ach, die dronkelap”
Laat niemand zeggen: “Ach, die junk”

Na een periode van afnemende gezondheid
is toch nog plotseling overleden,
onze zorgzame, krachtige en allerliefste moeder,
op de zeer hoge leeftijd van 101 jaar.
Nooit klagend en altijd opgewekt en
heel belangstellend naar iedereen toe
en met veel humor stond ze in het leven.
Het gemis is erg groot. Dankbaar dat wij haar
zo lang in ons midden mochten hebben.
Voor altijd in ons hart.

Aafke Engeltje Schreur-Banga
* Midlum,
4 januari 1920

† Harlingen,
18 april 2021

Sinds 1988 weduwe van Age Schreur.

Wij zijn deze zoon, deze broer, deze vader, deze neef,
deze kleinzoon, deze vriend, dit waardevolle mens
verloren aan de verslavingsziekte

Rinus Luijer

Na een lang leven is op 101-jarige leeftijd overleden
onze altijd meelevende tante

Aaf Schreur-Banga
Wij zullen haar missen.
Coby en Kees Helmstrijd
André
Monique
Isabel, Barbara, Xander

* Harlingen,
12 januari 1954

† Harlingen,
22 april 2021
Gijs
Jeroen
Patricia en Henk
Samantha, Silvia en Saskia

† 27 april 2021

22 september 1984

“Hij is nu in het licht, zonder pijn, zonder verdriet”
Tetty Heininga - Mamma
Ronald Luijer “Muis” - Pappa †
Bryan
Katie
Siân
Kimberly
Priscilla
Nicky
Ricardo

De crematieplechtigheid heeft reeds plaatsgevonden.
Corrrespondentieadres:
Nicolaas Baurstraat 57
8861 JA Harlingen

Lieve Klaas
Nooit meer een kop koffie halen, iedere dag kwam je
even langs. Ik zal je missen broer.
Rust zacht.

In ons verdriet zijn we één.
De uitvaartplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Je zus Tineke
Rust zacht

Correspondentieadres:
Kleine buren 4 | 8749GJ Pingjum
Wil je hulp bij je verslaving, bel 088-234 34 34

ome Klaas

(24/7)

Sterkte tante Gijsje.
Tetty en Katie, sterkte met het overlijden van

Jacob

Rinus
oma Alie van der Zee
Piet & Kee
Nieske & Menno
Rinze & Sabine
Neven en nichten

Een speciale dank voor het personeel van
Thuiszorg Het Friese Land voor de liefdevolle
verzorging en huisarts mw. R. Sijtema.

Correspondentieadres:
H. Schreur
De Leeuw 71
8862 TX Harlingen

Klaas Wierda
Opa, vader, schoonvader en man

Harlingen: Henk
Hans

In overeenstemming met de wens van onze moeder,
is haar lichaam ter beschikking gesteld
aan de wetenschap.

Na een lange tijd van vechten is van ons heengegaan

Klaas Wierda
Je was overal een bekende verschijning.
We gaan je missen.
Douwe
Sander
Petra
Else
Maaike
Klaas

Geheel onverwacht is overleden, mijn beste maat

Rinus
Wat zal ik jou missen vriend.
Wilfred

Lieve Rinus
WTF man, onwerkelijk. We gaan je ontzettend missen.
Vaarwel vriend, until we meet again.
Wij wensen iedereen enorm veel sterkte met dit verlies.
Samantha, Michel
Jake en Liam

Meer familieberichten op pagina 4

Rinne
Geertje
Ankie
Jasmijn
Hennie
Bouke

DaNKBetUiGiNG
Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor de warme belangstelling, de prachtige bloemen
en de vele mooie brieven en kaarten
die wij hebben ontvangen na het overlijden
van onze lieve moeder en oma

Dieuwke Koopmans-Vogelaar
Het heeft ons goed gedaan.
Familie Koopmans

4

OVERLIJDEN

Al bijna 35
5 jaar
be
ekend m
met afscheidnem
men in Harlingen.

Verdrietig, maar heel erg blij
met alles wat zij voor ons heeft betekend,
nemen wij afscheid van onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

Paulina Maria Bootsma - de Vries
* 22 september 1929
Bolsward

† 28 april 2021
Harlingen

sinds 7 augustus 1973 weduwe van Sipke Bootsma

Alex de Boer
4e generatie Uitvaartverzorger
Harinxmalaan 1 - Sneek - T (0515) 416 114 - E info@deboeruitvaart.nl

Milaan:

Teake en Gabriella

Harlingen:

Arnold en Ruurdje

DIVERSEN

Douwe en Tineke

Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.

Emke
Grietje en Bert
Hessel en Gerda
klein- en achterkleinkinderen

We nemen afscheid van haar in besloten kring.
Correspondentieadres:
A. Bootsma, Galjoenweg 124, 8862 XW Harlingen
Onze dank gaat uit naar het Friese Land en de Spiker
voor de liefdevolle verzorging!

Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.
Booth Boutique is vanaf
woensdag 28 april weer
open. Max. 4 klanten in de
winkel. S. Stijlstaat 2 Harl.

FELICITATIES
Hoera, opa wordt zaterdag
63 jaar! Dikke knuffel en kus
Nienke & Koen.
Hoera onze lieve oma van
der Weide wordt maandag
3 mei 65 jaar!!! Dikke kus
Linde en Vera.

Ondanks al jouw beperkingen
was je een tevreden mens.
“Hoe gaat het?” “Goed”, antwoordde je dan altijd.
Maar deze keer was het niet goed.
Nu hebben wij onze kanjer

Marloes

Hiep, hiep, hoera! Oma
Harlingen wordt maandag 3
mei 65 jaar. Dikke knuffel en
kus Nienke & Koen.

moeten laten gaan.
Het is goed zo. Tot ziens, klein donderwolkje.
Als gevolg van het coronavirus zijn wij genoodzaakt
om de crematieplechtigheid in besloten kring
plaats te laten vinden. Om deze reden zal er
ook geen condoleance worden gehouden.
Baafy en Jan Winkel

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

Harlingen, 29 april 2021
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Manning
Uitvaartzorg

Uw uitvaartverzorger uit de regio,
ongeacht uw verzekering
of lidmaatschap

deboeruitvaart.nl

}

SAMEN

€ 49,00

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

Iedereen
kan door

Parkinson
getroffen
worden

Steun baanbrekend
onderzoek
Ga naar
parkinsonfonds.nl

WIL JE EEN AANTREKKELIJKE EN BETAALBARE WEBSITE LATEN MAKEN?

MANGODESIGN.NL
Snel online
Vast tarief!
Hulp bij tekst
Uniek ontwerp
Responsive
Zelf tekst / foto's aanpassen

058 - 844 83 65 | manninguitvaartzorg.nl
MANGODESIGN.NL | INFO@MANGODESIGN.NL | 06-53964860
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Harlinger portretschilder in ‘Sterren op het Doek’
Morgen, zaterdag 1 mei verschijnt
stadgenoot Jan Tromp in het populaire tv-programma ‘Sterren op het
Doek’ op Omroep MAX. Tromp is
een begenadigd portretschilder en
woont ongeveer een jaar met zijn
echtgenote Clara in Harlingen.
Clara stuurde een mail met foto’s van
portretten die Jan maakte naar de
programmamakers. “In februari van
dit jaar ben ik benaderd door Omroep MAX,” vertelt Jan Tromp, “of
ik mee wilde doen aan het programma Sterren op het Doek.” Samen
met twee dames, uit Groningen en
het Noord-Hollandse Bergen, moest
Tromp de bekende presentator Philip Freriks portretteren. Op 3 maart
was de eerste opnamedag in het
Spoorwegmuseum te Utrecht. “Een
hele belevenis”, zegt Jan Tromp. “Wij
wisten toen nog niet wie we moesten
portretteren. Dit bleef nog even geheim. Zelfs naar de wc werd je begeleid, je mocht niet toevallig de BN-er
tegen het lijf lopen.”
Na de lunch werden ze uitgenodigd
naar een ruimte te komen. Daar volgden verschillende interviews met de
presentator van het programma, Özcan Akyol. Op een gegeven moment

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

hoekje

’t Dieren

Scholeksters op herhaling
Dit is mijn jaarlijkse stukje over de
scholekster, ik hoop dat u me dat
niet kwalijk neemt. Ik ben zo dol op
deze vogel dat ik er niet over uitgepraat raak. Van de week zag ik er nog
eentje die met zijn lange rode snavel
in het gras stond te prikken. Mijn
‘hé, dag scholekster’, kon hem niet
verstoren. Wist u dat ze dat kunstje met die keiharde snavel wel 6000
keer per dag doen? En dat de snavel
van het vrouwtje langer is dan die
van het mannetje?
Hoewel het slecht gaat met de aantallen scholeksters, door de intensieve landbouw, te weinig drassige
grond en te weinig kruidenrijke
graslanden plus een voedselafname
in de Waddenzee, is het toch weer
broedtijd geworden. Laten we hopen
dat de aantallen wat worden goedgemaakt. Hun tepiet, tepiet schalt inmiddels weer over ons vriendelijke
stadje. Opvallend is dat steeds meer
scholeksters op daken broeden, en
dat ze van wadvogels meer weidevogels zijn geworden.
Momenteel is de scholekster ook te
volgen op ‘Beleef de Lente’, waar je
het paartje live bezig kunt zien met
hun nest. Niet dat het nest van de
scholekster erg veel voorstelt. Een
kuiltje in het grind, wat stenen en
schelpjes. Er is echter een leuk filmpje waarin het vrouwtje het mannetje afwisselt op het nest. Daar heeft
ze een goede reden voor: er is een
vierde ei in aantocht.
Nu las ik dat het vierde ei dikwijls niet
wordt uitgebroed. Als er drie jongen
zijn uitgekomen, houdt het echtpaar
het voor gezien om hun aandacht
aan de jongen te kunnen schenken,
waarbij de grootste en sterkste van
het meeste voedsel wordt voorzien.
Hij heeft immers de beste papieren.
Na 32 tot 35 dagen zijn de jongen
vliegvlug. Als ze klein zijn kunnen
ze trouwens ook zwemmen, maar
ze worden nog geruime tijd door
hun ouders gevoerd. Ze zijn in die
periode nog lang niet zeker van hun
voortbestaan, omdat ze prooidier
zijn voor verschillende predatoren.
Duimen maar.

mocht de BN-er binnen komen en
bleek het Philip Freriks (zonder bril)
te zijn. Tromp: “De omstandigheden
om te schilderen waren niet geweldig. Tussen de bedrijven door waren
er interviews, wat natuurlijk wel wat
afleidde. Ik heb zo snel mogelijk een
schets gemaakt om het later uit te
werken. Philip mocht de schilderijen
nog niet zien. Eén week later kwam
de crew van de tv bij ons thuis in
Harlingen langs, om te zien hoe ver
ik was. Ik had twee koppen gemaakt,
een met bril en een zonder. Uiteindelijk is het die met bril geworden, omdat ik hem zo kende van de tv.”
De derde fase van het programma
was de onthulling, die plaatsvond
in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Freriks mocht kiezen welk schilderij
hij mee zou nemen. De andere twee
worden geveild; de opbrengst is voor
een goed doel.

De 76-jarige geboren Leeuwarder Jan
Tromp volgde de Rijks HBS in Leeuwarden. Tekenen en schilderen was
altijd al een grote hobby, maar Tromp
had wel door dat je als kunstenaar
geen droog brood kon verdienen.
Daarom volgde hij de ALO te Groningen, en ging hij na zijn studie aan de
slag als gymdocent aan de Stedelijke
Scholengemeenschap in Leeuwarden. Dezelfde school waar een zekere
Roel Sluiter geschiedenisleraar was,
maar dit terzijde.
Jan Tromp stortte zich eerder ook op
fotografie. In 1982 won hij twee eerste prijzen in de door het natuurtijdschrift Grasduinen georganiseerde
internationale wedstrijd. Tevens won
hij prijzen bij internationale fotowedstrijden van Olympus en Nikon.
In de jaren negentig koos hij voor de
schilderkunst. Inmiddels heeft hij
een tiental exposities op zijn naam

Jan Tromp in zijn atelier.

staan. De onderwerpen zijn divers,
maar hij is vooral bekend van het
maken van portretten van mens en
dier, veelal in opdracht. Eén van zijn
opvallendste werken was het portretteren van wijlen Relus ter Beek in
2009, destijds Commissaris van de
Koningin van de provincie Drenthe.
Eind april 2009 werd het schilderij in

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

aanwezigheid van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en de
familie van Ter Beek onthuld.
Wat de uitslag is geworden van ‘Sterren op het Doek’ wilde Jan Tromp
nog niet kwijt. Zaterdagavond 1 mei
20.35 uur NPO 2 Omroep MAX,
‘Sterren op het Doek’.

Skeeleraars kunnen weer los
Het zomerseizoen van Schaatstrainingsclub de Eskimo’s is afgelopen
zondag op de Harlinger skeelerbaan van start gegaan.
De ruim 160 leden trainen in de
zomer op skeelers en fiets om hun
conditie en schaatstechniek te verbeteren of op peil te houden. Schaatsclub de Eskimo’s is er voor jong en
oud waarbij het plezier voorop staat.
Dat betekent dat er op een gezellige
en ongedwongen manier wordt getraind. Ieder op zijn/haar niveau, met
aandacht voor techniek en conditie.
De schaatstrainingen op skeelers beginnen officieel op dinsdagavond 11
mei: vanaf 18.30 tot 19.30 uur voor
de pupillen en van 19.30 tot 20.30
uur voor de junioren. Op vrijdagavond fietstraining op de baan voor
junioren.
Veel jeugd skeelert op de openbare
weg en dat is niet zonder gevaar.

De eerste zomertraining.

Op de Harlinger skeelerbaan aan de
Achlumerdijk kan men veilig en verantwoord skeeleren. De baan is be-

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

schikbaar voor ‘vrij skeeleren’ voor
iedereen, vanaf donderdagavond
6 mei vanaf 19.00 uur en op zater-

dagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Een helm is verplicht. Meer info en
lid worden: www.stc-eskimo’s.nl.

Gym-tent wijkt voor hangjongeren
De afgelopen twee maanden konden leden van V & K Stenen Man sporten in een tent achter mfc Het Vierkant. De tent wordt echter komend
weekend weggehaald, meldt het bestuur van V & K Stenen Man in een
mail aan de leden.
“Dit doordat het nu een hangplek
is geworden voor jongeren. De afschaffing van de
avondklok en de aanstaande meivakantie zullen ook
voor meer overlast zorgen.
We willen vernielingen aan
de tent en het materiaal en de daarmee gepaard gaande kosten voorkomen.” De lessen gaan verder in de
buitenlucht bij Het Vierkant.
Doortraproutes
* Meer dan 80 fietsroutes in Friesland zijn in kaart gebracht op www.
doortrappen.frl. Deze ‘Doortraproutes’ zijn veilige fietsroutes, special geschikt voor senioren. Er is één route
in en rond Harlingen, van ongeveer
23 kilometer.
Elektrisch rijden
* EVplan.nl, een kennisplatform voor
elektrisch rijden, nam Harlingen onder de loep: er staan 7309 personenauto’s geregistreerd. Daarvan staan
er 39 (0,53%) geregistreerd als elektrische personenauto en nog eens 56
(0,77%) als plug-in hybride auto. Samen is dat 1,30% en dat is lager dan
het landelijke gemiddelde van 2,26%.
Volgens EVplan zijn er in de gemeente Harlingen in totaal 55 laadpunten:
12 publieke, 40 semi-publieke (op
privé terrein maar wel toegankelijk) en 3 snellaadpunten. Daarmee
ligt de laadpaaldichtheid (het aantal
laadpunten per elektrische auto) op
0,58% (2 elektrische auto’s per laadpaal). Dat is hoger dan het landelijke
gemiddelde van 4,5 per laadpaal.

Jaarrekening later
* Het lukt de gemeente niet de jaarrekening zoals gepland in juni klaar
te hebben; deze komt daarom pas in
juli in de gemeenteraad aan bod.

compensatie kunnen krijgen is nog
altijd onduidelijk. Raadslid Reynold
Bontes vroeg wethouder Harry Boon
om opheldering. Volgens Boon is de
regeling voorbereid en hij verwacht
dat het college volgende maand akkoord gaat met de regeling. Daarna
gaat de gemeente niet alle rechthebbenden aanschrijven, maar wel bekendheid aan de regeling geven.

Korting op ozb
* Clubs en organisaties met een sociaal belang krijgen vanaf dit jaar 75
procent korting op hun ozb-aanslag.
Die opdracht kreeg het college van B
en W in de lente van vorig jaar van
de gemeenteraad. De aanslag is al
binnen, maar hoe en wanneer clubs

Ernstig ongeval
* Bij de renovatie van het hoofdveld
van fc Harlingen is woensdag een
medewerker van het bedrijf dat de
werkzaamheden uitvoert, gewond
geraakt. De medewerker is overreden door een kar en liep daarbij een
geperforeerde long en een gebroken

sleutelbeen op. Volgens wethouder
Harry Boon was de man goed aanspreekbaar toen hij naar het MCL
werd vervoerd, en was er gelukkig
geen sprake van hoofdletsel.
Daling WW
* Het UWV maakt melding van
een verdere afname van het aantal
WW-uitkeringen in Friesland: eind
maart 10.861 uitkeringen (3,2% van
de Friese beroepsbevolking) en dat
is 3 procent minder dan een maand
eerder. In Harlingen was sprake van
een daling van ruim 6 procent, van
311 naar 291 uitkeringen. Een jaar
eerder waren dat er 270.

De terrassen mochten woensdag weer open, en daar werd gelijk als vanouds gebruik van gemaakt. Ondernemers
in de ‘gastvrijheidseconomie’ (van horeca tot zeilschool) die kosten maken voor de anderhalvemeter-richtlijn (bijvoorbeeld handzeep, duurzame verpakkingen maar ook verwarmde kussens voor op het terras) kunnen financiële
steun aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
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Vandaag plaatsen wij twee oude foto’s uit de collectie van Jaap van der Veen.
De eerste foto is van een kleuterklas met een aantal kinderen zittend aan
tafeltjes. De vraag is: wie zijn dit, welke kleuterschool en wanneer is de foto
gemaakt?
De tweede foto is van een straatje met aantal garages op een rij, de laatste
twee waarschijnlijk nog in aanbouw. De vraag is: waar is dit en wanneer is
de foto gemaakt?
Weet u bijzonderheden over het Wie, Wat en Waar? Heeft u namen of iets
dergelijks? Geef het door! Dat kan via wiewatwaar@harlingercourant.nl of
schriftelijk naar de Harlinger Courant, t.a.v. Wie, Wat, Waar, Kanaalweg 72,
8861 KG Harlingen. Of telefonisch: 0517-430043 - geef dan uw nummer
door en u wordt teruggebeld.

Lions Cheque van € 4500 voor Stichting Opkikker
Voor Lionsclub Franeker Harlingen stond het jaar 2020 in het teken van
fundraising voor Stichting Opkikker. Deze Stichting zet zich in voor ernstig zieke patiëntjes tot en met zeventien jaar. De oprichting in 1995 was
een idee van ouders van kinderen zoals Mario. De artsen vreesden dat hij
zijn zestiende verjaardag niet zou halen. Samen met het dorp en de politie organiseerde zijn vader dat Mario toch een tochtje op zijn ideaal - een
brommer - mocht rijden. Dit initiatief leidde samen met andere ouders
tot de stichting die al 25 jaar activiteiten organiseert voor deze kinderen
én hun familie.
De Lionsclub organiseerde op 1 januari 2020 de traditionele Harlinger Nieuwjaarsduik. De bibberende
deelnemers droegen met hun inschrijving hun steentje bij, want de
opbrengst van de inschrijving kwam
ten goede aan Opkikker.
In diezelfde periode deden inwoners
van Franeker en Harlingen enthousiast mee aan de inzamelactie van
oude telefoons. Bedrijven willen die
graag opkopen en dat brengt weer
geld in het laatje van de stichting.
Dit was een initiatief van de ernstig
zieke Jesse Mulder die in februari met een oldtimer Amerikaanse
patrol-car een promotietocht door
Friesland maakte en de duizenden
mobieltjes ophaalde. Daarbij werd
ook op het St. Martiniplantsoen
in Franeker de cheque van € 650
overhandigd als opbrengst van de
Nieuwjaarsduik.

Intussen waren de Lions alweer druk
met de voorbereiding van de WaddenRallly van 4 maart 2020. ‘We
serve’ is het motto van de Lions en
ook de Waddenrally zou in die geest
gereden worden ten bate van Stichting Opkikker. Inmiddels had corona zich hardvochtig aan de poort
van Europa gemeld en een lockdown
hing in de lucht. De Waddenrally
had in de afgelopen jaren een vaste
plek in de jaarprogrammering van
puzzelrit-minnend Nederland verworven; dat is wel wat waard! Toch
bleek uitstel onvermijdelijk. Het
werd een forse opgave, maar 5 september 2020 was een nieuwe mogelijkheid.
Alle hens aan dek; als gevolg van de
corona-maatregelen werd uitgeweken naar het Entrepotgebouw. Het
was een goed teken dat al snel het
maximumaantal deelnemers zich

had aangemeld. Toen aan het eind
van de rally-dag de teams waren
teruggekeerd, was de afsluiting coronaproof; dus minder uitbundig,
maar Opkikker kon op een bijdrage
rekenen.
De jubilerende Stichting Opkikker
is er in 2020 - met alle beperkingen
- in geslaagd activiteiten als de familiedagen te houden. Dat gebeurt
op hun vaste locatie De Eemhof in
Zeewolde. Daar worden de kinderen
ook getrakteerd op een vlucht in een
helikopter, een droomrit als prinses
in een limo of welke droom ze ook
hebben.
Tall Ships Races
De definitieve opbrengst van de
Waddenrally lag echter nog steeds
bij de penningmeester te wachten
op een uitgelezen moment om die
bekend te maken en te overhandigen. Hoewel de wereld steeds zonniger wordt en iedereen klaar staat
voor zomerse temperaturen is een
uitbundige en feestelijke overdracht
nog steeds corona-gebonden en dus
ver uit beeld. Maar het werd wel de
hoogste tijd! Aldus werd besloten
tot een summiere maar niet minder
blijmoedige ceremonie. Vorige weer

vrijdag overhandigde Rallycommissie-voorzitter Jitze Baarsma een
cheque van € 4500 aan Carel Koopman, medewerker van Stichting Opkikker.
Bijeenkomsten van de club hebben
niet kunnen plaatsvinden en digi-vergaderen is nuttig, maar je mist
een beetje de onderlinge sfeer, die
onontbeerlijk is om activiteiten en
ideeën te ontwikkelen. Echter! On-

Kruiden & Specerijen deel 246

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Fred de Vries (fredvries.nl)

Mexicaanse dragon
Ach, die Afrikaantjes. Je weet wel,
die leuke oranje bloemetjes die bij
je opa en oma in de tuin stonden.
Het grappige is natuurlijk dat het
geslacht helemaal niet uit Afrika
afkomstig is, maar uit ZuidAmerika. Aan het einde van de
zestiende eeuw namen Spaanse
kolonisten zaadjes van deze sierplanten mee naar huis. In de botanische tuin in Leiden stonden ze
al rond 1592. Er bestaan wel wat
theorieën waarom Afrikaantjes
zo worden genoemd, maar het bewijs ontbreekt. Omdat iedereen
tegenwoordig lange tenen heeft
wordt de benaming ‘Afrikaantje’
ook al racistisch gevonden en
hebben ‘wakkere’ ambtenaren in
Winterswijk besloten de naam in
de prullenbak te gooien en te vervangen door diens wetenschappelijke naam, Tagetes.
Al eerder waren we een soortgenoot tegengekomen in deze serie.
Het kakiebos of geelgroen afrikaantje (Tagetes minuta) is onder
de naam huacatay een bekend
keukenkruid in Zuid-Amerika.
Wij noemden hem zwarte munt.
Een ander familielid is de Tagetes
lucida, die inheems is in MiddenAmerika. In zijn thuisland wordt
hij afwisselend perícon, yerbaniz
of hierbanís genoemd. Hij is ook
in het bezit van een aantal Engelse namen, waarvan we de meest
gebruikte, Mexican tarragon,
kunnen vertalen als Mexicaanse
dragon.
Mexicaanse dragon is een vaste
plant die 50 tot 70 centimeter
hoog wordt en van een zonnige
standplaats houdt. De bladeren
zijn lansvorming en glanzend. In
de nazomer bloeit hij met clusters
van kleine gele bloemen. Het eerste deel van de wetenschappelijke
naam, Tagetes, benoemt Tages, de

Vlnr: Jitze Baarsma, Paul Scheffer en Carel Koopmans.

danks een goeddeels verloren voorjaar stroopt LC Franeker Harlingen
de mouwen alweer op voor een
nieuwe serie prachtige activiteiten.
Het doel daarvan zal zijn Tall Ships
Races Harlingen 2022. Net als in
2018 zal de Lionsclub projecten en
evenementen op touw zetten, die in
maatschappelijke zin bijdragen, opdat TSRH 2022 voor ieder één groot
feest wordt.

Etruskische god van de onderwereld en kleinzoon van Jupiter. Hij
wordt genoemd als de grondlegger van de kunst van het waarzeggen. Het tweede deel, lucida, is
afkomstig van het Latijnse woord
lucido, dat ‘helder’ of ‘glanzend’
betekent. Het beschrijft de glanzende bladeren.
Het plantje wordt ingezet als keukenkruid en medicinaal kruid. De
bladeren van dit plantje hebben
een smaak die doet denken aan
die van dragon met een hint van
anijs. Verse of gedroogde bladeren worden toegepast als smaakmaker in soepen en sauzen. In delen van Noord-Amerika wordt het
in diverse gerechten als vervanger
van dragon gebruikt. Bovendien
was het een van de ingrediënten
om chocolatl te maken, de pittige
drank gemaakt van cacao, chilipepers en een hele serie kruiden
en specerijen. Nog steeds wordt
een aftreksel van de Mexicaanse
dragon gebruikt om verkoudheid en diarree te behandelen. De
Mexicaanse dragon werd onder de
naam Yauhtli door de Azteken als
een rituele wierook gebruikt en
was bovendien opgedragen aan
een regengod. Dat zo’n gebruik
ook nog een nuttige achtergrond
had is minder bekend. De rook
werkt namelijk insectenverdrijvend en dat was zeker handig
omdat het in die contreien in de
regentijd sterft van de muskieten.
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In ‘De Ondernemer’ vuurt de HC iedere week een reeks vragen af op een
Harlinger ondernemer. Deze week: Alberto M. Racioppoli en Michele
Rizzitiello van Terramia.nl.
Jullie bedrijf in één zin.
Een (h)eerlijke webwinkel met kwalitatieve en lekkere producten afkomstig uit alle hoeken van Italië
waardoor je bij aankoop gelijk de
smaak van la dolce vita in huis hebt.
Waar is jullie onderneming
goed in?
We werken samen met kleinschalige
producenten die passie voor hun vak
hebben. In onze webshop zul je niet
snel massaproducten vinden maar
juist integere en ambachtelijke lekkernijen. Het aanbod varieert door
de seizoenen heen. We zijn altijd op
zoek naar nieuwe producten en smaken om onze klanten zowel mee te
verwennen als te verrassen. Beiden
zijn we Italiaans en hebben we daar
het grootste gedeelte van ons leven
gewoond. Wij houden van de Italiaanse keuken en het bourgondische
leven en dat zie je terug in ons aanbod en werk.
Hoe zouden jullie graag omschreven willen worden door
klanten?
Betrouwbaar, origineel, behulpzaam
en passioneel.
Waar ligt voor jullie de uitdaging?
Onze grootste uitdaging is om onze
bekendheid te vergroten zodat alle
liefhebbers van Italië in Nederland
de webshop Terramia.nl weten te
vinden voor hun behoeftes. Door

geen grote campagnes te voeren
maar zelf zeer actief te zijn op social
media hopen we steeds meer mensen te bereiken met ons enthousiasme. Ook delen onze klanten graag
hun positieve ervaring over onze
producten. Dit is misschien een langere weg maar dat past wel meer bij
ons zelf.
Hebben jullie ook dingen die erbij horen, maar die jullie liever
niet doen?
Eigenlijk niet. We zijn vrienden en
inmiddels ook zakenpartners. Wij
hebben echt het gevoel dat we van
onze hobby ons werk hebben gemaakt.
Wat vinden jullie van het beleid
voor ondernemers van de gemeente Harlingen?
Als webshop hebben wij nog niet
veel met de gemeente te maken gehad. De enkele keren dat we contact
hebben gehad, hebben wij als prettig
ervaren.
Wat vinden jullie lastig
aan ondernemen?
Als startende ondernemers voelen we de druk om onze doelen en
droom waar te maken. Maar alles
heeft zijn tijd nodig zo ook het opzetten en uitbreiden van onze webshop. Het lastige is dan om ons enthousiasme te managen.

Alberto M. Racioppoli (links) en Michele Rizzitiello.

We zijn vrienden
en inmiddels
ook zakenpartners
Hoe ontspannen jullie?
Tijd doorbrengen met onze gezinnen is voor ons de beste manier om
te ontspannen. Daarnaast komt
voetbal op een goede tweede plek.
Misschien levert het kijken en praten hierover niet echt ontspanning
op maar wel veel plezier.

Hoe ondernemen jullie
in de ‘corona-tijd’?
De corona-uitbraak heeft niet echt
veel invloed op een webwinkel. Wel
kunnen we al geruime tijd niet op
markten, beurzen of andere evenementen staan. Ook het bezoeken
van nieuwe leveranciers in Italië is al
maanden niet mogelijk. Vele contacten vinden digitaal plaats; dat maakt
het proeven van producten toch wel
moeilijk.
Gaan jullie ook anders
ondernemen na deze periode?
Ja, dan kunnen we naast de webwinkel ook weer het land in om onze
producten te verkopen en promoten

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

op markten, pop-up stores en andere evenementen.
Hoe zien jullie de toekomst
van jullie bedrijf?
Wij hebben er alle vertrouwen in.
Op dit moment werken we beiden
nog parttime als werknemer. Ons
doel is om alleen als ondernemers
verder te gaan met Terramia.nl.
Wil jij in deze rubriek, of ken je iemand die je graag in deze rubriek
terugziet? Tip de redactie via redactie@harlingercourant.nl.

Tjebbe Tammes ontvangt onderscheiding voor redding in Ghana

(Foto: Jan Hoogland)

Tjebbe Tammes (37) twijfelde geen seconde om direct uit te varen en
hulp te bieden, aan de bemanning van enkele omgeslagen vissersbootjes.
Daarom heeft de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen Tammes
een oorkonde toegekend. Deze is vorige week vrijdag op het stadhuis van
Harlingen door burgemeester Roel Sluiter uitgereikt.
Tjebbe Tammes was aan het werk
op de Multicat Odin en bezig met
demobilisatie van baggerwerkzaamheden in de haven van Tema, Ghana.
Het weer sloeg om met veel regen,

zeer harde wind met uitschieters van
50 tot 55 knopen. De werkzaamheden moesten door het slechte weer
gestaakt worden. De pijpenbak die
op vier ankers lag ging aan de haal,

waarbij één anker afbrak door de
harde wind. De Odin lag standby
met een sleepdraad om waar nodig
te kunnen inspringen.
Vanuit de stuurhut waren de golven
te zien die vanuit de Atlantische
Oceaan op en over de pier sloegen.
Er werd een vissersbootje gezien
waarop drie lokale vissermannen
zaten. Ze werden volledig overvallen door het slechte weer. Op dat
moment riep de schipper van de bak
de Odin op, dat ze de vissersbootjes
verderop bij de pier niet meer zagen.
Dat was het moment voor Tjebbe
om te besluiten gelijk uit te varen.
Bij het uitvaren waren de eerste drie
man al te zien die in de zee dreven.
Deze mannen waren tot de havenmond gezwommen en volledig uitgeput. De dekbemanning heeft de
reddingsboeien gereed gemaakt en
ze konden de drie man aan boord
trekken. Dit ging redelijk doordat
ze deels nog achter de pier lagen.
Buiten de haven was het zeer slecht,
maar toch ging Tjebbe door. Alle
spullen vlogen door de stuurhut en
schuin stekend bij de zeeën op voeren ze parallel aan de pier waar nog
een omgeslagen boot werd gezien.
Tjebbe benaderde deze boot en met
man en macht werden er weer drie
vissermannen aan boord getrokken.
Daarna gingen ze door naar het laatste vissersbootje dat met drie man
erin op een ankertje vlak voor de
pier lag.
Tjebbe begon achteruit te naderen bij de boot, toen een grote golf
de boot omsloeg. Twee van de drie
mannen zwommen naar de Odin
toe en konden aan boord getrokken
worden, maar de derde jongeman
bleef op de onderkant zitten. Ze
naderden de pier en gooiden een
reddingboei met een lang touw uit,
waarna ze ook deze jongeman aan
boord hebben kunnen halen.
De negen vissermannen kregen in
de kombuis droge kleding aangereikt en eten en drinken. Aan wal

zijn ze door een ambulance naar het
ziekenhuis gebracht ter controle.
Tjebbe vaart minstens 15 jaar op
een Multicat en is daarmee op verscheidene projecten wereldwijd
werkzaam geweest. De gebeurtenis
in Tema is uniek; dit heeft hij nooit
eerder meegemaakt. De aandacht
die daarna vanuit de KNRM en de
media is ontstaan was onwerkelijk
voor Tjebbe. Voor hem is het de
normaalste zaak om een medemens
in nood hulp te bieden. Ook bui-

ten het (vrijwilligers)werk staat hij
altijd klaar voor een ander, om te
helpen. Voor de overige bemanning
aan boord van de Odin was het een
overweldigende ervaring, aangezien
zij nog nooit in zo’n situatie hebben
gezeten. Door de ervaring, professionaliteit en het positieve karakter
van Tjebbe heeft hij zijn bemanning
goed door de actie heen geloodst en
kunnen de negen vissermannen in
goede gezondheid het verhaal navertellen.

Niet normaal
Het is niet normaal om zwerfafval te veroorzaken! Dat is de kernboodschap
van het ‘zwerfafvalplan’ van gemeente Harlingen, dat binnen vijf jaar moet
leiden tot: ‘De Schoonste Stad aan het Wad’. Ter herinnering plaatsen we
een jaar lang iedere week een foto van (opgeruimd) zwerfafval. We putten
daarbij uit de gigantische collectie van milieujutter Henk Prins, maar iedereen mag meedoen: redactie@harlingercourant.nl. Deze week: bij de ‘sportcontrainer’ achter De Batting. Een leuke plek om te sporten - en kennelijk
ook om te snoepen. Op de foto wat afval dat binnen een minuut bijeen werd
geraapt - en die sportcontrainer kan wel een afvalbak gebruiken. Tussen dit
afval een leeg flesje handgel. Dus wel benul van schone handen, maar niet
van een schone omgeving? Bijzonder. En niet normaal.
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Boek ‘Noorderbreedte viert de
vrijheid’ rolt van de pers

Vernieuwde Jumbo Olaf Hermus geopend

Deze week rolt het boek ‘Noorderbreedte viert de vrijheid’ van de pers.
Een bijzonder boek, met daarin 44 portretten van bewoners die hun
dierbaarste herinneringen aan de bevrijding 76 jaar geleden delen.
Mooie herinneringen, maar ook hartverscheurende momenten, die diepe sporen hebben nagelaten in hun leven. Het boek bevat ook verhalen
van bewoners van de Spiker en De Batting.
Voor bewoners van Noorderbreedte
is Bevrijdingsdag ieder jaar een moment waarop herinneringen aan de
bevrijding bovenkomen. Stuk voor
stuk verhalen die niet verloren mogen gaan. Daarom heeft Noorderbreedte deze verhalen gebundeld
in een boek en de gelijknamige foto-expositie ‘Noorderbreedte viert
de vrijheid’.
Fotograaf Menno de Boer ging de
afgelopen twee jaar op pad om bewoners en hun dierbare voorwerpen
te portretteren. Zorgmedewerkers
legden - af en toe samen met kinderen en kleinkinderen - de meest
bijzondere verhalen vast op papier.
Het resultaat is een indrukwekkend
boek, waarin verhalen en foto’s elkaar afwisselen.

Om iedereen de gelegenheid te geven deze bijzondere portretten en
verhalen te zien, zal de foto-expositie een jaar lang langs bijna alle
Noorderbreedte-locaties reizen, om
vervolgens op 5 mei 2022 te eindigen in De Blokhuispoort in Leeuwarden. De locaties en data zijn binnenkort te vinden op de website van
Noorderbreedte. Vanaf woensdag 5
mei 2021 is het boek ‘Noorderbreedte viert de vrijheid’ verkrijgbaar op
alle locaties van Noorderbreedte.
Op
www.noorderbreedteviertdevrijheid.nl kan men het boek nu al
bestellen. De opbrengsten van het
boek gaan naar het Fries Verzetsmuseum, dat als doel heeft om dit soort
bijzondere oorlogsverhalen niet verloren te laten gaan.

Recht door zee juridische column
Kabinet doet aangifte wegens
lekken van notulen ministerraad
Het kabinet doet aangifte vanwege
het lekken van de notulen van de
ministerraad naar RTL Nieuws. Dit
laat demissionair minister-president Rutte weten door middel van
een kamerbrief aan de Tweede Kamer. De notulen zijn staatsgeheim,
waardoor een strafrechtelijke vervolging mogelijk is.
RTL Nieuws onthulde dat er in de
ministerraad bewust is afgesproken
om bepaalde informatie over de toeslagenaffaire niet te delen met de
Kamer. Ook zou er zijn gesproken
over het ‘sensibiliseren’ van het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt.
Lekken uit het wekelijkse overleg
is een misdrijf en de rijksrecherche
zal hier onderzoek naar doen. Op
het schenden van het ambtsgeheim
staat een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van
tienduizenden euro’s, volgens hoog-

leraar staatsrecht Paul Bovend’Eert.
Op het lekken van staatsgeheimen,
waardoor de veiligheid van het land
in het geding is, staan nog forsere
straffen.
In februari 2013 is er door het gerechtshof Den Haag een uitspraak
gedaan in een soortgelijke zaak.
In deze zaak acht het hof bewezen
dat de verdachten, twee voormalig
medewerkers van de AIVD, zich in
2009 schuldig hebben gemaakt aan
het doorspelen van staatsgeheime
informatie naar een journaliste van
De Telegraaf.
Door de aangifte van het kabinet
ontvangt RTL Nieuws binnenkort
mogelijk een uitnodiging van de
rijksrecherche. De redactie van het
nieuwsplatform laat op de website
al weten dat er in dat geval beroep
wordt op het brongeheim. Het recht
daarop is vastgelegd in de Nederlandse wet.

Opening Jumbo door Timo en Ties.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Hoewel de geheel verbouwde supermarkt Jumbo Olaf Hermus woensdagmorgen om negen uur open ging, stonden de eerste klanten al om
kwart over acht voor de deur te wachten. Maar voordat de deuren open
gingen werd het eerste historische verzamelalbum door ondernemer
Olaf Hermus aan Anneke Visser van de vereniging Oud Harlingen overhandigd.
Door Ubbo Posthuma
In zijn toespraak liet Hermus weten
dat de afgelopen weken gekenmerkt
werden door bloed, zweet en tranen;
het waren heftige weken. Maar hij
had van iedereen veel steun gehad
en het resultaat is een heel mooie
winkel. Ook veel steun van zijn gezin. “Die hebben mij de ruimte gegeven om dit allemaal neer te zetten.
Soms vroegen zij zich af ‘wie is die
man die het vlees snijdt’”, grapte
Olaf. Hij wilde twee mensen uit
zijn geweldige team even uitlichten: “Mijn steun en toeverlaat in de
winkel bedrijfsleider Jan Grijpstra
en projectleidster Katalijne Teuben.
Van beiden heb ik heel veel steun
gehad. Maar ook alle medewerkers
veel dank, wij zijn een echt topteam,

ook jullie hartelijk dank. Niet in de
laatste plaats dank aan het adres
van de gemeente Harlingen. Zij hebben erg hun best gedaan om tijdens
de verbouwing de weg op te knappen, een enorme samenwerking”,
aldus de Harlinger ondernemer.
Olaf Hermus roemde de samenwerking met vereniging Oud Harlingen,
die het verzamelalbum heeft samengesteld. Het eerste exemplaar werd
dan ook overhandigd aan Anneke
Visser. Anneke maakt deel uit van
de redactie van het Magazine van
Oud Harlingen, die verder bestaat
uit Theo Althuis, Hinke de Jong en
Geert Noorman.
Iedereen in de gemeente Harlingen
heeft onlangs in de Harlinger Courant een voucher ontvangen, om

dit album gratis bij de Jumbo af te
halen. Bij aankoop van 10 euro aan
boodschappen ontvangt de klant
vier historische plaatjes. Het verzamelalbum bestaat uit maar liefst 64
pagina’s, met plaats voor 216 foto’s.
Het album is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, zoals verdwenen gebouwen, bekende Harlingers,
van groenteveiling tot Jumbo en de
Elfstedentocht.
Marga Funk en Elly Runia bemanden een stand in de winkel waar de
albums op vertoon van de voucher
werden uitgereikt, en waar men zich
ook nog als lid van de vereniging
kon opgeven.
Het volgende heuglijke moment
was de officiële opening van de
vernieuwde Jumbo, waarbij het gezelschap zich naar buiten spoedde.
Zonen Timo en Ties mochten in het
bijzijn van vader Olaf en moeder
Maaike een grote ballon lekprikken,
en daarmee was de grootste supermarkt van Harlingen en omstreken
geopend.

Grijmans Advocatuur & Mediation

Dinsdag 4 mei
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 14:00 Keep it country
14:00 - 16:00 Nostalgia
19:00 - 21:00 Dodenherdenking
vanaf de begraafplaats van de gemeente Harlingen
(ook live te volgen op beeld)
21:00 - 22:00 Nostalgia

Programma
Omroep RSH
Zaterdag 1 mei
09:00 - 10:00 Een praatje en plaatje
10:00 – 11:00 On Air
11:00 – 13:00 Afslag Harlingen
13:00 - 14:00 Muziek met Erik
17:00 - 18:00 On Air
19:00 - 21:00 Theetijd met koffie
Zondag 2 mei
10:00 - 11:00 Kruispunt
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 - 13:00 Roots Music
13:00 - 14:00 Jack Heaven’s café
14:00 - 16:00 Muziek met Erik extra
16:00 - 17:00 Radio Eenhoorn:
Zondag matinee
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 21:00 RSH Klassiek
Maandag 3 mei
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 15:00 Afslag Harlingen
15:00 - 16:00 Muziek met Erik
19:00 - 21:00 Afslag Harlingen
21:00 - 22:00 Muziek met Erik

Woensdag 5 mei
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 15:00 Bevrijdings radio
19:00 - 21:00 Balki breekt de week
Donderdag 6 mei
10:00 - 12:00 Koffie Radio
19:00 - 20:00 Uit de Schatkamer van
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland
Vrijdag 7 mei
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 14:00 Keep it Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 23:00 Het Alternatief

SAMEN
STERK

Toch nog een beetje Koningsdag
Al meer dan honderd jaar opent de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen Koninginnedag/Koningsdag, vanaf het
dak van het stadhuis. Afgelopen dinsdag was ’t Stedelijke ook weer present. Vanwege corona niet met het hele
orkest en ook niet op het dak, maar met een klein gezelschap op de stoep voor het stadhuis. Met Gerard Dijkstra en
Hiltje Muller op trompet, Ubbo Posthuma op trombone, Jacob Kiewied op esbas, de ‘Harlinger Pavarotti’ Loek van
der Heide en dirigent Eric Roelofsen, klonk het over een windstille en zonovergoten Noorderhaven indrukwekkend.
De nummers die ten gehore werden gebracht waren de Engelse hymne Horsley, ‘Wij willen Holland houden’, ‘In
een blauw geruite kiel’ en ter afsluiting het Wilhelmus. Na afloop werd door burgemeester Roel Sluiter een kleine
toespraak gehouden en met een oranjebitter gezamenlijk getoost op de verjaardag van koning Willem Alexander.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
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Heerlijk gekruid
Heerlijk gekruid

Boeren
Boeren
Verse worst
Verse worst
4 stuks
4 stuks

Special
Special

50
4
450

Kalfsconfetti
Kalfsconfetti

per stuk
per stuk

25
2
225

Trots van de Keurslager
Trots van de Keurslager

Gemarineerde
Gemarineerde
Varkensoesters
Varkensoesters
4 stuks
4 stuks

Keurslagerkoopje
Keurslagerkoopje

Hamburger-pakket
Hamburger-pakket
4 Hamburgers,broodjes,saus
4 Hamburgers,broodjes,saus
pakket
pakket

Keurslagerkoopje
Keurslagerkoopje

95
7
795

95
6
695

Maaltijd van de week
Maaltijd van de week

Stamppot
Stamppot
Snijbonen
Snijbonen

dagvers

dagvers
uit eigen keuken
uit eigen keuken

500 gram Gekruid Gehakt +
500
gram Gekruid Gehakt +
4 Roomschijven
4 Roomschijven
samen
samen

95
8
895

Zijlstra, Keurslager
Zijlstra,
Voorstraat 27 Keurslager

ONZE OPENINGSTIJDEN

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

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

Aanbieding geldig van 03 mei 2021 tot 09 mei 2021
Aanbieding geldig van 03 mei 2021 tot 09 mei 2021

Automaterialen IJdema
Ook het adres voor:
- Bougies
- Filters
Automaterialen
IJdema
- Riemen
Ook
het adres voor:
Remdelen - Filters
-- Bougies
Waterpompen- Remdelen
-- Riemen
-- Waterpompen
- Accu’s
Accu’s
-- Etc.,
Etc.etc.
, etc.

Alle tijd om te
kletsen en spelen

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

uto-onderdelen, accu’s en accessoires

Zuiderhaven 31 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

- 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

‘Ouders laten hun kind
hier met een gerust
hart achter. Ze weten
dat wij de tijd hebben
om met ze te kletsen
en te spelen . Als we
zien dat ze dat nodig
hebben wijken we van
de vaste structuur af
om iets anders te
gaan doen . Net zo
makkelijk!’
Marjan

ikc prins johan friso | prinsjohanfriso.nl | 0517 - 430583
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Hockeynieuws van HMHC: feestelijke
diploma’s en meivakantie
Langzamerhand zien we versoepelingen in ons land, winkels die open
mogen, terrassen die we weer kunnen bezoeken. Maar voor de sport
moeten we nog even wachten. In mei komt er duidelijkheid of er dit jaar
nog gehockeyd kan worden buiten de onderlinge wedstrijden om. En of
HMHC dus toch nog een beetje ‘gewoon’ het seizoen kan afsluiten met
bijvoorbeeld een soort Familiedag. Het zou mooi zijn, iedereen kijk er
naar uit en de KNHB houdt er ook nog rekening mee om in juni regionale
hockeywedstrijden te organiseren.
men met een vriendje of vriendinnetje!
HARLINGER MIXED HOCKEY CLUB

Ondertussen gebeurt er bij HMHC
veel: onderlinge wedstrijden, volop
trainingen, clinics op basisscholen,
schoolhockey in samenwerking met
Beweegteam Harlingen en hockey
tijdens de Koningsspelen. Ook zijn
de voorbereidingen voor het komende seizoen gestart met onder andere
de indelingen van de teams voor komend jaar.

De Witte Swaen terug in het Dok
Afgelopen maandagavond is de winterligplaats in de Noorderhaven verruild voor de stek in het Dok. Twee boten
van de KNRM namen de Witte Swaen op sleeptouw. In het Dok kan de Witte Swaen worden voorzien van de tuigage, de stengen en de ra’s. Zodra het RIVM een gunstig advies afgeeft, wordt het schip verder afgebouwd. Er zijn
nog diverse timmerwerken uit te voeren. Ook de technische installatie kan dan verder worden ingebouwd. Op het
werfterrein liggen de stengen en ra’s al klaar. In het bezoekerscentrum is op beperkte schaal (vanwege het coronavirus) hard gewerkt aan het staande en lopende want. Totaal 4,8 kilometer touwwerk. Ook aan de blokken (katrollen)
is keihard gewerkt. Het zijn tijdrovende klussen. De vrijwilligers van de Barentszwerf kijken er naar uit om weer met
elkaar aan de slag te kunnen en de Witte Swaen te laten pronken.
(Foto: Jan de Jager)
Diploma’s voor F-jeugd.

Diploma’s voor F-jeugd
Net als bij alle sporten begin je bij
hockey met de basis. Hoe houd je
een stick vast? Welke soorten slagen zijn er en hoe werken ze? Hoe
speel je goed naar je medespeler? Bij
HMHC leert de jeugd dit spelenderwijs, waarbij er ook altijd veel aandacht is voor plezier. De F-spelers
en speelsters kregen dit voorjaar bij
elke activiteit stickers en vulden zo
hun eigen diploma.
Afgelopen week ontvingen ze van de
hoofdtrainers Onno Jan Onnes en
Joyce Heida deze diploma’s, waarbij
ze feestelijk verkleed waren vanwege de Koningsspelen.
Ook zin om mee te komen hockeyen? Je bent van harte welkom om
een keer mee te doen of mee te ko-

Laatste speelronde onderling
toernooi D- en C-teams
De D- en C-teams hadden afgelopen
zaterdag hun laatste speelronde van
het onderlinge toernooi dat was georganiseerd door de coaches en de
technische commissie van HMHC.
In allerlei weersomstandigheden,
van hagel tot stralende zonnig weer,
speelden zij tegen elkaar. Met steeds
na afloop wat te eten en drinken.
Het bleef spannend tot de laatste
ronde, toen pas werd het winnende
team bekend. Zij kregen van Siep
van de technische commissie een
ijsbon van Min12. Ook de keepers
werden in het zonnetje gezet, zij
rouleerden over de verschillende
teams en deden het uitstekend.
Actie: gratis hockey tot
de zomervakantie
Misschien heb je de posters wel
zien hangen op school of ergens
anders in de stad. Tot de zomervakantie kun je gratis meehockeyen
bij HMHC. En er is voor alle leeftijden wel een team, van jong tot oud.
Dus kom lekker sporten na het vele
thuiswerken en thuis je lessen van
school volgen. Aanmelden kan via
de site van HMHC.
Meivakantie minder hockey
De komende twee weken is er wat
minder hockey aan de Westerzeedijk. In de meivakantie wordt er
minder getraind, dus houdt de planning in de gaten. Na de meivakantie hoopt men dan zicht te hebben
op verdere versoepelingen, maar in
ieder geval kan er dan weer volop
worden getraind en gaan de voorbereidingen voor het komende seizoen
gewoon door.

Buiten kijken naar binnenles
De zwemlessen zijn enige tijd geleden weer hervat, maar ouders mogen momenteel niet binnen kijken. Ze staan nu
coronaproof buiten door het raam te gluren. 
(Foto: Mitchel Laros)

Prijsuitreiking onderling toernooi D- en C-teams.

Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 2 mei 10.00 br. Jan Jacob Hoefnagel; livestream via: www. baptistenharlingen.nl.

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 2 mei 9.30 dienst alleen via de
live stream: www.pg-harlingen.nl
Leger des Heils Harlingen
Zo. 2 mei geen dienst

Keizerskronen bij Midlum
Ieder jaar trekken de keizerskronen bij Midlum fotografen. Inge de Jong maakte deze foto van het keizerskronenveld van Maatschap de Jong-Velsma en VOF de Keizerskroon tussen Midlum en Harlingen. (Foto: Inge de Jong)

De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 2 mei 10.00 via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/

H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Za. 1 mei vooravond vijfde zondag
van pasen, 19.15 gestreamde viering vanuit Dronryp via www.heiligejacobusparochie.nl; Zo. 2 mei
vijfde zondag van pasen; 11.00 H.
Eucharistieviering m.m.v. cantores
kerkkoor, celebrant pastoor Conijn,
predikant (max. 30 kerkgangers:
aanmeldenrkharlingen@hotmail.
com)
Doopsgezinde gemeente
Zo. 2 mei geen dienst
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 2 mei geen dienst
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Weekpakket
500 gram Kippendij/Kipfilet of 500 gram Filetlapjes
+
4 Kipschnitzels of 4 Indische Schijven
+
4 Kippenbouten of 4 Harlinger Burgers
+
500 gram Rundergehakt of 1 kg h.o.h. Gehakt
+
100 gram Vleeswaren naar keuze uit trio
samen

14,98

Vleeswarentrio
100 gram Kipfilet
+
100 gram Boerenmetworst
+
100 gram Schouderham

samen

3,98

Uit de grillhoek:
met goud bekroond

Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag
29 april tot donderdag
6 mei 2021

0,98

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

onze
Grillworst

100 gram

Omdat het nog
kan, onze malse

Braadlappen

500 gram

5,25

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

Iedere week:

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers
Bij ons volop keuze uit allerlei vrolijke bloeiende

EENJARIGE PERKPLANTEN

zoals bijvoorbeeld het VLIJTIG LIESJE

Stet Heemskerk is per direct op zoek voor
locatie Harlingen naar een

• Chauffeur met rijbewijs B
De collega die wij zoeken voor deze functie kan tegen een stootje en is niet vies
van hard werken. Daarnaast beschik jij over:
Functie-eisen
• Rijbewijs B

• Een gedreven persoonlijkheid en je hebt een proactieve instelling;
• Een no-nonsense mentaliteit;

• Je bent 40 uur per week beschikbaar.
Ben jij de chauﬀeur die wij zoeken?

Solliciteer dan nu en stuur je C.V. met motivatiebrief naar jrl-stet@stetheemskerk.nl
of neem telefonisch contact met ons op via 0251-250104.

www.stetheemskerk.nl
Strengweg 1, 1969 KP Heemskerk
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

Fahrenheitstraat 5, 8861 NH Harlingen
T: 0517-413250 - E: bloemisterij.vandermeer@planet.nl

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!
• kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• voorschool
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.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

kinderwoud.nl

12

Gedachten
aan zee
Deze week één ‘gedachte aan
zee’ in de rode brievenbus aan
het eind van de Zuiderpier.

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

Struikelstenen poetsen
Vrijwilligers en leden van de werkgroep Struikelstenen zijn gestart met de
jaarlijkse poetsbeurt van de 45 struikelstenen in de stad. De struikelstenen
liggen voor de huizen waar Joodse Harlingers hebben gewoond en van
waaruit ze tijdens de Tweede wereldoorlog zijn weggevoerd. Het is de
moeite waard om weer eens langs de blinkende stenen te lopen. Opdat we
niet vergeten! Vrijwilligers Ellen Dijkstra-Bosma en Albert Hoekstra poetsten
op de Kleine Voorstraat de struikelsteen van Simon Leijdesdorff.

Auke Halma klokt snelste duif van Harlingen

Alfons Willekes stuurde deze foto naar de redactie, van het verdwenen
brugje van houthandel Meinesz over de Bolswardervaart. Alfons Willekes:
“Het ijzeren ophaalbrugje vormde de verbinding tussen de gebouwen links,
gelegen achter de woningen van de Koningin Wilhelminastraat en de 11
houtschuren rechts, op het Balkland. Ik heb de foto gemaakt op 29 december 1984. Er lag een flinterdun ijslaagje op de Bolswardervaart. In 1985 heeft
Oldenboom Meinesz BV zich op de Zuidwalweg gevestigd. Niets herinnert
meer aan de bedrijvigheid die hier heeft plaatsgevonden. Links bevinden
zich nu de flats van de Prins Clausstraat.”
(Foto: Alfons Willekes)

Walking Footballers mogen
eindelijk weer
Eindelijk mochten ze weer de ‘wei’ in, de voetballers van Walking Football. Onder bezielende leiding van Stijn Kooijman van Beweegteam
Harlingen en stagiaire Esther Hartsema, fysiotherapeute in opleiding,
werden woensdagmorgen de stramme spieren van de mannen weer even
onder handen genomen.
Iedereen toonde zich blij dat het
weer kon, het was al bijna een jaar
geleden dat men op het veld stond.
Al was de vaste trainer Patrick Oosting er nog niet, de groep werd fantastisch opgevangen door Stijn en
Esther, waarbij Age Tichelaar hand
en spandiensten verrichte. Achttien spelers waren op komen dagen.
Door de coronamaatregelen werden
zij in verschillende groepen van vier
of drie personen verdeeld. Het veld
van fc Harlingen werd in vieren opgedeeld. Elk deel had een bepaalde
activiteit en er werd na 15 minuten

gewisseld. Na een uitgebreide warming-up, latje trap, estafette en de
cooling down, werd de training afgesloten.
Door de coronamaatrelen was dit
een aangepaste training. Wel belangrijk om weer te starten want op
18 september staat er op Terschelling een toernooi te wachten en daar
wil men natuurlijk een goed figuur
slaan.
Iedereen van 60 jaar en ouder kan
zich aansluiten en op woensdagmorgen 9.30 uur langskomen om te
kijken of gelijk al meedoen.

Tussenstand Kampioenschap
Vitesse 2021
Na twee vitessevluchten staat Sjouke van der Boom onaangewezen
en aangewezen op de eerste plaats.
Onaangewezen wordt hij gevolgd
door Gebroeders Heeres & Zoon en
Gebroeders Kwast & Zoon. Aangewezen zitten Henk van Velzen en
Andries Wijkstra hem op de hielen.
Sjouke’s overmacht op dit moment
wordt geïllustreerd door de eerste
vijf plaatsen in de tussenstand van
het Duifkampioenschap Vitesse
2021.
Uitslag PV De Postduif
Harlingen, Heusden-Zolder
24-04-2021
Auke Halma (6/14) 1, 53, 88, 103,
115, 123
Sjouke van der Boom (21/31) 2, 4, 6,
7, 10, 13, 15, 18, 27, 28, 36, 37, 38,
52, 58, 59, 80, 90, 105, 107, 126
Andries Wijkstra (12/35) 3, 14, 16,
23, 32, 40, 69, 75, 87, 97, 120, 121
Jan, Willem en Frederik Heeres
(22/50) 5, 8, 19, 20, 22, 24, 25, 30,

31, 44, 47, 51, 63, 66, 84, 86, 101,
102, 106, 114, 119, 124
Pollie, Peter en Mark Kwast (20/36)
9, 11, 21, 26, 43, 45, 49, 50, 55, 56,
62, 68, 70, 82, 83, 89, 92, 93, 117,
127
Rinnie & Arjen Riem (11/24) 12, 39,
42, 48, 71, 72, 74, 100, 108, 110,
116
Henk van Velzen (6/26) 17, 33, 94,
96, 98, 125
Feike & Eelco Feikema (9/25) 29, 35,
41, 76, 77, 78, 79, 99, 109
Willem Buwalda (4/29) 34, 54, 57,
111
Dirk Buwalda (7/29) 46, 60, 64, 73,
95, 104, 122
Elly Broekhuizen (6/20) 61, 67, 81,
85, 91, 118
Combinatie Heeres (1/12) 65
Hessel Bakker (2/5) 112, 113

Sjoerd & Rutger Zwart winnaar op Heusden/Zolderen
De tweede Vitesse vlucht ging op zaterdag 24 april vanuit Heusden Zolder. Hiervoor werden op de vrijdag ervoor de duiven ingekorfd. Het was
’s morgens nog fris dus werd er gewacht, net als vorige week, tot 10.00
uur voordat de 261 wedstrijdduiven aan hun terugreis over 237 km naar
Harlingen konden beginnen.
De snelheid gezien de noordoosten
wind was wederom niet hoog. De
eerste duif werd om 13.20 uur geklokt. Het was de duivin 567 van
Sjoerd en Rutger Zwart die twee
doffers van Age de baas was. Dit
had ze gedaan met een snelheid van
1186 meter per minuut. Sjoerd en
Rutger Zwart sleepten net als vorig
week met deze super duivin de luxe
prijs in de wacht en een vijfde plaats
in het ACG Samen spel van 2069
duiven. De 006 een doffer van Age
Zijlstra kwam een vleugelslag tekort
met 1185 meter per minuut. Deze
moest genoegen nemen met een
eervolle tweede plaats en zevende
in het ACG. Ook werd op zijn hok de
104, een doffer, als derde prijsduif
geklokt met 1175 meter per minuut
en twaalfde in het ACG. Op het hok
van de derde liefhebber Jan Hoogland werd ook goed geklokt. Vier
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Walking footballers in actie. V.l.n.r. Jan Willem Veenendaal, Stijn Kooijman,
Guus van Hurck en Esther Hartsema
(Foto: E.c.A)

De postduiven van de Afdeling Friesland werden op zaterdag 24 april
2021 om 10.00 uur gelost in het
Belgische Heusden-Zolder, op ongeveer 237 kilometer van Harlingen.
Er stond een matige noordoostelijke
wind. Drie uren en zeventien minuten na de lossing landde de eerste
duif van de vereniging op de antenne van Auke Halma. Een gemiddelde snelheid van iets meer dan 1196
meter per minuut zorgde voor een
overwinning in de vereniging, een
eerste plaats in de Gemeente Harlingen en een zeer verdienstelijke
vierde plaats in CCG De Kuststrook.
Verenigingsgenoot Sjouke van der
Boom scoorde voor de tweede achtereenvolgende week in de buitencategorie met vijf klasseringen in
de top-tien van De Postduif en een
vijfde plaats in CCG De Kuststrook.
Het verschil tussen de doffer van
Auke en de duivin van Sjouke was
één seconde en krap een meter per
minuut! De vlucht uit Heusden-Zolder werd gesponsord door Andries
Wijkstra.

PV

Vergane glorie

De tweede vitessevlucht van het seizoen 2021 werd in PV De Postduif
Harlingen gewonnen door Auke Halma. De winnende duif was tevens
de snelste duif van de Gemeente Harlingen. Sjouke van der Boom werd
tweede en leverde alweer een denderende prestatie met 68% prijsduiven.

19
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bij de eerste tien dus in opmars. En
bij de duivenmelkers op Terschelling werden ondanks de vrij stevige
ongunstige wind boven de eilanden
toch nog een veertiental prijsduifjes
geklokt. De gewonnen vleesprijzen
waren deze week voor Sjoerd & Rut-

ger Zwart, Erik Alkema, Jan Hoogland en Lykle Bokma.
Uitslag met tussen haakjes het
aantal in gezette duiven
Sjoerd & Zwart (30) 1. 9. 13. 22. 24.
34. 35. 44. 53. 54. 56. 57. 66. 68. 87.
103. 125. 126. 131.
Age Zijlstra (16) 2. 3. 15. 18. 19. 41.
59. 64. 71. 113. 115. 123. 128.
Jan Hoogland (19) 4. 6. 7. 10. 11.
16. 21. 28. 36. 76. 96. 117.
Lykle Bokma (35) 5. 17. 23. 30. 31.
32. 50. 52. 60. 63. 67. 69. 77. 78. 93.
95. 97. 98. 110. 112. 119. 129.
Henk Schreuder (18) 8. 14. 25. 40.
42. 43. 49. 58. 83. 89. 99. 101.
Gerrit de Koe (38) 12. 37. 38. 39. 65.
70. 75. 80. 85. 88. 94. 100. 102. 106.
122. 130.
Erik Alkema (20) 20. 26. 27. 29. 33.
45. 46. 47. 55. 62. 72. 73. 91. 92.
108. 114. 118.
Klaas van der Kuur (10) 48. 51. 79.
84. 116. 124.
Gorrie Lambregts (24) 61. 74. 86.
90. 109. 120. 121.
Fred Fiege (24 ) 81. 82. 104. 105.
107. 111. 127.
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Rondsje met
ut hondsje
Met deze rubriek zetten we honden
en hun baas in de spotlights omdat
hun band en verschijning zo bijzonder kan zijn. Mensen met honden
dragen bij aan sociale netwerken
binnen onze stad en maken Harlingen daarmee een stukje mooier.
Vandaag twee schoonzusjes met
twee hondenbroertjes. Toen Renske
en haar man het idee om een hondje te gaan nemen bij haar broer en
zijn vrouw lieten vallen, ontstond
het plan om allebei een hondje te

nemen uit één nestje. De keuze viel
op de ‘Oud Duitse Herder’ omdat dit
echte gezinshonden zijn en ze zo’n
prachtige kop hebben. De broertjes
Raiko (links) en Harvey zijn nu net
een jaar. Ze zijn lief, vrolijk en trouw
en passen goed in beide gezinnen
met kinderen.
Renske (links) vindt het jammer dat
mensen snel bang zijn voor herders
want deze honden kunnen echt heel
lief zijn. Raiko is hun grote vriend,
in huis is hij soms net een vloerkleedje. Dat hij piept als hij hen ziet,
vind ze heel lief. Aan het huidige puberale gedrag werken ze momenteel
hard met een hondengedragscoach.
Broertje Harvey is net zo lief en wil
andere honden altijd even gedag
zeggen. Hij knuffelt met ze door zijn

 Plekje gezocht 

poten om hun slaap te slaan. Bij 3
kleine mopshondjes in de buurt gaat
hij op de grond liggen zodat ze met
zijn vieren kunnen spelen.
De schoonzussen wandelen met hun
hond in hun eigen omgeving; Renske in het Rode Dorp en langs de Singels, Roxanne wandelt naar Atjetille
en in het Harlinger Bos. Om de honden lekker te laten hollen, spreken
ze vaak samen of op de Noorderpier.
Hier kunnen de twee puberbroertjes
heerlijk hun energie kwijt.
Wil je ook kans maken in deze rubriek geportretteerd te worden?
Kijk voor meer informatie op www.
wouthuis.nl bij Rondsje met ut
hondsje en/of stuur een email naar
info@wouthuis.nl.

In Dierenopvang de Wissel in Leeuwarden worden jaarlijks gemiddeld 900
zwerf- en afstandsdieren opgevangen,
waarvan een deel ook uit Harlingen en
directe omgeving. Elke week wordt door
de vrijwilligers van de Wissel voor een
van deze dieren een nieuw plekje gezocht via deze rubriek. Deze week: DJ,
een ouder mannetje met nog flink wat pit
en energie. Meer over DJ op www.harlingercourant.nl.

Voorwaarden TONK-regeling
verruimd voor corona-gedupeerden
Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die door
corona meer dan 30% inkomstenverlies hebben, kunnen een eenmalige
tegemoetkoming uit de TONK-regeling aanvragen. Per 20 april 2021 zijn
de voorwaarden voor de regeling verruimd. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor een tegemoetkoming.
De verruiming betreft de berekening
van de hoogte van de noodzakelijke
woonlasten (daar wordt nu meer bij
meegeteld) en een verlaging van de
woonquote (de verhouding tussen
de maandelijkse woonlasten en het
inkomen). Door deze aanpassing
hebben meer inwoners recht op een
tegemoetkoming uit de TONK-regeling. Daarnaast is de hoogte van de
tegemoetkoming voor inwoners van
Waadhoeke verhoogd (tot dezelfde
hoogte als in Harlingen en Terschelling).

(Foto: Jeannette Wouthuis Fotografie)

Ruilplan Franekeradeel-Harlingen
ter inzage
hartstichting.nl

Tot en met 3 juni 2021 ligt het ruilplan voor de herverkaveling voor
gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen ter inzage. De verkaveling draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de agrarische percelen. Een deel van de agrariërs in het gebied krijgt de grond dichter bij
huis. Ook hoeven er minder tractoren over de weg en door de dorpen.
Op het ontwerp-ruilplan, dat in
2019 ter inzage lag, kwamen ruim
180 zienswijzen binnen. Op basis
daarvan is het plan op enkele onderdelen aangepast. Met name wanneer de toegedeelde percelen niet
naar wens waren. Voor die situaties
is met de agrariërs naar maatwerkoplossingen gekeken. De indieners
van zienswijzen of belanghebbenden kunnen tot en met 3 juni de
stukken inzien en een beroep indienen bij de rechtbank Noord-Nederland op het aangepaste plan.
In totaal wordt ongeveer 10% van
de grond in het gebied Franekeradeel-Harlingen geruild. Bij andere, vroegere verkavelingen in
Nederland varieert dat van 20 tot
30%. De beperkte ruiling van percelen komt omdat de verkaveling eind
jaren tachtig al eens aangepakt is in
de ruilverkaveling De Bjirmen. Ook
hechten de akkerbouwers in het
gebied soms meer waarde aan het
behoud van de grond die ze hebben
dan aan het dichterbij huis krijgen
van de percelen. In totaal is er ongeveer tweehonderd hectare landbouwgrond extra toegedeeld aan
deelnemende agrariërs. Soms kopen
agrariërs twee hectare extra grond
bij, soms vijf hectare, soms krijgen
zij evenveel of iets minder grond. In
de verkaveling is zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de wensen van
de agrariërs.

Afhankelijk van het aantal beroepen
wat binnenkomt, is de verwachting
dat de agrariërs de toegedeelde percelen in 2022 in gebruik kunnen
nemen. Dit jaar, zodra het ruilplan
of delen daarvan vaststaan, start de
bestuurscommissie de gesprekken
met de agrariërs over aanpassingen op de percelen. Zulke maatregelen zorgen ervoor dat de nieuwe
percelen vergelijkbaar worden met
de percelen die de agrariër eerder
in gebruik had en dat ze goed te
bewerken en toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld door aanleg van een dam
of het dempen van sloten om van
twee losse percelen één grote te maken.
De herverkaveling is onderdeel van
gebiedsontwikkeling
Franekeradeel-Harlingen. Door gas- en zoutwinning in Noordwest-Fryslân daalt
de bodem. In combinatie met klimaatverandering zorgt dit voor verschillende problemen. Bijvoorbeeld
wateroverlast bij hevige regenval
en verzilting in landbouwpercelen.
In gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen werkt de bestuurscommissie aan maatregelen om deze
problemen op te lossen. Ook zijn
enkele dorpskernen in het gebied
opgeknapt. Op www.gofranekeradeelharlingen.frl is meer informatie
te vinden over het indienen van een
beroep.

De volgende voorwaarden blijven
hetzelfde:
-De aanvrager is 18 jaar of ouder en
jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
-Het inkomen van aanvrager (en
eventuele partner) is door corona
en/of corona-maatregelen met meer
dan 30% verminderd ten opzichte
van januari 2020.
-De aanvrager (en eventuele partner) hebben een beperkt vermogen.
Vermogen in een eigen woning of
aantoonbaar gereserveerd vermogen
voor bijvoorbeeld pensioen, studie
voor de kinderen of uitvaart wordt
volledig buiten beschouwing gelaten.
De TONK-regeling is er voor alle inwoners die inkomen kwijt zijn door
corona, dus niet alleen voor zelfstandigen/ondernemers. De tegemoetkoming is ook mogelijk naast andere

regelingen als de TOZO en de NOW.
De tegemoetkoming is een onbelaste
vergoeding en heeft daarom geen gevolgen voor de hoogte van toeslagen
en belastingen. De tegemoetkoming
hoeft niet terugbetaald te worden,
als deze toegekend is op basis van
correcte informatie bij de aanvraag.
Eerdere aanvragen
Inwoners die al een aanvraag ingediend hebben hoeven niets te doen.
De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt de afgewezen aanvragen opnieuw. Inwoners van Waadhoeke die
al een tegemoetkoming ontvangen
hebben krijgen de verhoging zo snel
mogelijk nabetaald.
TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De
regeling biedt tijdelijke financiële
ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten en is bedoeld voor
mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten
hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. De TONK-regeling loopt van
1 januari 2021 tot en met 30 juni
2021. Aanvragen moeten uiterlijk
op 31 juli 2021 ingediend zijn. De
Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt alle ontvangen aanvragen namens de vier gemeenten. Op www.
sozawe-nw- fryslan.nl/tonk-regeling staat meer informatie en een
link naar het aanvraagformulier.

De dieetcoach
Jodium meer dan nodig
Recent las ik een artikel waarin staat
dat zes miljoen mensen in Nederland een jodiumtekort hebben. Jodium is een zeer belangrijk spoorelement. Iedere cel in ons lichaam
bevat en gebruikt jodium. Bij een
jodiumgebrek gaan veel processen
in uw lichaam minder goed werken.
Ons lichaam heeft maar een kleine
hoeveelheid jodium per dag nodig.
Jodium is onder andere nodig voor
de vorming van hormonen in de
schildklier. Deze hormonen spelen
een rol bij de uitwisseling van energie in het lichaam en hebben invloed
op de ruststofwisseling en de groei.
De ruststofwisseling is het energieverbruik van het lichaam in rust.
Daarnaast is jodium nodig voor cognitieve functies (functies betreffende leren, nadenken, concentreren,
onthouden), neurologische functies
(functies op het gebied van onze zenuwen), het vrijmaken van energie
in ons lichaam en het behoud van
een gezonde huid en slijmvliezen.
Jodium werkt ook als antioxidant.
Dit houdt in dat het schadelijke en
ontstekingsbevorderende stoffen
die in ons lichaam ontstaan, onschadelijk kan maken.
Jodium is een essentieel spoorelement. Dit betekent dat het lichaam
deze stof niet zelf aan kan maken.
Zeewater, aarde en drinkwater kunnen jodium bevatten. Uit deze bron-

nen kan jodium worden opgenomen
door vissen en groenten. Ook eieren,
melk en melkproducten bevatten
jodium. Omdat de hoeveelheid jodium in voedingsmiddelen vrij laag
is, werd het tot 2009 toegevoegd
aan bakkerszout. Daarbij zit jodium
ook in Jozo zout. Het gebruik van
bakkerszout en het toevoegen van
jodium aan het Jozo keukenzout is
niet meer verplicht. Als er jodium is
toegevoegd, staat dit op het etiket
vermeld.
Door de huidige trend om minder
brood te eten, laat men brood steeds
vaker staan. Of we nemen crackers
of beschuiten ter vervanging. Maar
deze bevatten vaak geen jodium. Ook
biologisch brood bevat vaak geen jodiumhoudend zout maar zeezout.
De minimale hoeveelheid jodium
die wij dagelijks nodig hebben is 150
microgram per dag. Zonder brood is
dit moeizaam om binnen te krijgen.
Een tekort aan jodium wordt pas na
jaren zichtbaar, omdat de schildklier
over een grote voorraad beschikt.
Bij een tekort aan jodium gaat de
schildklier langzamer werken en
zwelt op. Dit wordt ‘krop’ (struma)
genoemd. Gevolgen zijn vertraging
van het reactievermogen, vermindering van het denkvermogen en het
vasthouden van vocht. Bij kinderen
kan een tekort aan jodium leiden tot
een achterstand in de lichamelijke
en geestelijke groei. In eerste instantie is een jodiumtekort echter lastig

te herkennen omdat de symptomen erg algemeen zijn zoals koude
handen en voeten, een droge huid,
droge en breekbare haren, breekbare nagels, haaruitval, een hese
of krakende stem, vermoeidheid,
lusteloosheid, traagheid in denken
en handelen, een verhoogd cholesterolgehalte, spierzwakte en spierkramp, gezwollen ogen, een pafferig
gezicht, abnormale gewichtstoename door een tragere stofwisseling,
verstopping, een tragere hartslag,
geheugenverlies, concentratiestoornissen, somberheid, depressiviteit,
een verminderd libido, vasthouden
van vocht en doofheid.
Om meer jodium binnen te krijgen
is zeewier veiliger dan bijvoorbeeld
kelp. Maar u kunt het ook met meer
‘gewone’ voedingsmiddelen binnen krijgen. Zo bevat een theelepel
gejodeerd zout 41 microgram, een
gemiddeld stukje vis 70 microgram,
een snee brood 25 microgram, een ei
20 microgram, een glas melk 3 microgram, een plak vleeswaren 1 microgram en een opscheplepel groente 1 microgram jodium.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, dietist Libra, tel. 06-11276810. Libra
is gevestigd in Franeker (De Metro),
Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist
wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u heeft geen verwijzing
(meer) nodig.
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Pulsverbod erg zuur voor Urker
vissers
Voor de resterende groep pulskotters onder Duitse en Urker vlag is het
erg zuur dat het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs aankondigde dat het totaalverbod van kracht blijft. Dat impliceert dat vanaf 30
juni de pulsvisserij verleden tijd is.
Door Willem M. den Heijer
In 2019 had de Nederlandse staat
een juridische procedure aangespannen bij het Europese Hof om
het verbod op de pulstechniek herzien te krijgen. Hoe solide het wetenschappelijk onderzoeksrapport
met betrekking tot de pulstechniek
ook in elkaar stak, het mocht niet
baten. “Het was onze laatste strohalm”, verklaart de schipper van de
pulskotter UK-246. Hij heeft geen
goed woord over voor het besluit
en al helemaal niet over de manier
waarop dat besluit tot stand is gekomen: “Geen enkele andere visserij is
recentelijk aan zoveel wetenschappelijk onderzoek onderworpen als
de pulsvisserij.”

Toptalent rsg Simon Vestdijk in de prijzen
Max Tiemersma (17) en Chris Kooijman (18), die onlangs nog in deze
krant stonden met hun nominaties voor twee profielwerkstukprijzen ze deden onderzoek naar de synthese van methanol uit koolstofdioxide
en waterstof - , hebben twee prijzen gewonnen bij de LC Toptalentverkiezing voor beste profielwerkstuk van Friesland.
Tiemersma en Kooijman wonnen
namelijk zowel de juryprijs als de
publieksprijs. De jury, bestaande uit
Sander Warmerdam, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant,
Engelien Reitsma van de Rijksuniversiteit Groningen Campus Fryslân
en Eva van Leeuwen van marketingen onderzoeksbureau YFK, roemde

Max en Chris om het hoge niveau
van hun profielwerkstuk en hun wetenschappelijke insteek.
Naast een juryprijs was er ook een
publieksprijs te winnen. Via een
speciale website konden mensen
hun stem uitbrengen op het profielwerkstuk dat zij het beste vonden.
Dit jaar werd er maar liefst 7361

De zomer in aantocht
Overal is in de natuur te merken, dat de zomer in aantocht is. De vogels
zijn druk in de weer: ze maken nestjes en leggen eitjes. Kleurige borders
en voorjaarsbloeiers maken de tuin tot een fleurig geheel. Met de temperaturen van de afgelopen week warmt de grond op en de planten worden
sterk en stevig. Rozen kun je nu nog planten. De kuipplanten, die in de
schuur hebben overwinterd, mogen naar buiten. Kies een bewolkte dag.
Dat is beter voor de planten.
Project van de week
Met het leggen van grindroosters
maak je een waterdoorlatende, stabiele spoorvrij en onderhoudsarm
halfverhard pad of oprit, waar je niet
meer in wegzakt met auto, fiets of
rolstoel. Grindroosters gevuld met
grind, split of zand geven je tuin of
oprit een duurzame eigentijdse look
Deze opdracht heb ik onlangs uitgevoerd in combinatie met gras. Op
die manier kan de grond met graslaag tot wel 3500 kg hebben en laat
geen sporen na.
Plant van de week
Siergrassen zijn ideale planten om
gaten in je border op te vullen. Laagblijvende wintergroene siergrassen
zijn uitstekende bodembedekkers,
die het onkruid goed kunnen onderdrukken. Ze combineren mooi

met vaste planten zoals Echinacae,
Helenium, Verbena en andere late
bloeiers. Daarnaast passen siergrassen mooi in een vijver- of Japanse
tuin. De meeste grassen kun je nu
snoeien en planten. Ze zijn op hun
mooist vanaf de nazomer tot diep in
de herfst. Ook in de winter leveren
ze een mooi silhouet op. Er zijn wintergroene, lage, hoge en bloeiende
siergrassen.
Tuintips
Met een bodembedekkende laag van
bijvoorbeeld compost of houtsnippers houd je het vocht langer vast
in de grond. Sproei vroeg in de ochtend of in de avond, dan verdampt
er veel minder water. Geef vooral
water bij de plantenwortels. Sproei
alleen waar de planten er om vragen, dus voorkom een nat terras of

keer gestemd. Het was spannend
wie de meeste stemmen had binnengehaald, maar uiteindelijk ging ook
deze prijs naar de heren van de rsg
Simon Vestdijk. Hiervoor hadden
Chris en Max behoorlijk wat campagne gevoerd, via onder andere social media, een postercampagne en
diverse berichten in dagbladen. Ze
willen via deze weg dan ook iedereen
die op hen gestemd heeft hartelijk
bedanken. De jongens zijn in ieder
geval super blij met de twee prijzen
en begeleider Nikita Judkins is zeer
trots op zijn studenten.

Greenpeace
De pulstechniek is ongeveer tien
jaar geleden in de Nederlandse visserij geïntroduceerd. Het betrof een
innovatieve methode ter vervanging
van de bestaande boomkorvisserij met wekkerkettingen. Nog vóór
vissers startten met het investeren
in deze innovatie namen zij poolshoogte bij enkele milieuorganisaties. Immers, milieuorganisaties
bestoken de kottervloot al decennialang met kritiek. De Noordzee zou
volgens hen zijn leeggevist. Tijdens
een symposium vroeg een visser aan
een beleidsmedewerker van Greenpeace hoe de organisatie tegen de
pulstechniek aankijkt. Greenpeace
was geen tegenstander van de innovatie, zo bleek.

Verborgen dansgroepje
Vanaf het moment dat de schreeuwerige Franse milieuclub Bloom
op sociale media een hetze begon,
keerde iedereen zich tegen de pulstechniek. Met een aanvankelijk verborgen dansgroepje waarin ze geëlektrocuteerde vissen nabootsten,
wist Bloom het Europees Parlement
in eigen huis te overtuigen. Terwijl
vissers nooit een geëlektrocuteerd
visje aan dek hebben gezien. De
toon was echter gezet. Opvallend:
Greenpeace hulde zich in stilzwijgen. “Onze toekomst is erg onzeker,
want er komt nogal wat op ons af;
uitstoot van stikstof en nog groener vissen, terwijl de puls daar een
antwoord op was”, aldus een onder
Duitse vlag varende visser.
Groen
Het klinkt allemaal erg tegenstrijdig zo vinden de vissers. “Van Frans
Timmermans moeten we naar een
manier van vissen die nog groener
is dan groen. Nou, de pulstechniek
voldeed hieraan. Minder bodemberoering door lichtere vistuigen, ook
minder slijtage aan het materiaal,
minder bijvangst van ongewenste
soorten en organismen en een gereduceerd brandstofverbruik tot soms
de helft ten opzichte van de traditionele boomkor, waardoor minder
uitstoot. Dat is door het pulsverbod
verleden tijd. We zijn weer terug bij
af. Ik vrees dat velen het niet gaan
redden”, oordeelt de schipper van de
UK-246.

Tips voor in
en om de tuin
door Jeroen v. d. Zwet
natte muren. Vang regenwater op in
een regenton met tapkraantje. Maak
vanaf de regenton een overloop naar
de vijver, zodat vanuit een overstromende ton de vijver wordt bijgevuld.
Zomerbollen
Plant je op dit moment en de komende weken. Gladiolen, Dahlia’s en
Montbretia’s zijn geschikte soorten
om de bloemen te plukken. Maar je
kunt ook gaan zaaien. Goudsbloemen zaai je vanaf april en pluk je
vanaf juni. Korenbloemen trekken vlinders en blijven lang mooi
als je ze plukt. En dan het Juffertje-in-’t-groen. Pluk deze bloemen
niet allemaal. Als ze uitgebloeid zijn
veranderen ze in een soort doosjes
met zaad erin.
Pioenroos
In het voorjaar schieten de scheuten van de Pioenroos de grond uit.
Ze passen goed in de border met andere bloeiende planten. Ze hebben
weinig last van ziektes en plagen.
Soms wordt deze roos aangetast
door de grauwe schimmel, vooral bij
regenachtige periodes. Bemest de
Pioenen met biologische mest om
de zes weken. Knip alleen bij jonge
Pioenrozen de uitgebloeide bloemen
af en laat rijpere exemplaren zitten.
Lezersvraag
Wanneer kan ik mijn coniferen
snoeien? Antwoord: Coniferen snoei
je eind april voor het eerst en half
augustus voor het laatst. Er moet
geen nachtvorst meer worden verwacht. Heb je een vraag, mail deze
naar: info@degroenehand.eu en kijk
ook eens op www.degroenehand.eu.

De UK-246, hier aan de steiger in Harlingen, mag na 30 juni de pulsvisserij
niet meer uitoefenen. 
(Foto: W.M. den Heijer)

Camera’s fotograferen en tellen
vliegende insecten
Insectencamera’s gaan helpen bij het monitoren van trends in het aantal bijen, vlinders en andere vliegende insecten in Friesland. Vanaf 2021
doet Friesland mee aan een driejarige pilot, waarbij het doel is een landelijk insectenmeetnetwerk op te zetten. In Friesland gaat het om negen
camera’s die verspreid over agrarisch gebied, steden en natuur, voor drie
jaar in juli en augustus vliegende insecten fotograferen.
De tellingen van dit jaar kunnen als
nulmeting gelden, die te vergelijken
zijn met andere tellingen. De camera’s worden in 2022 en 2023 ook
in andere periodes van het jaar gebruikt om de handreiking voor het
insectennetwerk te verbeteren.
Vierentwintig uur per dag maken de
camera’s om de tien seconden foto’s
van een gekleurd scherm waar de insecten op kunnen zitten. Ze leggen
de insecten vast met software die
ze kan identificeren op familie- of
soortniveau, die ze telt en ook de
biomassa van de insecten berekent.
De camera’s zijn onderdeel van het
Diopsis-project van Naturalis Biodiversity Centre, EIS Kenniscentrum
Insecten, Faunabit BV, Radboud
Universiteit en COSMONiO, waar
meerdere provincies aan deelnemen. Het doel is om een landelijk

netwerk met insectencamera’s op
te zetten zodat er op verschillende
niveaus, provinciaal maar ook nationaal, meer inzicht komt in de insectenstand. De pilot kost de provincie
83.540 euro.
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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.

Coronavirus
Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de
dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/
corona.

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 15-04-2021, St. Comite Lanenkaatsen, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van
het evenement Lanenkaatsen van 10 tot en met 12
september 2021 op de Lanen en de Kleine Ossenmarkt
te Harlingen.
 22-04-2021, H.J. Cornelisse, Voorstraat 12,
8861 BK Harlingen, aanvraag om een Drank en
Horeavergunning, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen.
 22-04-2021, H.J. Cornelisse, Voorstraat 12, 8861
BK Harlingen, aanvraag om een Terrasvergunning,
Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen.
 22-04-2021, vof Eats and Sweets by Mijke,
Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen, aanvraag om
een exploitatievergunning, Voorstraat 62, 8861 BN
Harlingen.
 22-04-2021, vof Eats and Sweets by Mijke,
Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen, aanvraag om een
terrasvergunning, Voorstraat 62, 8861 BN Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 28-04-21, O. Hermus, Sud 128, 8711 CX Workum,
Drank en Horecavergunning voor een slijtersbedrijf,
Spoorstraat 1, 8861 XX 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 13-04-2021 tot en met 28-04-2021
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 13-04-2021, Vluchthaven, Harlingen, het plaatsen van
een wegwijzer boei;
 22-04-2021, Jelle van Dijkstrjitte 4, Wijnaldum, het
plaatsen van een dakkapel;
 23-04-2021, Oude Trekweg, percelen B 4220 en B
4226, Harlingen het bouwen van een kantoor en
bedrijfsgebouw;
 23-04-2021, Weeshuisstraat 8, Harlingen, het plaatsen
van drie airco’s;
 26-04-2021, Voorstraat 53, Harlingen, het vervangen
dan dakpannen en panlatten;
 27-04-2021, Kleine Ossenmarkt 10, Harlingen, het
wijzigen van de kleur van de kozijnen;
 27-04-2021, Rozengracht 34, Harlingen, het plaatsen
van een scheidingswand ter realisatie
van een kantoorruimte.

De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verlengd:
 22-04-2021, Spoorstraat 1, Harlingen, het vervangen
van de condensor;
 26-04-2021, Zuiderhaven 72, Harlingen, het intern
verbouwen van het pand ;
 26-04-2021, Zoutsloot 51, Harlingen, het legaliseren
van de reeds geschilderde voorgevel;
 26-04-2021, Zeepziedersstraat 1, Harlingen, het splitsen
van het pand tot twee appartementen en het legaliseren
van reeds uitgevoerde verbouwing;
 26-04-2021, Franekereind 12, Harlingen, het renoveren
van de voorgevel.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of
verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verleend:
 26-04-2021, Grote Ossenmarkt 6, Harlingen, het intern
verbouwen van het pand tot studio;
 28-04-2021, Voorstraat 23 en 25, Harlingen, het
plaatsen van zonnepanelen en het vervangen van de
pui in de voorgevel.
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.

Aanwijzing huwelijkslocatie voor
één dag
Het college van burgemeester en wethouders
heeft de onderstaande huwelijkslocatie voor 1 dag
aangewezen:
 De Grote Kerk, Kerkpad 3 te Harlingen op vrijdag
7 mei 2021.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het besluit indienen
bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus
10.000, 8860 HA HARLINGEN.

Voorontwerp bestemmingsplan
Harlingen – Oostpoort fase 3
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken
bekend dat met ingang van 3 mei 2021 gedurende zes
weken voor iedereen kosteloos bij het KCC in het gebouw
“De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen
het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort
fase 3 ter inzage ligt. Gelet op de huidige beperkende
maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien
na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor
kunt u via de website van de gemeente een afspraak
maken of bellen met 14 0517. Het voorontwerp
bestemmingsplan kan verder bekeken worden op de
website ruimtelijkeplannen.nl.

Aangepaste openingstijden
gemeente Harlingen
Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Vrijdag 14 mei 2021 (verplichte atv)
Pinkstermaandag: 24 mei 2021

Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten

Dodenherdenking 4 mei
Op dinsdag 4 mei 2021 wordt in Harlingen de jaarlijkse
dodenherdenking gehouden.
Om 16.00 uur vindt er een kranslegging/herdenking plaats
bij het Zeelieden monument op de Waddenpromenade. De
kranslegging wordt gedaan door burgemeester R. Sluiter
en dhr. H. Zwaan van de politie infra. Aan deze herdenking
werken ook Het Leger des Heils, Port of Harlingen, het
Zeekadetkorps en bemanning van de P85 mee.
Om 19:40 uur begint de live te volgen bijeenkomst op de
algemene begraafplaats Harlingen.
Er worden kransen gelegd bij :
 Neuengamme monument door Wethouder H. Boon
en dhr. J. Norg
 Indië monument door mevr. A. Visser en
dhr. W. de Graaf
 Joods monument door mevr. S. Smeding en
dhr. F. Blom
 Cross of Sacrifice, militair ereveld door burgemeester
R. Sluiter en dhr. T. Wagenaar van politie NWF.
Leden van de scoutingroep St. Michiel & Lioba zullen
bloemen strooien bij de graven op het militair ereveld.
Om 19:58 uur wordt de last post gespeeld gevolgd door
2 minuten stilte om 20:00 uur.
Na de stilte zal leerling groep 8 van de St. Michaëlschool,
Emma Vollman een gedicht voordragen. Burgemeester
R. Sluiter houdt hierna een afsluitende toespraak.
Omdat samen herdenken ook in deze tijden belangrijk
is, nodigen wij u van harte uit de bijeenkomst en de
kranslegging live met beeld en geluid te volgen via:
https://omroeprsh.nl/studio-live/
De stream wordt een half uur van te voren aangezet.
De video van beide herdenkingen wordt door de gemeente
Harlingen gedeeld op de gemeentelijke website en sociale
media kanalen. Hang op 4 mei de hele dag de Nederlandse
vlag halfstok ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.
Vanwege de richtlijnen rondom covid-19 zijn beide
herdenkingen besloten bijeenkomsten en worden door de
dan geldende richtlijnen van het RIVM gehouden.

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Vanaf woensdag 31 maart tot en met maandag 3 mei

2021 is de Midlumerlaan, deel Christian Huygensstraat
Klantcontactcentrum,
voorstraat 35
www.harlingen.nl
Dit plan
voorziet in een juridisch-planologisch
kader 14 0517
– Van Harinxmakanaal
inclusief kruispunt
voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Oostpoort.
Huygensstraat gestremd. In verband met het vervangen
Bedrijventerrein
Oostpoort
komt
ten oosten van het Gem_Harlingen
boringen waterleiding
en gasleiding onder het Van
Postbus 10.000,
8860 3HA
Harlingen
info@harlingen.nl
huidige bedrijventerrein en omvat zo’n 10 hectare
Harinxmakanaal.
bedrijfsgrond. Het plangebied wordt ruwweg begrenst door
 Dinsdag 4 mei 2021 is de Grote Kerkstraat van 9.00 tot
het Van Harinxmakanaal, de oostgrens van bedrijventerrein
14.00 uur getremd in verband met een verhuizing.
Oostpoort en de Ungabuursterweg. Een deel van het
 Vanaf maandag 10 mei tot en met 12 mei 2021 is de
plangebied ligt ten noorden van de Ungabuursterweg.
Zuiderhaven, tussen Werfpad en Steenhouwersstraat
afgesloten. In verband met het verwijderen van bolders.
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus
t/m 13 juni 2021) over het voorontwerp bestemmingsplan
schriftelijk (alleen per brief, niet per email) zijn of haar
reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl
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De spiegelbeeld-foto’s van Harlingen stromen
nog altijd binnen. Maar… Deze serie komt binnenkort aan haar eind. Hoewel er nog steeds
veel lezersfoto’s binnen komen, krijgen we ook
steeds meer spiegelbeelden die het afgelopen
jaar al in de krant hebben gestaan. Daarom nog
één of twee afleveringen en daarna is het tijd
voor iets anders: schaduwen! Daarover binnenkort meer.

Zie jij waar de zee overgaat in de lucht?

(Foto: Antoinette van der Galiën)

(Foto: Jos Meinen)

(Foto: Britt Jaspers)
(Foto: Nardi Faber-Veltman)

(Foto: Gea Neijsen)
De huizen van nu aan het Oud Jaagpad worden weerspiegeld in de vaart die daar in 1958 nog
was.
(Foto: Rinse Dijkstra)

(Foto: Jacob Kiewied)

(Foto: Peter Smedes)

(Foto: Ruud Burgers)

(Foto: Riemer Agema)
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Fc Harlingen JO8 – fc Harlingen JO9.

Jeugdoverzicht fc Harlingen
Na de hele week getraind te hebben was het afgelopen weekend de beurt
aan JO8, JO9, JO13, MO15, JO15 en JO17 om te werken aan wedstrijdritme. De meiden van MO12 kregen een extra training van trainster Julia IJdema. Met een heerlijk ochtendzonnetje aan de strakblauwe hemel
begon de voetbal zaterdag om 10.00 uur.
Fc Harlingen JO8 fc Harlingen JO9
Een heuse wedstrijd voor de jonge talentjes afgelopen zaterdag.
Althans, het voelde als een echte
wedstrijd. Het was een onderlinge
oefenwedstrijd tussen de JO8 en
JO9 maar de kinderen waren alleen
al enorm blij om de wedstrijdtenues
weer aan te hebben. Na een kleine
warming-up gingen ze los. Fanatiek
en vol passie en strijd vlogen ze het
halve veld over en weer. Vele goals
vielen er en er werd volop gejuicht.
Wat een plezier bij de beginnende
voetballertjes. Na een uur voetballen, met daarbij ook nog een kleine
pauze, vertrokken de spelertjes moe
maar zeer voldaan richting huis.
Fc Harlingen JO13-1 fc Harlingen MO15-1
De jongens van JO13-1 speelden
een oefenwedstrijd tegen de meiden van MO15-1. Een aantal broers
en zussen kwamen elkaar tegen in
deze wedstrijd en dat geeft toch altijd even een extra lading aan zo’n
wedstrijd. En dat begint vaak thuis
aan de eettafel waarbij de broers en
zussen elkaar al een beetje uit lopen
dagen. Maar goed, ook in deze wedstrijd serieuze gezichten met hier en

daar een klein lolletje. Scheidsrechter Martijn Homminga had de wedstrijd prima onder controle en floot
foutloos. Tel daarbij op de uitstekende vlaggers en er kan gezegd worden
dat het een zeer nuttige oefenwedstrijd bleek.
Fc Harlingen JO15-1 fc Harlingen JO17-1
Ook bij deze jongemannen ging het
zaterdag om wedstrijdritme opbouwen. Waarvoor? Voor de jongens
zelf! Zo blijven ze gemotiveerd,
fit en in contact met elkaar. JO15
speelde eerder die week al een oefenwedstrijd tegen JO17-2 en zaterdag wilden ze het een stapje hoger
proberen en namen het op tegen
JO17-1. Dit stapje was uiteraard te
hoog gegrepen maar ook hier veel
leermomenten voor beide teams en
wedstrijdritme.

Spoorstraat weer open
De Spoorstraat is afgelopen woensdag weer opengegaan voor doorgaand verkeer. De afgelopen week is door
aannemer A. Faber uit Bolsward hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. 28 april 2021 was hierbij een belangrijke
datum, omdat op deze dag ook de Jumbo na een verbouwing open is gegaan. Dankzij de samenwerking tussen
de aannemers van de Jumbo en de gemeente Harlingen is dit dan ook gelukt. De Spoorstraat is nog niet klaar. De
komende weken wordt er daarom hard gewerkt om de fietspaden, voetpaden, aansluitende wegen en pleinen klaar
te maken.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Deze week bij fc Harlingen
De trainingen van dinsdag kwamen
te vervallen vanwege Koningsdag
maar verder was er elke avond training bij de jeugdteams. Volg fc Harlingen via de socials zoals Facebook,
Twitter en Instagram en blijf op de
hoogte van al het voetbalnieuws.

HWSV over op zonnestroom

Fc Harlingen JO13 – fc Harlingen MO15.

Mensonides Installatie heeft deze maand zonnepanelen geplaatst op het dak van het clubgebouw van de Harlinger Watersportvereniging (HWSV). Er zijn in totaal veertig panelen van het Nederlandse merk Denim Solar op ‘Het
Allemanshus’ geplaatst. De zonnepanelen hebben een zeer hoog vermogen van maar liefst 375 Wp (wattpiek) per
paneel. Het doel is om met deze panelen min of meer te voorzien in het totale stroomverbruik van de HWSV. Naar
verwachting is de opbrengst in het eerste jaar bijna 13.000 kWh. Zonnepanelen zijn voor een jachthaven een ideale
oplossing. Juist in de zomer is er een hoger stroomverbruik door de vele passanten die in de haven komen. Dit
verhoogde stroomverbruik kan in veel gevallen direct worden geleverd door de zonnepanelen.

Fc Harlingen bouwt aan de
toekomst; renovatie hoofdveld
Na overleg met de Gemeente Harlingen werden eind maart de eerste
werkzaamheden verricht omtrent de renovatie van het hoofdveld bij fc
Harlingen. We zagen toen al vele vrijwilligers aan het werk. Tijd voor
een update.
Die vele vrijwilligers zijn nog steeds
elke week hard aan het werk bij fc
Harlingen. Want nadat alle reclameborden, paaltjes, hekwerk, tegels en
dug-outs verwijderd waren, werden
er rijplaten neergelegd, met dank
aan BDS Harlingen b.v. De putten
werden verwijderd, lantaarnpalen
verzet en er werd gestart met heien. Het heiwerk was in een dagje
klaar en daarna werd de fundering
voor de tribune uitgegraven. Ook dit

klusje werd mede door de hulp van
André Borsch van BDS Harlingen
b.v. geklaard.
Afgelopen week heeft de gemeente
de toplaag van het hoofdveld verwijderd en is het veld omgeploegd.
Vrijwilligers bij fc Harlingen hebben
de bekisting van de fundering voor
de tribune gelegd en zodra de fundering helemaal klaar is gaat de gemeente verder met het renoveren en
inzaaien van het hoofdveld.

Het hoofdveld is inmiddels omgeploegd door de Gemeente Harlingen.

Klaas van der Hoek, Siefko Jager en Willem Noorloos in gesprek bij een van
de putten die verwijderd moesten worden. 	
(Foto’s: E.c.A)
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Ingezonden
Brief aan de kiezer
De verkiezingen liggen weer achter ons. Wij hebben onze keuze gemaakt en wachten nu af wat de politici er mee gaan doen. Wij hebben
door een ‘foutje’ van Ollengren, het
liegen van Rutte en inzage in de notulen van een kabinet vergadering
een beschamend inkijkje gekregen
hoe het achter de schermen gaat.
Wij hebben gekozen voor de partij
die onze overtuiging het best vertegenwoordigt of wij hebben strategisch gestemd. Maar zijn wij dan als
kiezer klaar? Is het voldoende om je
democratische recht of plicht in te
vullen en het daarna over te laten
aan een handvol politici?
In mijn ogen niet, leven in een democratie is een groot voorrecht en
daar hoort bij dat wij die met elkaar
bewaken. Alleen stemmen en het
overlaten aan enthousiastelingen
die het voor ons in gemeenteraden,
Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer proberen in te vullen is te
gemakkelijk. Ik realiseer mij dat ik

het nu wel erg simpel voorstel maar
probeer duidelijk te maken dat wanneer de kiezer zich niet meer betrokken gaat tonen, democratie weinig
voorstelt.
Wij leven in een maatschappij die
wij met elkaar vorm hebben gegeven, wij leven in vrijheid en hebben
veel vrijheid maar daar moet je wel
wat voor doen. Controleren van de
macht kun je overlaten aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en
de Eerste en de Tweede Kamer maar
dan kun je eenmaal in de vier jaar je
oordeel geven. Wanneer je lid bent
van een partij kun je gedurende die
tijd invloed uitoefenen op het beleid,
je raadsleden controleren, souffleren
en bijsturen. Achteroverleunen en
er vanuit gaan dat het wel door enthousiastelingen wordt gedaan is te
gemakkelijk.
Stel je voor dat je op een partij stemt
maar er zijn geen leden die bestuursverantwoordelijkheid (raadslid etc.)
op zich willen nemen, wat is dan je
stem waard? Alle partijen hebben
leden nodig om bestuursverantwoordelijkheid te kunnen invullen

dus word lid van een partij en stel
je beschikbaar. Ga er niet vanuit
dat degenen die er nu zitten het
wel blijven doen. Verjonging en vernieuwing is en blijft noodzakelijk.
Ouders en jongeren van nu moeten
het niet overlaten aan grootouders
en ouders. Als ouder ben je verantwoordelijk voor de toekomst van je
kinderen. Jongeren moeten duidelijker hun stem laten horen, niet door
te roepen maar door mee te doen
aan de discussies over de toekomst.
Jongerenafdelingen van partijen
zijn goed zolang zij ook betrokken
worden bij besluitvorming. Persoonlijk zie ik deze afdelingen liever
opgaan in de partij en leren wij als
senioren te luisteren naar hun kijk
op de wereld.
Wij staan voor grote uitdagingen
als wij naar de toekomst van ons
land kijken. Met stip op één zou
ons klimaat moeten staan, maar
ook de kloof tussen arm en rijk, de
kansenongelijkheid die daardoor
ontstaat, het tekort aan woningen,
de zorg en onderwijs. Leden van een

partij kunnen hun invloed gebruiken om de politiek te dwingen keuzes te maken. Discussieer mee, dat
kan als lid. Stel je beschikbaar als je
idealen hebt. Blijf niet achterover
hangen.
Vraag je zelf af in wat voor wereld je
wilt leven. Is dat een wereld waarin
het alleen belangrijk is, ‘als het met
mij maar goed gaat’, kies dan voor
een partij die jouw belangen het
best vertegenwoordigt. Of kies je
voor een wereld waarin wij er voor
elkaar zijn, wat betekent dat het
niet altijd strookt met je persoonlijk
belang. Kijk je alleen naar het nu of
voel je je ook verantwoordelijk voor
de toekomst.
Maart volgend jaar zijn er weer
gemeenteraadsverkiezingen en ik
hoop dat wij als Harlingers hier over
nadenken. Mijn hart is rood en sta
achter de waarden van de PvdA. Ik
ben van mening dat, als wij een gezonde maatschappij willen, wij diegene die onze hulp nodig heeft helpen. Niemand heeft bij zijn geboorte
een keuze kunnen maken. De keuze
is voor je gemaakt door je ouders. De
kansen die je krijgt in je leven zijn
mede afhankelijk van de hulp die je
geboden wordt, of dat nu van huis
uit is of door een maatschappij die
je ziet staan en je talenten herkent.
Willem de Graaf

Gezien langs het water aan de Almenumerweg. Marry Kramer: “Er zijn nogal wat namen voor deze pluizenbollen aan de waterkant. Lisdodden, rietsigaren, thûrebouten, lampenpoetser, kannenwasser, tuitenrag(g)er. De
lisdodde werd voor allerlei zaken gebruikt. Als schoonmaakborstel bijvoorbeeld. Het pluis werd gebruikt om
kussens en dekbedden mee te vullen.’ 
(Foto: Marry Kramer)

Zo’n verhaal van Marten Blom
Een kort verhaal in enkele delen. Deze week het eerste deel van:

Soms moeten de goeden
onder de kwaden lijden
Maandag. Arend.
Arend zat thuis te werken op zijn
laptop. Hij was een aanmaning aan
het schrijven. Als je het schrijven
mocht noemen. Het grootste deel
bestond uit een standaardtekst.
Gelukkig had hij dit type brief opgeslagen, want hij kon het internet
niet op om er één te downloaden.
Dat kwam vast weer door die Bulgaren. Eerst voor vier miljoen aan
toeslagen binnenhalen en nu waren
ze weer aan het ‘cyberschurken’, zoals Gerri Eickhof dat noemde. Maar
Arend floot een vrolijk wijsje tussen
zijn tanden. Wie de overheid te snel
af wilde zijn moest toch echt vroeger
opstaan. Nou ja, behalve die Bulgaren dan. Die waren binnen. Maar nu
waren ze wakker. De overheid dan.
Niet die Bulgaren. Paraat. Dát zou
hen geen tweede keer overkomen.
Hij printte de brief uit en haalde
zijn roestvrijstalen Parker-pen uit
het borstzakje van zijn onberispelijk gestreken overhemd. In sierlijke
krullen schaatste zijn handtekening
onder het formele ‘Hoogachtend’
over het papier. Even later was hij op
weg naar de brievenbus, de gesloten
envelop niet nonchalant bungelend
tussen duim en wijsvinger, maar
veilig opgeborgen in de zak van zijn
lange zwarte jas.
Maandag. Miguel.
Het was in de namiddag toen de

brief door de bus viel. Miguel wilde
hem al oppakken, tegelijk met de
reclamefolders, maar het voelde alsof het in brand stond. Miguel deed
twee stappen terug, keek naar die
brief, de bron van zijn angst en pijn.
De envelop was saai om te zien. Er
stond alleen ‘de belastingdienst’
en ‘toeslagen’ op. En zo’n plastic
raampje waardoor je de naam en het
adres van zijn vader kon zien. Dat
was allemaal wel bekend. Dit soort
brieven waren maandenlang binnen
gekomen. Maar niet deze brief. Deze
brief stonk naar de dood. Miguel
griste de reclamefolders bij elkaar en
kwam de rest van de dag niet meer
in de hal.
Dinsdag. Arend.
Arend zat met het puntje van zijn
tong uit zijn mond te schrijven.
Vandaag had de elektriciteit het
begeven. De telefoon was er al tegelijk met het internet mee gestopt.
Maar Arend was er wel aan gewend
dat systemen crashten, dat het hele
apparaat tot stilstand kwam. Het
dwong hem om scherp te blijven. Hij
klikte eenmaal met zijn Parkerpen
en begon te schrijven. Deze brief
werd ook scherp. Persoonlijk. Ook
Arend hanteerde de 80/20 benadering. Dat hield in dat 80 % van ‘zijn’
ouders fraudeerde en 20% onschuldig was. Het kwam er voor Arend
op neer dat ze allemaal fout waren,

totdat het tegendeel bewezen werd.
De goeden moesten maar onder de
slechten lijden.
Dinsdag. Miguel.
Toen Miguel uit school kwam, was
zijn vader in alle staten. De brief van
gisteren was al geen goed nieuws,
maar vandaag was er nog iets ergers
binnengekomen.
‘Een handgeschreven brief?’ hoorde Miguel zijn vader roepen. ‘Zijn
ze daar helemaal gek geworden?’
Miguel ging stilletjes naar zijn kamer om met zijn vrienden te appen
en te gamen. Hij ging er liever niet
gezellig bij zitten als zijn ouders ruzie maakten. Maar voordat hij zijn
koptelefoon op kon zetten, hoorde
hij de stem van zijn moeder: ‘Maar
José, dat is toch geen officiële brief,
dit is het werk van een gek! Moet
je lezen: ‘Het is de hoogste tijd dat
u stopt met het misbruiken van de
privileges die de Nederlandse staat
te bieden heeft.’ Of dit: ‘Ik zie mij genoodzaakt om u binnenkort een bezoekje te brengen.’ Dat is toch geen
ambtelijke taal!’ Miguels moeder
belde vervolgens naar de Belastingdienst om te informeren naar hoe
het in Godsnaam mogelijk was dat
een volslagen vreemde zoveel van
hun persoonlijke informatie wist.
Miguel zette net zijn koptelefoon op
toen een beweging in de achtertuin
zijn aandacht trok. Er stond een
lange man, onberispelijk gekleed in
tweedelig pak en een lange zwarte
jas.

Volgende week deel 2.

Geen bio- of co-vergisting
in Harlingen
Als inwoner van Harlingen volg ik
met grote belangstelling het nieuws
m.b.t. de biovergisting of co-vergisting, waarvoor plannen zijn om dit
aan de industriehaven te realiseren.
Naam mijn mening hoort dit beslist
niet in Harlingen thuis op basis van
de volgende argumenten.
A) Het havenindustrieterrein is ooit
bedoeld om er zeehavengebonden
activiteiten te ontwikkelen. Dit met
het oog op de mogelijkheden van de
ligging van de haven van Harlingen
aan de Waddenzee, met een directe
verbinding naar de Noordzee en ook
met het achterland van Noord-Nederland en Duitsland. Daarnaast
met name ook met het oog op de
werkgelegenheid die daarbij hoort.
Gelukkig is daar ook in veel gevallen
sprake van. Dit levert verdiensten
op die deze investeringen van belastinggeld ten goede komen. Dit zet
de gemeente Harlingen op de kaart
als kerngebied van industriële activiteiten met de daarbij behorende
werkgelegenheid.
B) De REC is al lange tijd op het havenindustrieterrein gevestigd. We
kennen als Harlingers de geschiedenis. Ooit is de REC naar Harlingen
gehaald i.v.m. wel passend op het
havenindustrieterrein.
Afvalverbranding paste in de zogenaamde
Ladder van Lansink (o.a. nagenoeg
geen afvalopslag meer, maar hergebruik van waardevolle stoffen
en verbranding van reststoffen) en
één Friese gemeente moest dat toch
toestaan, om het nabijheidsbeginsel toe te passen dat elke provincie
zoveel mogelijk een eigen afvalverbranding zou hebben. Met daarbij
stroomopwekking die ten goede
komt aan bedrijven in de omgeving.
Een zogenaamde win-winsituatie.
Maar duidelijk is vanaf het begin
van de REC dat Harlingen met de afvalverbranding haar aandeel m.b.t.
afvalverwerking meer dan gemiddeld levert in de provincie en zelfs
Noord-Nederland. V.w.b. afvalverwerking zit Harlingen in die zin ‘vol’.
Daar moet geen andere afvalverwerking meer bij!
De haven met industrieterrein is per
2018 een zelfstandig bedrijf geworden met de gemeente Harlingen als
enige aandeelhouder. Daarmee is
toen de gemeenteraad akkoord gegaan, vooral met het oog om de slag-

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

vaardigheid en aantrekkelijkheid
van het havengebied te vergroten.
Natuurlijk is het aantrekkelijk weer
een flinke lap grond te verkopen
en in te zetten voor bedrijvigheid.
Maar in dit geval moeten we het beslist níet willen i.v.m. punt A en B en
de volgende punten C t/m H.
C) Omdat biovergisting v.w.b. stank,
geluids- en verkeersoverlast (aanen afvoer en onveiligheid voor het
wegverkeer) een voortdurende bron
van ergernis zal zijn. En ernaast dus
weer geen sprake is van aanvoer per
schip (waarmee het bij de REC misging) dat juist de bedoeling van een
haven is.
M.b.t. de afvoer van restproducten
ontstaan er ook weer problemen.
M.n. digestaat is een bijzonder smerige en ongezuiverde vloeistof die
voor de landbouw beslist niet gezond is. De verwachting is dat het
daar dan ook steeds minder toegepast zal gaan worden.
D) Dat het de werkgelegenheid niet
ten goede komt. Die is namelijk
gediend met industrie en/of activiteiten die juist wel bij het havenindustrieterrein behoren, namelijk hoogwaardiger industrie zoals:
scheepsbouw, scheepsonderhoud,
op- en overslag van goederen (zout,
zand en gas, enz.). En wie weet toch
in de toekomst een scheepsbouwbedrijf met cradle to cradle. D.w.z.
schepen worden hier gebouwd en
veel later ook weer ontmanteld.
Plannen daarvoor liggen in Haagse
laden van diverse fracties.
Voor wat betreft de werkgelegenheid bij bio-vergisting: die is beslist
eenmalig bij de bouw van het bedrijf
en verder heel beperkt bij de processturing.
F) Zoals ook in andere reacties al gemeld, het aantal reststromen in bedrijven neemt steeds meer af. Omdat de overheid steeds meer stuurt
op milieuvergunningen die een bedrijf verplichten zelf het restafval te
voorkomen, terug te dringen of te
behandelen/hergebruiken. Of in het
uiterste geval zelf te vergisten. Dat
gebeurt dan allemaal direct dichtbij
hetzelfde proces. Op deze manier
worden bedrijven gedwongen tot
meer innovaties en wordt ‘afvaldump’ tegengegaan.
Bijvoorbeeld bij vele waterzuiveringsbedrijven gebeurt het nu ook
op deze manier voor eigen stroomof warmteopwekking.
Ook de landbouw en veeteelt zullen
in de toekomst minder meststoffen
beschikbaar hebben voor bio-vergisting, omdat op vele terreinen
wordt gewerkt aan hergebruik van
oogstresten (compostering op het
terrein zelf) en het verder terugdringen van de stikstof in de veeteeltbedrijven i.v.m. landelijke en
Europese afspraken.
G) Door voorgaande punten wordt
het imago van de haven verder aangetast. Welk bedrijf wil zich daar in
de toekomst nog vestigen?
H) Uit de praktijk is bekend dat
bio-vergisting slecht werkt, omdat
het niet een eenduidig proces is met
steeds dezelfde afvalstoffen, maar
steeds weer met verschillende afvalstoffen. Deze elementen bevorderen
voortdurend de stank, de overlast,
de slechtere omzeteffecten, enz.
M.i. is nu de gemeenteraad aan zet
om de aandeelhouder ter verantwoording te roepen en vragen te
stellen omtrent de bovengenoemde punten. Daarbij is het ook goed
om met elkaar als gemeenteraad en
bestuur, te gaan kijken bij soortgelijke installaties en een gesprek met
omwonenden en deskundigen aan
te gaan. Ik heb de hoop en verwachting dat de gemeenteraad dan een
verstandige beslissing neemt met
het doel om de werkgelegenheid in
Harlingen aantrekkelijker te maken
en te bevorderen, met activiteiten
die de bewoners en de omgeving in
een gezond leefklimaat ten goede
komen.

H. Bloemhof
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Speeltuintoer
in Harlingen en
Wijnaldum
Ook dit jaar kunnen kinderen
in Harlingen en Wijnaldum
weer meedoen aan de speeltuinentoer! Het beweegteam en
vrijwilligers komen met leuke
sport- en spelmaterialen langs
speeltuinen.

Havenbedrijf
Rederij Doeksen heeft na ruim 27 jaar afscheid genomen van veerboot Midsland. De veerboot is zaterdag vertrokken naar Griekenland, en gaat daar varen
tussen de havenstad Piraeus en een aantal Griekse eilanden. De veerboot werd in 1974 gebouwd en als ‘Rheinland’ ingezet op de lijn Emden-Borkum. In
1993 kocht Doeksen de Midsland als reserveschip, ter ondersteuning van de toenmalige hoofdboten op de lijnen Vlieland en Terschelling, de Oost-Vlieland
en de Friesland.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

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

Jeugdjournaal
Zeerobben
Zoals gebruikelijk is was er afgelopen zaterdag wederom een goed
gevuld programma. Het jeugdbestuur had het liever nog uitgebreider gezien maar snapt ook dat dat
niet altijd mogelijk is. De één is toe
aan een ‘echte’ wedstrijd en is die
onderlinge partijtjes/wedstrijdjes/
toernooitjes wel beu terwijl de ander er niet genoeg van kan krijgen.

Zolang er nog geen versoepelingen zijn voor de buitensporten wordt er
onderling gespeeld door de onderbouw op het Oostersportpark.

(Foto’s: Frans Bode)

Het enthousiasme bij de JO17-2/JO17-3 en JO19-2 groep blijft onverminderd
groot.

De verschillen zitten hem met name
in de onder- en bovenbouw. Daarnaast blijkt ook nog eens dat ook
de leden van Zeerobben geconfronteerd worden met alle corona-perikelen en de gevolgen van dien. Zo
neemt het aantal besmettingen op
basisscholen toe waardoor gehele
klassen soms in quarantaine moeten. Natuurlijk heeft dat ook z’n
weerslag op kinderen die in teamverband bij Zeerobben spelen.
Desalniettemin blijft de jeugdafdeling proberen om de jeugd gemotiveerd te houden en organiseert dan
ook voor morgen weer de nodige
wedstrijdjes. Zoals gezegd kan niet
alles doorgaan in verband met corona-perikelen maar er blijven toch
nog genoeg wedstrijdjes/toernooitjes over. Bij de onderbouw blijft de
animo onverminderd groot. De kinderen willen altijd wel voetballen. Ze
komen dan ook in grote getale elke
zaterdag. Opvallend bij de bovenbouw is het nog steeds aanhoudende enthousiasme van de JO17-2/
JO17-3/JO19-2. Zij spelen bijna
wekelijks een wedstrijd tegen elkaar
en doen dat vol overgave en plezier.
Verder gaan de JO17-1 en JO15-1
partijtjes voetvolley doen en staat
er tot slot nog een volledige wedstrijd van JO19-1 tegen de beloftes
op het programma. Dat kan best

een interessante wedstrijd worden
voor spelers en publiek maar helaas
kan het publiek nog niet meekijken.
Nou ja, indirect natuurlijk wel want
de wedstrijd wordt live uitgezonden
via Usportfor. Men kan via ‘matchcenter’ op de site van Zeerobben of
via de app dan toch eenvoudig even
meekijken en met het geluid aan ben
je er dan toch een beetje bij.
De dag van morgen
Er wordt al om 9.00 uur gestart
met de eerste wedstrijd van JO131 tegen JO15-3 en wedstrijdjes in
toernooivorm voor de JO10-groep
samen met de JO11-2 en JO113. En natuurlijk de Waddenrobkes
om 9.00 uur. Daarnaast ook een

Samen met de speeltuinverenigingen en gemeente Harlingen
komt het Beweegteam spelen
en sporten met kinderen uit de
buurt. Het is speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en zij moeten zich van tevoren opgeven. Dit
om te voorkomen dat er te veel
kinderen bij een speeltuin komen, zodat iedereen zich aan de
RIVM-maatregelen kan houden.
Er is een maximum van 30 kinderen per speeltuin en de ouders/
verzorgers wordt gevraagd om
tussendoor niet te blijven, maar
alleen te halen en te brengen. Doe
je mee? Ga naar www.beweegteamharlingen.nl/speeltuin en
geef je op voor een speeltuintoer
bij jou in de buurt.
Alle dagen is de toer van 15.00 tot
16.30 uur.
5 mei: Loggershoek
6 mei: Noorderkwartier
7 mei Schokkerhof
12 mei: Rode dorp
19 mei: Weidevogels
21 mei: Wijnaldum
26 mei: Pollebeer
2 juni: Noorderkwartier.
9 juni: Pollebeer
16 juni Ludinga
23 juni:Loggershoek
30 juni: Weidevogels
2 juli: Byrniastate.
7 juli: Loggershoek

wedstrijd voor de JO13-1 tegen
de JO15-3 en de JO12-1 tegen de
JO11-1. Om 10.15 uur spelen dan
de beloftes tegen JO19-1 en start
het voetvolley voor JO17-1/JO151. En dan om 12.00 uur starten de
wedstrijden JO14-1 tegen JO15-2
en JO19-2 tegen JO17-2/JO17-3.
We kijken al een beetje verder vooruit. Op zaterdag 8 mei is er in verband met de meivakantie geen programma en dat geldt ook voor het
Hemelvaartsweekend van 15 mei.
De verwachting is dat velen dan niet
aanwezig zijn. Naast de trainingen
zijn de volgende voetbalactiviteiten
dan op zaterdag 22 mei. Wellicht is
er dan ook meer bekend over het wel
of niet doorgaan van de Regiocup.

Waddenrobkes
Afgelopen woensdag was er weer een mooie groep kinderen op de training
bij de Waddenrobkes. Zij waren zich weer aan het voorbereiden op de landencompetitie van morgen. Want oefening baart kunst. Je kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen. Elke week zijn ze er weer. De allerjongsten vanaf 4
jaar trainen elke woensdagmiddag al mee en vanaf 5 jaar is het zaterdags
meedoen aan de landencompetitie. En ondanks het feit dat er nog steeds
geen versoepelingen zijn afgekondigd voor de buitensporten vermaken
deze kinderen zich toch elke week weer. Zaterdag vanaf 9 uur spelen ze
weer mee met de landencompetitie.	
(Foto: Frans Bode)
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