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Levensreddende
AED geplaatst

Zeerobben
domineert in
bekerduel

Trekking loten
kaatsvereniging
Eendracht

Pop-up burgemeester onthult pop-up monument

SB0016024054
is nu € 190,- waard
Probeer dit vijfje te vinden, want
het is geld waard! Meer informatie
elders in deze krant.

Piet’s Weer
Vanaf zondag
warmer
Vanavond en komende nacht
neemt de bewolking geleidelijk aan roe en is er kans op
een buitje. Het koelt af naar
10 tot 12 graden. Morgen is er
af en toe zon maar er trekken
ook velden met bewolking
over en ik sluit een buitje niet
helemaal uit. Het wordt rond
18 graden bij een matige tot
vrij krachtige westelijke wind,
kracht 4 tot 5.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Spelletjes
in de bieb
In mei moest de spelotheek
haar deuren sluiten, vanwege te weinig animo. Eén
van de vrijwilligsters heeft
het plan opgevat de gezelschapsspellen te promoten.
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

HARLINGEN - In 2015 kwam bij graafwerkzaamheden onverwachts de
grafsteen van oud-burgemeester Harmen Synes Nauta (1609-1677) boven water. De overledene dook zaterdagochtend aan de Zuiderhaven op
om zijn eigen grafsteen als ‘nieuw’ Harlinger monument te onthullen,
als bijzondere opening van Open Monumentendag 2018.
Na de laatste welkomstklanken van
de Boegspetters heette voorzitter
Anneke Visser van Oud Harlingen
alle belangstellenden welkom, met
name vertegenwoordigers van de
Stichting tot Behoud van het Harlinger Erfgoed, erelid Koos van Giffen
en restauratieschilder Klaes Posthuma van Galerie Acanthus. ‘De steen,
die hier dadelijk wordt onthuld, is
een pop-up monument’, vertelde
Anneke Visser, ‘want gisteravond
was er nog niets en waarschijnlijk
is-ie volgende week ook weer verdwenen. Pas de komende weken
krijgt de steen hier zijn definitieve
plaats, met een informatiebord erbij. En Klaes Posthuma gaat de steen
ook nog onder handen nemen. aAlle
reden om de komende weken regelmatig de havens eens om te gaan, en
hier even langs te lopen.’
Harlingen als Admiraliteitsstad
Chris Elsinga nam de aanwezigen
mee naar de tijd rond 1650, toen
Harlingen de zetel was van de Admiraliteit van Friesland. Aan de noordkant van de Zuiderhaven stond toen
’s Lands Magazijn, volgestouwd met
touwen en katrollen, zeilen en kanonnen – alles wat maar nodig was

om de vloot uit te rusten. Aan de
zuidzijde van de haven lagen de hellingen van ’s Lands Werf, waar aan
de lopende band schepen van stapel
liepen. Rondom de haven klonk het
gehamer van de ankersmeden en
het gebeitel van scheepstimmerlieden. Touwslagerijen deden goede
zaken, kregen beleefden toptijden,
houthandelaren verdienden goud
geld – als admiraliteitsstad kwam
Harlingen tot grote bloei.
Projectontwikkelaar
In die dagen maakte Harmen Synes
Nauta maatschappelijk carrière. Van
1652 tot zijn dood in 1677 zat Nauta onafgebroken in het stadsbestuur,
waarvan 13 jaar als burgemeester. In
die 25 jaar ontpopte hij zich als een
soort projectontwikkelaar, die stukken grond kocht en daar huizen op
liet bouwen. In 1658 bijvoorbeeld
kocht hij ‘drie ledige plaetsen’ in de
Zuider nieuwe stad, tussen de Zuiderpoortstraat en het Blokhuis. Drie
jaar kocht hij een timmerwerf bij de
Zuiderpoort, in 1662 de panden Zuiderhaven 69, 71 en 71a (nu Galerie
Acanthus) en in 1663 nog eens twee
ledige huissteden op het blokhuis.
Daar komt in 1668 nog een pakhuis

‘met een plaets ende hovinge’ bij,
‘aen de suydcant van de Suyder nieue
haven, hebbende het engels huys ten
westen’ (vlakbij de Kleine Sluis).
Geluk bij een ongeluk
Harmen Nauta overleed in 1677 en
werd waarschijnlijk in de Westerkerk begraven. ‘Hoe zijn grafsteen
in de Zeepziederstraat terecht is gekomen, is nog een raadsel’, vertelde
Chris Elsinga, ‘maar het is waar. Na
de brand in 2015 in het pakhuis van
Cees Dekker ging bouwbedrijf Van
der Tol aan de slag om het beschadigde naastgelegen huis te restaureren. Daarbij stuitten ze in de tuin
op een grote steen. Kraanverhuur
& Transport Friesland stelde een
kraan beschikbaar om het gevaarte
over de omliggende huizen te takelen: een plaat hardsteen van 142 x
203 cm, 23 cm dik, van naar schatting 2 ton.’
Opschriften
Een grafschriftencommissie wist
de opschriften van de steen grotendeels te ontcijferen. Zo weten we nu
dat onder de steen 4 personen waren
begraven: Harmen Synes Nauta zelf,
en zijn vrouw Hesseltje Doekes, die
hij trouwde toen hij 27 en zij 15 jaar
was. Maar ook hun dochter Baukjen Harmens Nauta met een kindje
– beide overleden in het kraambed.
De opschriften zullen door Klaes
Posthuma weer zo leesbaar mogelijk

Harlinger slaat buurman: 500 euro boete
LEEUWARDEN/HARLINGEN – Een 53-jarige Harlinger die medio mei
zijn buurman mishandelde, is vrijdag door politierechter Christine Koelman veroordeeld tot een geldboete van 500 euro, plus 250 euro voorwaardelijk.
Op zaterdagochtend werd de buurman iets na achten gewekt door luide muziek. Het kabaal kwam bij de
buurman vandaan, uit speakers die
achter huis onder een afdakje hingen. De buurman bleek beneden in
zijn woonkamer een stoel te zitten,
waar de muziek ook luid klonk. Toen
de buurman op het raam klopte,
stond de Harlinger op.

De twee troffen elkaar bij de achterdeur, waar de Harlinger vrijwel
meteen uitgehaald zou hebben. De
man gaf de buurman een vuistslag
op de mond. Nadat hij de buurman
bij de keel greep, zou de Harlinger
nog een klap uitgedeeld hebben. De
buurman draaide zich daarop om en
wilde weglopen.
Op dat moment zou hij nog een
klap op zijn rug en een trap tegen

zijn achterwerk hebben gekregen.
De verdachte had bij de politie verklaard dat hij de buurman eenmaal
had geslagen. Hij vond dat hij zijn
‘territorium’ had verdedigd. Schade
wilde hij niet betalen omdat hij niets
misdaan zou hebben.
De rechter bepaalde desondanks
dat de Harlinger 150 euro smartengeld aan zijn buurman moet betalen. Koelman ging er vanuit dat de
Harlinger één klap had uitgedeeld.
De man had tegen de politie gezegd
dat hij vond dat hij geen alcoholprobleem had.

worden gemaakt, en bovendien te
lezen zijn op een informatiebord dat
bij de steen een plek gaat krijgen.
Equipagemeester
Oud Harlingen koos in overleg met
de gemeente de hoek Kleine Sluis/
Zuiderhaven om de grafsteen een
plekje te geven. ‘Harmen Nauta was
namelijk behalve stadsbestuurder
ook equipagemeester bij de Admiraliteit’, weet Chris Elsinga te vertellen. ‘Zijn taak was toezicht te houden op het uitrusten van de schepen
die hier, gloednieuw of gehavend, in
de haven lagen. Nauta zal dus heel
wat voetstappen hebben gezet op ’s
Lands Werf, in ’s Lands Magazijn en
hier rond de haven. Bovendien had
hij rond deze haven dus de nodige
bezittingen.’
Als de steen definitief herplaatst is
wordt deze voorzien van een QR-code en een NFC-tag. Zo kan iedereen,
met zijn mobiele telefoon, het verhaal van de steen nalezen. Leden
van Oud Harlingen, de gemeente
Harlingen en vooral de Stichting
ter Bevordering van het Harlinger
Erfgoed nemen de kosten voor hun
rekening.

Opschriften
‘ano 1677 den 27 october is
gestorven ... Harmen sinnes
nauta ... Ter admiraliteit ...n...
Des... Oud 69 iaer en hier begraven.’
‘anno 1682 den 29 januari is
in den heere [gerust] de eerbare baukien harmens nauta
huisfrou van de heer gayis van
boelens dr. En secretaris van
won[seradeel oud 25] iaer en
leit hier met haer soontie begraven.’
‘anno 1690 den 11 juny is gestorven de eerbare huisvrou
[hesseltie doeckes] ... Harmen
sinnes ... Der admiraliteit en
burgemr deser stede oud 70
1/4 iaer en is hier begraven.’

Vanaf woensdag 19 september a.s. wordt één keer per
week, op de woensdagmiddag, een spelletjesmiddag gehouden in de bibliotheek. Kinderen vanaf 4 jaar zijn tussen
3 en 4 uur welkom om spel(letjes) te kiezen en te spelen.
Dit kan samen met een ouder,
met vriendjes of vrijwilligster.

“Geef de natuur
de kans”
Antoinette
Berkouwer,
Raadscommissielid
voor
GroenLinks, begint op
dinsdag 18 september met
een reeks bijeenkomsten.
“Overal in onze stad vind je
plekken waar het groener
kan”, zegt zij.
“Misschien ook wel in uw tuin.
De natuur laat zich vaak van
zijn sterkste kant zien zonder
dat we het opmerken. Een
mooie bloem, zomaar ergens
tussen de straatstenen: we
noemen het vaak onkruid. We
vinden het niet netjes. Maar
wat kunnen een fleurige tuin
of bloempotten voor het huis
prachtig zijn. Daarom gaan we
uitzoeken hoe we onze tuin,
straat, wijk en stad groener,
mooier en gezonder kunnen
maken. We gaan elkaar inspireren en enthousiasmeren. We
delen of ruilen zaden en planten met elkaar. We maken een
insectenhotel. We gaan volgen hoe we van een tuin met
alleen maar tegels een groene
oase maken. We hebben het
over diervriendelijk tuinieren,
planten in potten, wateropslag,
vijvers, thematuinen, groenten
en nog veel meer. Uw eigen
inbreng staat voorop.”
Wanneer: dinsdag 18
september om 19.30 uur,
Nieuw Zuid, Prinses
Irenestraat 2, ingang
schoolplein. Aanmelden:
Antoinette Berkouwer,
annbotanicalart@gmail.com
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Het hemd van het lijf: Melvin Leusink
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Iris Mars beantwoordde vorige week de
vragen. Zij geeft de pen door aan Melvin Leusink.
Mijn naam is Melvin Leusink en ik
ben 28 jaar oud. Geboren en getogen
in Harlingen, waar ik nog steeds met
veel plezier woon, aan de rand van
onze mooie haven. Ik heb een relatie met mijn lieve vriendin Esmee,
eveneens een Harlinger. Komt goed
uut, want we gaan hier nooit meer
fut.
Ik werk inmiddels een aantal jaar
met veel plezier op het ROC Friesland College te Leeuwarden, bij de
opleiding Pedagogisch werk & Onderwijsassistent. Hier werk ik als
docent en ben ik verantwoordelijk
voor de studentenzorg op onze afdeling. In mijn vrijetijd ga ik regelmatig naar de sportschool van Theo,
maar ik vind de gezelligheid en de
sociale contacten daar, belangrijker
dan het werken aan mijn spieropbouw geloof ik.
Vraag vanuit Iris: Melvin, je werkt nu
een aantal jaar op het Friesland College. Wat is de reden dat je voor het onderwijs gekozen hebt?
Als je mij 5 jaar geleden zou zeggen
dat ik vandaag de dag voor de klas
zou staan, had ik dat niet direct kunnen bedenken. Ik wist niet zo goed
wat ik zou willen in de toekomst en
was destijds ook met veel plezier
werkzaam bij Albert Heijn, waar ik
mijn werk combineerde met mijn
studie.
Tijdens mijn opleiding Social Work,
heb ik stage gelopen op Bonaire. Tijdens deze stage, bij een jeugdhuis op
dit zonnige stukje van Nederland,
deed ik voorlichting op middelbare
scholen. Dit deed mij beseffen dat
ik het staan voor de klas, erg leuk
vond. Ik kreeg bij mijn opleiding
de mogelijkheid om een minor te
volgen in het onderwijs, en zo ben
ik bij het Friesland College terecht
gekomen. En niet meer weggegaan.
Voornamelijk het bezig zijn met de
ontwikkeling van studenten, is werk
waar ik veel voldoening uit haal. Dit

is ook de reden dat ik voor het onderwijs gekozen heb.
Wat betekent Harlingen voor jou?
Mensen die mij kennen, weten dat
ik een trotse Harlinger ben. Het is
mijn thuis, en ik weet zeker dat ik
hier altijd zal blijven wonen. Elke
keer als ik een rondje door de stad of
over de haven doe, besef ik hoe een
mooie stad we eigenlijk hebben.
Levensmotto?
Je kunt beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt, dan de dingen
die je niet gedaan hebt. Positief in het
leven staan en alles eruit halen wat
er in zit.
Mooiste plekje in de stad?
Lastige vraag.. Eigenlijk vind ik alles
mooi!

Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Naar Armin van Buuren op Spotify.
Ik ben daar een groot fan van.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Eveneens Armin van Buuren. Een
legende in de muziekwereld en zo
‘gewoon’ gebleven.
Favoriete sport?
Fitness, alhoewel ik daar wel wat
meer tijd en energie in mag gaan
steken.
Voor wie heb je heel veel respect?
Voor mijn ouders en hun partners,
welke altijd voor je klaarstaan als je
ze nodig hebt.

Waar zou je beter in willen zijn?
Ik kan niet zo goed nee zeggen. Dit
is al een leerdoel vanaf ik kan bedenken dat ik leerdoelen voor mezelf
moest formuleren. Ik heb me er al
bij neergelegd dat dit een levenslang
leerdoel zal blijven.

Wat is de grootste gok die je ooit
genomen hebt?
Mijn baan met een goed toekomstperspectief en een vast contract opgegeven om te doen wat mijn gevoel
zegt. Dit is tot nu goed uitgepakt.
Zekerheden heb je toch niet in het
leven.

Waar stoor je je snel aan?
Aan mensen die negatief in het leven staan. Positief zijn maakt je een
gelukkiger mens.

Welke uitdaging zou je nog eens
willen aangaan?
Een boerderij kopen, opknappen en
helemaal naar mijn wens maken.

Welke stempel ontbreekt nog in
je paspoort?
Ik heb al hele mooie reizen mogen
maken in mijn leven, maar de Malediven ontbreken nog. Deze plek
besparen we tot onze huwelijksreis.

Grote blunder?
Nadat ik net een nieuwe auto aangeschaft had in april, werd ik tijdens
een weekendje in Limburg gewaarschuwd voor een steen aan de zijkant van de weg. De volgende ochtend zat ik er tegenaan (die eerste
deuk doet nogal pijn).

Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Toen ik nog thuis woonde, bewaarde
ik het liefst alles. Inmiddels gooi of
geef ik het liever weg.
Volg je de lokale politiek?
De lokale politiek volg ik alleen richting de gemeenteraadverkiezingen.
Ik volg de landelijke politiek in grotere mate.

Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Geld is handig, maar maakt mij niet
gelukkig. Wel zou ik meer gaan reizen en van de wereld willen zien.
Wat is het beste advies dat je
ooit gekregen hebt?
Dat ik keuzes moet leren maken.
Sinds ik dit onder controle heb,

geeft dit een stuk meer rust in mijn
leven.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
Aan de achterzijde van de vuurtoren, groeit veel onkruid (gemeenteterrein). Ze mogen best eens vaker
langskomen dan één keer per jaar.
Voor de rest mag het best gezegd
worden dat ze goed voor ons stadsje
zorgen.
Bist oek sunig?
Ik besuunig op de kleine dingen om
er vervolgens weer (impulsieve) grote dingen mee te doen of te kopen.
Avondje uit naar?
Ik bezoek graag (internationale) festivals. Dit doe ik liever één keer in de
zoveel tijd, dan dat ik in de nachtelijke uurtjes in de stad te vinden ben.
Mis je iets in Harlingen?
Een buitenzwembad voor de kinders.

Helene’ zorgt voor warmer weer
Weersituatie: Het is druk op de oceaan. Naast Florence, zij ook Isaac,
Joyce en Helene actief. Die laatste
gaat na het weekend een belangrijke rol spelen voor het weer in ons
land en dus ook ons gebied. Deze
oude tropische storm trekt namelijk
in oostelijke richting en zet koerst
richting Europa en gaat als een
soort warmtepomp fungeren. Vanaf
zondag wordt er een begin gemaakt
met de aanvoer van warmere lucht
en kunnen de temperaturen in het
zuiden de 20 graden al gaan overstijgen. Daar wordt het snel warmer als
‘Helene’ een portie van oorsprong
subtropische lucht op transport zet
richting ons land. Het wordt dan
warm tot zeer warm nazomerweer
waarbij zelfs tropische toestanden
voor het zuiden niet geheel ondenkbaar zijn rond dinsdag/woensdag.
Maandag wordt het in het zuiden
al 25 graden en dinsdag wordt het
nog enkele graden warmer. De koers
van tropische stormen is altijd lastig
te voorspellen, maar het is niet ondenkbaar dat het in Limburg dinsdag/woensdag ergens tropisch kan
worden met 30 graden. Hoe lang
dit zeer warme nazomerweer het
vol gaat houden is nu nog onduidelijk. Voorlopig ga ik er vanuit dat
ook woensdag nog wel eens warm
tot zeer warm kan verlopen. Daarna rukt koelere lucht op maar of

Weer

en wanneer deze ons gaat bereiken
is op dit moment onzeker vanwege
het grillige karakter van deze oude
tropische orkanen. Duidelijk is dat
het vanaf het weekend flink warm
gaat worden, met in het zuiden van
het land de hoogste temperaturen.
De verwachting: die nazomer is er
dit weekend nog niet al is het bepaald geen vervelend weer. Wel is
het zo dat zwakke storing noordelijk van ons land langstrekken en
dat restanten er van over ons gebied trekken. Vandaag en ook de
komende dagen is dit het geval. na
een nacht met temperaturen van
rond de 10 tot 12 graden is er morgen ruimte voor de zon maar zijn er
ook wolkenvelden. Geleidelijk aan
ontstaat steeds meer bewolking en
krijgt de zon het lastig. Misschien
valt er een enkel buitje. Het wordt
18 graden bij een matige tot vrij
krachtige westelijke wind, kracht 4
tot 5. In de nacht 10 graden. Zondag
is er eerst veel bewolking en kans op
een buitje, in de middag is het droog
en breekt de zon af en toe door. Ook
dan is het niet stralend. Het wordt
18 graden bij een matige tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten, kracht 4 tot 6.
De vooruitzichten:
Na het weekend stroomt er zachtere
lucht ons gebied binnen. Maandag
is er regelmatig zon maar het opdringen van de warmere lucht gaat
ook gepaard met enige bewolking
en misschien een spatje regen. Het
wordt 21 of 22 graden en daarmee
is het al warmer. Dinsdag is het 23
of 24 graden . Na woensdag wisselvallig.

Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Ik heb veel ondeugende dingen in
mijn leven gedaan, lijkt me niet
goed om hier te vertellen, haha. Inmiddels zijn we een stuk verstandiger en minder ondeugend.
Grootste miskoop?
Een nogal prijzig DJ-set welke ik
met grote intenties gekocht had. Na
een week kwam ik erachter dat ik
meer gemaakt ben om voor de DJbooth te staan, dan er achter.
Ik geef de pen door aan?
Marco de Boer
Na een aantal jaar in Amsterdam gewoond te hebben, ben je weer terug in
ons stadsje. Ondanks dat je nog steeds
werkt in Amsterdam, ben je toch teruggekomen. Waarom weer terug naar
Harlingen?

Colofon

Reünie Willem Lodewijkstraat
Op zaterdag 10 november 2018 is er een reünie van de bewoners van de
Willem Lodewijkstraat van 1956-1968. Deze straat bestaat niet meer en
was een gezellige kinderrijke straat waar altijd met elkaar gespeeld werd.
Op woensdag- en zaterdagmiddag met een stuiver in de hand mocht je
ergens tv kijken met z’n allen, meldt Margriet Kampen-Teensma. “Er
werd natuurlijk ook deurtje gebeld, een beetje geplaagd maar vooral lief
en leed gedeeld. Samen met Dineke Bolman en Sita van der Wijk gaan we
proberen deze toenmalige jeugd weer bij elkaar te krijgen.” Op de reünie
moet de toenmalige jeugd weer bij elkaar komen; een gezellige middag
herinneringen ophalen en foto’s bekijken.
De organisatie zoekt oud-bewoners en mensen die weten waar oud-bewoners zijn gebleven. Contact: Margriet Kampen-Teensma via 0615168628 of pieterkampen@online.nl; Sita van der Wijk via 06-23004484
of svdwijk@gmail.com.

Eerste training schuldhulp preventie
In het voorjaar heeft IDO Harlingen diverse informatiebijeenkomsten
gehouden over het schuldhulp-project van het IDO en de bijbehorende
drie trainingsdagen die zullen worden gegeven onder leiding van het Leger des Heils.
De eerste trainingsdag, ‘Signaleren
en waarnemen’, staat gepland op
zaterdag 29 september van 10.00
uur tot ongeveer 15.00 uur. U krijgt
hierbij koffie, thee en een lunch aangeboden door het Leger des Heils.
Locatie: William Boothstraat 27 te
Harlingen. Voor alle duidelijkheid:
als u zich opgeeft voor deze eerste
trainingsdag, betekent dat niet automatisch dat u ook de volgende
trainingsdagen doet. Daar zal weer
een aparte uitnodiging voor worden
gestuurd.
Op deze eerste trainingsdag zal wel
in onderling overleg de data van de
tweede en derde trainingsdag worden vastgesteld (steeds op een za-

terdag). Deze drie trainingsdagen
zijn voor iedereen die er belangstelling voor heeft.
Als tijdens die trainingsdagen interesse ontstaat om actief deel te nemen aan het schuldhulp project en
men voldoet aan de eisen, dan zal
hiervoor (dankzij subsidie van de
gemeente Harlingen) een extra vierde Schuldhulp trainingsdag worden
aangeboden.
Het is wel noodzakelijk dat u zich
uiterlijk 22 september a.s. opgeeft
voor deze eerste training. Er zijn namelijk een minimum aantal deelnemers nodig. U kunt zich opgeven bij
Elly Wijnia, coördinator Schuldhulp
I.D.O. schuldhulpido@gmail.com.

Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
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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vrijdag 14 september 2018
De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur.

OVERLIJDEN

Wie naai- of handwerkklusjes heeft kan op dinsdagmorgen (9.30-11.30) terecht
bij Naald en Draad, Nieuw
Zuid, lokaal 2, Julianstraat 1.

U bent mijn rots, mijn vesting,
U zult mijn gids zijn, mij leiden
Tot eer van uw naam
Psalm 31:4 (trouwtekst, 4 januari 1955)

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

Na een mooi en gezegend leven hebben wij afscheid moeten
nemen van onze moeder, schoonmoeder, oma en omi

Beitske Friso - Haitsma

NIEUW in Harlingen. Hobbymateriaal o.a. stickers, knipvellen, kaarten, enveloppen,
lijm enz. Waar? Markthuis
W. Boothstr. 6.

- Bep * 17 juni 1926

† 10 september 2018

De Boothboutique heeft
deze week trouwjaponnen
en accessoires in verschillende maten voor weggeef
prijsjes.

Zij verlangde ernaar herenigd te worden met haar man,
Piet Johan Willem Friso († 2010).
Wateringen:

Lexmond:

Beitske en Bert Bosker - Friso
Sanne en Marc
Robbert
Liesbeth en Frank Koen - Friso
Huibert en Ivana
Annefloor en Sebastiaan
Marylou en Féline

Oegstgeest:

Den Haag:

Jan Willem en Dianne Friso - Borsje
Martina
Floris
Hélène
Peter
Pieter Friso en Nicole Korthout
Gijs
Pepijn
Jelle

Advocaat
nodig?
Mr. P.R. Logemann | Advocaat & Mediator
Kleine Bredeplaats 13 | 8861 BV Harlingen |
tel 0517-235612 | www.advocatenkantoor-logemann.nl

Correspondentieadres:
Jac. P. Thijsselaan 48
2341 PC Oegstgeest
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 15 september
om 11.00 uur in de aula van begraafplaats Eikelenburg,
Eikelenburglaan 7, 2286 KA in Rijswijk. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de
ontvangkamer van Eikelenburg.

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar.
Mail naar hinke@harlingercourant.nl of bel 430043
Hondenoppas/uitlaatservice
gevraagd in Harlingen: per
half oktober 2018 zoeken
wij een lieve oppas die ons
hondje Milow uit wil laten.
Milow is een cairnterrier.
Het gaat om vaste dagen
per week op maandag,
dinsdag en woensdag rond
12.00 uur. Heb je ervaring
en affiniteit met oppas/uitlaten van honden, dan kan je
contact opnemen per mail.
Mijn mailadres is: nellyoort@
upcmail.nl Met vriendelijke
groet, Nelly Oort
Oude Nederlandse bankbiljetten. Ik betaal € 0,30 per
gulden. Oude munten zijn
ook welkom! Ook koop ik
alle gouden sieraden, ongeacht de staat en hoeveelheid. 06-45305706.

Ma hield veel van bloemen. Wilt u één bloem meenemen
zodat er een kleurrijk boeket ontstaat?

DIVERSEN
TE KOOP

DANKBETUIGING
Langs deze weg willen wij u bedanken voor uw
steunbetuigingen na het overlijden van onze lieve

Bertha Visser-Visser
Familie A. Visser
Harlingen, 14 september 2018

Leeg is de plek maar mooi zijn de herinneringen aan
mijn lieve man, onze vader en (over)grootvader

JACOB RIEM
Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen,
troostende woorden en uw aanwezigheid
tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden.
Het heeft ons veel troost en steun gegeven.
Limkje Riem-Hofstra
Tineke en Piet
Aafie en Izaäk ✝ en Wim
Annie en Freemerika
Gerrit en Sandra
Marten
en (achter)kleinkinderen
Harlingen, september 2018

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

T.k. baby-born kleertjes en
handgebr. kindertruitjes en
vestjes. Halve pr. Kerkpoortstr. 75. Tel. 413329

GEVRAAGD
Gevraagd goud en zilver!
Ook munten! Contante betaling! Pandjeshuis Harlingen
Friesland.

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

Stukadoor nodig? Bel ons
0614666779.
Deze week heeft de Boothboutique mooie trouwjaponnen in verschillende maten
voor hele kleine prijsjes
LEEGVERKOOP de komende zaterdagen van tweedehands spullen. Wij stoppen
met de Kimswerder Schuurverkoop. Tussen 10 en 16
uur (volg de borden).

Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur
Website WerkGemeenschap v. kerken Harlingen.
www.kerkpleinharlingen.nl
Bingo op 28 sept. aanvang
20.00 uur leden, niet-leden
KV Eendracht open 19.00
uur.
De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
A.s. zat. Rommelmarkt in de
garage Ook veel kleding mt
48-50-52. Hoogstr. 51
De TIMMERWERKPLAATS
is weer geopend en is voor
iedereen toegankelijk!
maandagmiddag: les dinsdagmiddag: vrij timmeren /
klussen woensdagmiddag:
vrij timmeren / klussen
donderdagmorgen: les /
onder begeleiding eigen
onderwerp maken donderdagmiddag: vrij timmeren
/ klussen Plaats: gebouw
NieuwZuidTijden: 09.00 12.00 uur 13.00 - 16.00 uur
Inlichtingen: 0517-418350
06 22012017 of: timmerwerkplaats@nieuwzuid.frl

BOEK

BESTELLEN?
www.flevomedia.nl

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar.
Mail naar hinke@harlingercourant.nl of bel 430043

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

deboeruitvaart.nl
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www.vanloon-abc.nl

MKB financieringsadvies
Het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering is een complexe en tijdrovende klus
en als je even niet goed oplet zit je lang aan verplichtingen vast die achteraf niet
passend zijn.
Met onze praktische aanpak krijgt u een totaaloplossing die aansluit bij uw
vraag en behoefte. Wij vinden het belangrijk dat u verantwoorde verplichtingen
aangaat. De lening moet aansluiten bij uw financieringsbehoefte waarbij u geen
onverantwoorde risico’s loopt.
Door onze kwalitatief hoogwaardige en nauwkeurige software werken wij uw plan
tot in detail uit. Op deze wijze berekenen wij nauwkeurig de financiële uitkomsten
en komen tot de juiste financieringsaanvraag toegespitst op uw situatie.

Wij komen graag bij u langs voor een gesprek!

Voor meer informatie: www.mkbfinancieringsadvies.nl

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

kinderwoud.nl

Van Loon Bedrijfsadvies
Statenweg 11
9076 DR St. Annaparochie
Telefoon: (0518) 401 502

Postbus 40
9076 ZN St. Annaparochie
E-mail: info@vanloon-abc.nl
Internet: www.vanloon-abc.nl
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Harlingen
op pootjes
Door Marian Henderson
Een rubriek over dieren en dierenwelzijn. Over de Harlinger en zijn
of haar dier, beesten in het wild in
en rond de havenstad en soms een
uitstapje naar de regio. Maar liever
niet, want het gaat vooral om Harlingen op pootjes.

Roodborstje tikt...
Roodborstjes maken er een potje van.
Sommige vogeltjes zijn hier het hele
jaar rond, andere vertrekken naar
Spanje en Frankrijk om daar warm te
overwinteren, terwijl weer anderen
uit het noorden en noordoosten komen om hier te verblijven gedurende
de winter. Het is dus deels een standvogel en deels een trekvogel.
De honkvaste roodborstjes zitten
vaak in de bossen, terwijl de binnenkomertjes het met een tuin moeten
doen. Of een stadspark met voldoende boompjes en oud hout. Voor
het nieuwe Harmensparkje zullen
ze vast hun neus ophalen, zo weinig
natuur is daar nog te vinden.

Vijf genomineerden voor de Anton Wachterprijs 2018
HARLINGEN - Kleihuid van Herien Wensink, Aantekeningen over het
verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen, Wormen en engelen van
Maarten van der Graaff, Astronaut van Pieter Kranenborg en Onder het
ijs van Ellen de Bruin zijn de vijf genomineerde romans voor de Anton
Wachterprijs 2018. Voor de tweejaarlijkse prijs voor het beste literaire
prozadebuut van de afgelopen twee jaar waren er deze keer een record
aantal inzendingen. Maar liefst 133 boeken zijn beoordeeld door de juryleden Gerbrand Bakker, Kees ‘t Hart, Joke Linders, Marja Pruis en Geart de Vries (voorzitter).
De prijs, genoemd naar de hoofdpersoon van de bekende romancyclus

van Simon Vestdijk, wordt uitgereikt op zaterdag 10 november in de

Grote Kerk van Harlingen, Vestdijks
geboortestad. De 20e editie (de prijs
bestaat sinds 1977) heeft ter gelegenheid van LF2018 een speciaal
karakter. Na het middagprogramma
is er ‘s avonds, in samenwerking met
de Taalkaravaan van Lân fan Taal,
een avondprogramma onder de titel
‘Terug tot Anton Wachter’. Hiervoor
zijn alle oud-winnaars van de Anton
Wachterprijs uitgenodigd. De prijs
werd eerder gewonnen door onder

meer A.F.Th. van der Heijden, Arnon Grunberg, Tessa de Loo, Peter
Buwalda en Niña Weijers.
De prijswinnaar wordt begin oktober bekend gemaakt.
De Anton Wachterprijs is een activiteit van het Centraal Comité 1945 in
samenwerking met de Vestdijkkring
en de gemeente Harlingen.

City App Harlingen in gebruik genomen
HARLINGEN - Ontdek Harlingen op een unieke manier en leer ‘MeAR’
over de rijke historie van onze stad.
Door middel van augmented reality
komen verhalen van de Friese ha-

venstad tot leven.
Voorbij komen verhalen over het

personage Anton Wachter van Simon Vestdijk of over de Stenen Man.
En welk verhaal wordt verteld bij de
Keermuur en waarom kwam Cato
Mirande gewelddadig om het leven?

Meer informatie kunt u vinden op
de website www.mearfryslan.nl
De app kunt u downloaden in de
Mac App store of bij de Google Play
store.

Roodborstjes zijn goed herkenbaar
aan hun rode kop, keel en borst. Veel
mensen vinden het leuke vogeltjes.
Misschien wel omdat ze er als een
levende kerstkaart uitzien, vanwege
de mooie zang (zowel het mannetje
als het vrouwtje zingen) of vanwege
het feit dat ze nieuwsgierig zijn en
weinig schuw voor mensen. Het is
helemaal niet raar dat een roodborst
plaatsneemt op je schop terwijl je
aan het spitten bent.
Voor elkaar zijn ze vreselijk. Ze verdragen soortgenoten alleen in de
broedtijd, maar daarbuiten zijn zowel de man als de vrouw agressief
tegen collega’s. Ik hoorde eens van
een roodborstje dat met veel geweld
een autospiegel aanviel, omdat hij
daarin de beeltenis van een soortgenoot meende te herkennen.
Eind september, begin oktober kan
men de overwinterende roodborstjes weer verwachten. Mijn vaste
bezoeker (ze zijn gehecht aan hun
territorium) is er ook nog niet. In
de winter kun je ze blij maken met
wat bijvoeding, zoals meelwormen,
havervlokken en zaad. Maar zelf
kunnen ze er ook wat van, in hun
jacht op spinnen, slakken, insecten,
bessen en wormen.
Er zijn in Nederland zo’n 400.000
broedparen. Hun aantal daalt licht.
Een roodborst nestelt laag bij de
grond en legt zo’n vijf, zes eitjes.
Jonge vogeltjes lijken niet zo erg op
roodborsten, Ze zijn bruin gespikkeld. Dit om niet de agressie van de
ouders op te wekken, want van dat
rode borstje slaan ze helemaal op tilt.

Fabian hoopt
op een échte
oplossing.
Lees in ons magazine
Voortleven wat drie generaties
vertellen over de impact van
een nierziekte. Aan te vragen
via nierstichting.nl/nalaten

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Werkzaamheden Afsluitdijk t/m 15 oktober
Rijkswaterstaat voert in de periode van maandag 10 september tot en
met maandag 15 oktober 2018 diverse werkzaamheden uit op en rond
de Afsluitdijk (A7). Dat kan vooral op drukke momenten leiden tot vertraging voor het wegverkeer. De werkzaamheden zijn het begin van een
periode waarin jarenlang aaneengesloten gewerkt gaat worden aan de
versterking van de Afsluitdijk en reconstructie van de A7.
Het verkeer wordt ter hoogte van
de werkzaamheden over één rijbaan geleid. In beide richtingen
is dan één rijstrook beschikbaar.
Het fietspad over de Afsluitdijk blijft tijdens
de werkzaamheden beschikbaar. Van maandag
10 september 07.00 uur
tot en met maandag 24
september 10.00 uur op
de A7 bij Den Oever, van maandag
24 september 19.00 uur tot en met
donderdag 27 september 24.00 uur
op de A7 bij Kornwerderzand en van
maandag 1 oktober 22.00 uur tot en
met maandag 15 oktober 10.00 uur
op de A7 bij Den Oever.
Jappie terecht
* Een leuk bericht van de eigenaren van de vermiste kater die vorige week werd genoemd in deze rubriek. “Bedankt voor het plaatsen
van de omroeper in de HC. Er zijn

uur. Alles gaat weg voor kleine prijsjes.
Rokende brandweer
* Woensdag, 12 september, kwam er
een niet alledaagse oproep binnen

bij de brandweer van Harlingen. Op
de Almenumerweg bleek een heuse
Brandweerwagen te staan “roken”.
Brandweer Harlingen hielp brandweerkorps Menaam snel uit de rook
vandaan.

twee reacties op gekomen. Maar dat
was niet onze kat. Vannacht kwam
hij weer aanlopen, na een tocht van
17 dagen! Komende vrijdag hoeft
er dus geen omroeper meer in de
krant. Maar wat een bereik heeft de
HC en wat geweldig dat mensen zo
met je mee denken.”
Kimswerder schuurverkoop sluit
* Het is alweer acht jaar geleden
dat de Kimswerder schuurverkoop
begon met het verkopen van tweede hands- en brocante spullen. Vele
mensen zijn langsgeweest om te
sneupen en vonden wat ze zochten of konden gebruiken. Het was
dan ook altijd gezellig om even te
praten over de herinneringen van
bepaalde spullen wat bij de mensen
boven kwam. Inmiddels is besloten
te stoppen en iets anders gaan doen.
De komende vijf zaterdagen is de
schuurverkoop nog open op de Jan
Aukemabuorren tussen 10 en 16.00

(Foto: Jannette van der Ploeg)
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HC AGENDA
Opgave voor deze rubriek tel. 0517-430043 of redactie@harlingercourant.nl

Vleeswarentrio

Weekpakket

Pa ling worst
Ontbijtspek
Schouderha m

4x runderlapjes
4x roomschijf
4x runder worst
1 kg h.o.h geha kt
10 0 gr runderrollade
samen

3.50

Onze overheerlijke

ROOKWORST
Deze week 2 stuks voor

5.95

Iedere week:

Paardeworst
per stuk

3.25

Maandag: Alle panklaar
iedere 4e gratis
Dinsdag: Worstdag
Woensdag: Gehaktdag
Donderdag: Schnitzeldag iedere 4e gratis
Vrijdag: Karbonadedag iedere 4e gratis
Zaterdag: Biefstukdag
iedere 4e gratis
, www.slagerijvanderzee.nl

De kwaliteit van vers

Autoluchtverfrisser
van Mentos
parcel shop

van bromfiets tot
scheepsaccu
te verkrijgen
in 5 verschillende geuren

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

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

MAANDAG 17 SEPTEMBER
19.00-
21.00 Vierde bijeenkomst open plan proces Westerzeedijk,
Camping Zeehoeve
19.30 
Openbare fractievergadering CDA Harlingen, Stadsschouwburg
Trebol

DINSDAG 18 SEPTEMBER

WOENSDAG 19 SEPTEMBER

Slagerij van der Zee, Lanen 82, 8861 CG Harlingen, 0517 414 060,

Wilco
accu’s
NIEUW!!

10.00 Slotdag Jeugdkaatsen ouder-kindpartij, kv Eendracht

9.30-11.30 Naald en Draad, creatief naai- en handwerkcafé, Nieuw Zuid
19.30 KVG, natuurgeneeskundige R. de Vries, parochiecentrum r.k. kerk
20.00 ‘De Watergeuzen’, lezing door Anne Doedens en Jan Houter, na
afloop debat met Roel Sluiter, Hannemahuis (€ 5 p.p. inclusief
koffie/thee)

Kogelbiefstuk
ZE ZIJN ER WEER!!!

ZATERDAG 15 SEPTEMBER

ZONDAG 16 SEPTEMBER

Aanbiedingen zijn geldig van
donderdag 13 september 2018 tot donderdag 20 september 2018

elke 4e GRATIS

20.00 Kaarten opw, Koegelbult
10.00-16.00 Kimswerder Schuurverkoop, J. Aukemabuorren 10, Kimswerd
10.00-11.30 Koffie drinken Zonnebloem in Harlinga, Noorderkade 4.

samen 300 gr

12.95

VRIJDAG 14 SEPTEMBER

Uitnodiging 1e
training schuldhulp
preventie
In het voorjaar hebben we als IDO diverse
informatiebijeenkomsten gehouden over het
schuldhulp-project van het IDO en de bijbehorende trainingsdagen (3 stuks) die zullen worden gegeven o.l.v. het Leger des Heils.
De 1e trainingsdag over “Signaleren en waarnemen” staat gepland op zaterdag 29 september
a.s. van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur. U
krijgt hierbij koffie, thee en een lunch aangeboden door het Leger des Heils. Locatie: William
Boothstraat 27 te Harlingen.
Voor alle duidelijkheid: als u zich opgeeft voor
deze eerste trainingsdag, betekent dat niet automatisch dat u ook de volgende trainingsdagen
doet. Daar zal weer een aparte uitnodiging voor
worden gestuurd. Op deze 1e trainingsdag zal
wel in onderling overleg de data van de 2e en 3e
trainingsdag worden vastgesteld (steeds op een
zaterdag).
Deze 3 trainingsdagen zijn voor iedereen die
er belangstelling voor heeft.Als tijdens die trainingsdagen interesse ontstaat om actief deel
te nemen aan ons schuldhulp project en men
voldoet aan de eisen, dan zal hiervoor (dankzij
subsidie van de gemeente Harlingen) een extra
4e Schuldhulp trainingsdag worden aangeboden.
Het is wel noodzakelijk dat u zich uiterlijk 22
september a.s. opgeeft voor deze eerste training.
We hebben nl. een minimum aantal deelnemers
nodig.
U kunt zich opgeven bij Elly Wijnia, coördinator
Schuldhulp I.D.O. schuldhulpido@gmail.com

12.30 Busreis SWSH, rondrit fonteinen 11Fountains (0517-418719)

DONDERDAG 20 SEPTEMBER
10.00-18.00 Rommelmarkt Havenplein

ZATERDAG 22 SEPTEMBER
10.00-16.00 Kimswerder Schuurverkoop, J. Aukemabuorren 10, Kimswerd
13.30 Maatkaarten, Koegelbult
19.00 Harlingen Ongeschut

ZONDAG 23 SEPTEMBER
15.30 Kamerkoor Oktoich (Russische koormuziek), Laurentiuskerk
Kimswerd

DINDSDAG 25 SEPTEMBER
9.30-11.30 Naald en Draad, creatief naai- en handwerkcafé, Nieuw Zuid
14.00 Openbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii
16.00-18.00 Start cursus tekenen en schilderen voor kinderen ( 5-15 jaar )
door Astrid van Straaten, 0517-413405 of a.straaten4@kpnplanet.nl

WOENSDAG 26 SEPTEMBER
19.30 Raadsvergadering, stadhuis

DONDERDAG 27 SEPTEMBER
10.00-18.00 Rommelmarkt Havenplein
11.00-17.00 Bijzondere kunstexpositie in Entrepotgebouw Harlingen,
toegang is gratis. www.ziltezaken.eu/www.fria.nl.
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen

VRIJDAG 28 SEPTEMBER
11.00-21.00 Bijzondere kunstexpositie in Entrepotgebouw Harlingen,
toegang is gratis. www.ziltezaken.eu/www.fria.nl.
19:00 Bluescruise Harlingen; 19:00 Brouwerij Brouwdok, Willemshaven:
Mr. Boogiewoogie; 21:00 zaal Café de Lichtboei: Blue Brew, GG and the
Cruisers en The Veldman Brothers
20.00 Bingo KV Eendracht

ZATERDAG 29 SEPTEMBER
10.00-16.00 Kimswerder Schuurverkoop, Jan Aukemabuorren 10,
Kimswerd
11.00-17.00 Bijzondere kunstexpositie in Entrepotgebouw Harlingen,
toegang is gratis. www.ziltezaken.eu/www.fria.nl.
17.00 Bluescruise West Terschelling: 17:00 Café t Zwaantje: Mr
Boogiewoogie; 20:00 Het Raadhuis: Blue Brew; 20:00 Zeezicht: GG and
the Cruisers; 22:00 Bras Wine and Dine: The Veldman Brothers
14.00 Weer- en Sterrenkundevereniging Gemma Frisius in Oranje Hotel
te Leeuwarden. Lezing van de 19-jarige Carmen Hoek uit Harlingen over
Stephen Hawking!
19:00 Brouwerij Brouwdok, Willemshaven: Mr. Boogie Woogie
21:00 zaal Café de Lichtboei: Blue Brew, GG and the Cruisers en The
Veldman Brothers

ZONDAG 30 SEPTEMBER
11.00-17.00 Bijzondere kunstexpositie in Entrepotgebouw Harlingen,
toegang is gratis. www.ziltezaken.eu/www.fria.nl.

DINSDAG 2 OKTOBER
9.30-11.30 Naald en Draad, creatief naai- en handwerkcafé, Nieuw Zuid

VRIJDAG 5 OKTOBER
20.00 Bingo, Koegelbult

ZATERDAG 6 OKTOBER
10.00-16.00 Kimswerder Schuurverkoop, Jan Aukemabuorren 10,
Kimswerd
10.00-17.00 Expositie van de werken van de leden van brei- en haakclub
Gezellig tikkende pennen in de Victoriustsjerke Pingjum. Entree gratis.
15.00 Workshop interlockhaken (haken met 2 kleuren). Opgave: Maaike
de Valk, Alde Haven 10, mmdevalk@gmail.com (€ 5 p.p.)

Iedereen kan door Parkinson getroffen worden

MAANDAG 8 OKTOBER

Steun baanbrekend onderzoek. Ga naar parkinsonfonds.nl

DINSDAG 9 OKTOBER

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

19.30 PvdA fractievergadering in Het Vierkant
9.30-11.30 Naald en Draad, creatief naai- en handwerkcafé, Nieuw Zuid
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
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‘Say Yes to the Dress’ bij
Booth Boutique

Koffieochtend
Zonnebloem

Het Leger des Heils in Harlingen houdt van 18 t/m
22 september een bruidsweek in haar kledingwinkel, Booth Boutique. Deze bevindt zich in de Simon
Stijlstraat 2, in het hart van Harlingen.
waard. U vindt hier constant een
In die week gaan alle trouwjurken uitgebreide collectie goede, tweedein de aanbieding, jurken in diver- hands kleding en daarnaast ook o.a.
se maten voor de luttele bedragen gordijnen en beddengoed. De winkel
van tien tot vijftig euro plus enkele is geopend op dinsdag tot en met
heren trouwkostuums. Bijbehoren- vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en
de accessoires, variërend van sleep op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
tot kousenband en van hoeden tot
schoenen en nog veel meer, zijn bij
de prijs inbegrepen. Uiteraard zeer
geschikt voor uw bruiloft maar ook
goed te gebruiken voor b.v. een toneelverenigingen of te vermaken tot
een doopjurk. Kom samen met uw
familie of vrienden trouwjurken (of
kostuums) passen onder het genot
van een kopje koffie of thee.
Een bezoek aan de Booth Boutique
is overigens altijd wel de moeite

Ter gelegenheid van Nationale
Ziekendag organiseert de Zonnebloem afdeling Harlingen
e.o. jaarlijks een koffieochtend. Zo ook dit jaar en wel op
zaterdag 15 september a.s. in
de recreatiezaal van wooncentrum Harlinga aan de Noorderkade. Aanvang 10.00 uur.
De koffieochtend is bestemd
voor iedereen binnen onze gemeente die tot de doelgroep
van de Zonnebloem behoort en
juist op deze morgen - onder
het genot van een praatje - eens
een keer met andere leeftijdsgenoten een “bakkie” wil komen
drinken. De vrijwilligers van de
Zonnebloem zijn er klaar voor
en zorgen ervoor dat u niets
tekort komt op deze koffieochtend.

September is de Reanimatie-maand van de gemeente Harlingen

Al 160 aanmeldingen voor de gratis reanimatiecursussen
In september biedt de gemeente Harlingen gratis reanimatiecursussen aan voor inwoners
van de gemeente. De cursussen
worden gegeven door de EHBO
vereniging Harlingen. Het doel
is om de krachten te bundelen
zodat er een stijging komt in het
aantal reanimatie-burgerhulpverleners.
Aanmeldingen
Eerder dit jaar deed Stichting Fryslân Hartveilig namens de gemeente
Harlingen oproep tot het aanmelden
voor de reanimatiecursus. Na deze
oproep zijn er veel aanmeldingen
binnengekomen. Al 160 inwoners

van de gemeente Harlingen zullen in
september leren reanimeren. Aanmelden kan nog steeds via: www.
fryslanhartveilig.frl/harlingen.
Ook wethouder Hein Kuiken
leert reanimeren
Op woensdag 05 september 2018
heeft ook wethouder Hein Kuiken
deelgenomen aan een reanimatiecursus. “Het is belangrijk dat er
meer burgerhulpverleners zijn. Zodat bij een reanimatie-situatie in de
gemeente Harlingen de overlevingskans zo groot mogelijk is”.
Meer informatie
Vorig jaar startte de gemeente Har-

Kruiden & Specerijen deel 111

lingen een onderzoek om in beeld
te brengen hoeveel AED’s en burgerhulpverleners er nodig zijn in
Harlingen. Op dit moment zijn er
voldoende AED’s om Harlingen honderd procent te dekken. Wel zijn er
meer burgerhulpverleners nodig.
De reanimatie-burgerhulpverlener
is namelijk erg belangrijk. Tijdens
de cruciale zes minuten bij een reanimatiesituatie maakt hij of zij het
verschil. Ze krijgen een bericht via
hun telefoon. Zo kunnen zij in actie
komen en de tijd overbruggen tot de
professionele hulpdiensten aanwezig zijn.

Afscheid van twee bestuursleden
Radio Stad Harlingen
HARLINGEN – Hoewel Wiebe van Dijk andere verplichtingen had leek
het er op, gezien zijn afbeelding op de deur in de zaal van hotel Harlingen, dat hij er vrijdagavond toch een beetje bij was. Radio Stad Harlingen hield zoals gebruikelijk aan het begin van de winter programmering
een gezellige barbecue en nam afscheid van twee bestuursleden.
Door Ubbo Posthuma
Naast de uitstekend verzorgde barbecue, waren er ook momenten van
afscheid. Voorzitter Albertus van
der Plaats nam afscheid van Martie
Valkering die jarenlang de functie
van secretaris voor RSH had bekleed. Toenemende werkdruk was
er de oorzaak van dat ze moest
besluiten de pen neer te leggen.
Maar Martie zou Martie niet zijn
als ze niet voor een opvolgster had
gezorgd. Dit in de persoon van Jax
Tuininga die haar taken zal overnemen. Symbolisch overhandigde
Martie de pen aan haar opvolgster.
Voorzitter Van der Plaats noemde
haar beslissing bijzonder jammer,
“We konden altijd 100 procent op
je vertrouwen en je was een goede
steunpilaar. Heel veel dank voor je
inzet”, aldus Van der Plaats die dit
onderstreepte met een bloemetje en
een Harlinger tegeltje.
Maar ook aan het 10-jarig voorzitterschap van Albertus van der Plaats
kwam op deze avond een einde. “We
hebben een moeilijke periode achter
de rug. Dit wat betreft de mogelijke
samenwerking met radio Eenhoorn,
die uiteindelijk niet is doorgegaan.
Dit koste veel tijd en energie, tijd

die ik gezien mijn baan eigenlijk niet
heb. Gelukkig is Wout Gerstel bereid
gevonden mijn taak over te nemen”,
zei de scheidend voorzitter. Eigenlijk wilde Albertus de voorzittershamer overdragen aan Wout, maar
door de verhuizing van de studio
naar Nieuw Zuid bleek de hamer onvindbaar. Ook Albertus ontving uit
handen van penningmeester Theo
Huizenga een bloemetje alsmede
een Harlinger tegeltje. Uiteraard
kwam de nieuwe voorzitter ook nog
even aan het woord. Hij liet weten
gevraagd te zijn door Henk Jan Cornelisse. Na enige bedenktijd besloot
Wout de uitdaging aan te nemen. De
ex-redacteur van GPTV komt niet
op vreemd terrein. GPTV is ooit uit
Radio Stad Harlingen voort gekomen en bekleedde hij in het verleden
deze functie ook al eens. “Het voelt
al een warm bad, hoewel ik weet dat
de voorzitter vaak de pispraatpaal
van de vereniging is.” Volgens Wout
zijn er genoeg mogelijkheden om
dé zender van Harlingen te worden.
Wel noemde hij het een Godswonder
dat deze club nog bestaat, dit gezien
de geringe subsidie die men krijgt.
Hij toonde bijzonder veel inspiratie
om de zender verder uit te bouwen,
mogelijk met visuele beelden.

Fred de Vries (fredvries.nl)

Old Bay Seasoning
Old Bay Seasoning is een
mengsel van kruiden en specerijen, dat van oorsrpong
stamt uit de omgeving van de
Chesapeake Bay area in de
Verenigde Staten. Het werd in
1939 ontwikkeld door de Duitse immigrant Gustav Brunn.
Old Bay Seasoning was bedoeld om een extra hartig
smaakje aan krabben te geven. Ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog waren krabben
in zulke grote aantallen aanwezig in het water van de
Chesapeake Bay dat ze niets
meer opleverden. De horeca
in Baltimore (Maryland) probeerde toch nog wat aan die
beesten te verdienen door
ze te marineren met Old Bay
Seasoning. Die bevatte ooit
heel veel zout en dat zette de
klanten aan om extra te gaan
drinken om hun dorst te lessen.
Uiteraard was Gustav Brunn
niet de enige die op dat
idee is gekomen en er waren
ooit diverse merken, maar er
zijn maar een paar die de
tijdgeest overleefd hebben.
Naast Old Bay Seasoning
kon men ooit J.O. Spice en
Baltimore
Spice
tegenkomen op het krabbenvlees.
Er bestaat geen vast recept
voor dit soort kruidenmengsels, maar wat er zeker in
zit is selderijzout (een gearomatiseerd tafelzout, gemaakt
van gedroogde en gemalen
knolselderij), mosterd, gember, zwarte peper, witte pe-

per, vermalen chilipeper vlokken, paprika, laurierpoeder,
nootmuskaat, kruidnagel, allspice, foelie, kardemom en kaneel. Volgens de producent zitten er 18 verschillende kruiden
en specerijen in het mengsel.
Het kruidenmengsel is vernoemd naar de Old Bay
Line, een rederij die passagiers vervoerde over het
water van de Chesapeake
Bay van Baltimore (Maryland) naar Norfolk (Virginia).
Old Bay Seasoning is regionaal nog steeds populair. Toch
blijft die populariteit beperkt
tot de staten die grenzen aan
de Atlantische Oceaan en het
Caraïbisch gebied. Aan de
kusten van de Stille Oceaan
zijn dit soort kruidenmengsels veel minder gewild. Aan
boord van de Amerikaanse
marineschepen kan altijd
een blik Old Bay Seasoning
in de kombuis worden aangetroffen. Een oude traditie
die in ere wordt gehouden.
Na diverse omzwervingen
kwam het merk in 1990 in
handen van McCormick & Co.

Vanaf 15
september
verkoop loten
Grote Clubactie
Vanaf 15 september gaan er weer
225.000 enthousiaste clubleden
op pad om loten van de Grote
Clubactie te verkopen. Leden van
Christelijke Muziekvereniging Hosanna en V&K-Stenen Man doen
mee aan de jaarlijkse actie om hun
clubkas een financiële injectie te
geven. Verenigingen in Nederland
rekenen elk jaar op de opbrengsten van de Grote Clubactie om de
clubkas te spekken. Clubs hebben
deze middelen vaak hard nodig,
voor de aanschaffing van nieuwe
materialen of de organisatie van
een jeugdactiviteit. Maar liefst
80% van de opbrengst van de loten
gaat direct naar de verenigingen.
De Grote Clubactie beleeft dit jaar
alweer de 46e editie. Directeur
Frank Molkenboer: “Verenigingen
hebben de inkomsten uit de Grote
Clubactie hard nodig. Ze kunnen het
goed gebruiken voor nieuwe doeltjes, tenues of een likje verf voor
het clubgebouw. Het geld krijgt een
goede en doelgerichte bestemming.
Van elk verkocht lot à € 3,- gaat
€ 2,40 direct naar de vereniging.

Nieuwe voorzitter RSH Wout Gerstel (links) 0en de afscheidnemende voorzitter Albertus van der Plaats (rechts).
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Ook dit jaar kunnen vrienden, familie en inwoners van Harlingen,
de deelnemende clubs ondersteunen. Ze maken dan ook nog eens
kans op één van de 32.000 prijzen uit de Grote Clubactie loterij!”
9 miljoen opbrengst met 5.500
clubs
Jaarlijks doen er 5.500 sport-, cultuur- en hobbyverenigingen mee
aan de landelijke actie. Zo’n 225.000
lotenverkopers realiseren daarmee
samen rond de 9 miljoen euro. Verenigingen halen met deze actie per
club gemakkelijk een bedrag tussen
de € 1.000,- en € 15.000,- op.

Geld naar de clubkas
Het opgehaalde bedrag wordt besteed aan uiteenlopende doelen.
Maar liefst 80% van de opbrengst
van de loten gaat direct naar de verenigingen. Hiermee kunnen clubs
dat ene jubileumfeest organiseren,
waar ze zonder de actie geen geld
voor hadden. Of bijvoorbeeld nieuwe uniformen of materialen aanschaffen, die nodig aan vervanging
toe zijn.
Deelnemen kan nog steeds
Verenigingen kunnen nog steeds
deelnemen aan de actie. Ga hiervoor
naar clubactie.nl of bel 013-455 28 25.
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Slagerij ATTEMA MAKKUM
DONDERDAG EN VRIJDAG
tot 18.00 uur geopend
DE GEHELE DAG VOLOP

Centra voor muziek- kunst en cultuuronderwijs

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

Rund- en Varkensvlees

FOTO: NICO PAKVIS

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

OPEN DAG
Zaterdag 15 september
10.00 - 11.30 uur | Ons Huis, St. Annaparochie
12.30 - 14.00 uur | Koornbeurs, Franeker
15.00 - 16.30 uur | Het Vierkant, Harlingen

ritmyk.nl / muzarthe.nl

1 kg Ribkarbonade
€ 6,75
1 kg Schouderkarbonade
€ 6,25
1 kg Hamlappen
€ 6,50
1 kg Speklappen
€ 5,75
1 kg Shoarma vlees
€ 5,75
1 kg Verse Worst
€ 5,00
1 kg Fricandeau
€ 7,50
1 kg Schnitzel
€ 8,00
1 kg Varkenshaas
€ 11,50
1 kg Krabbetjes
€ 4,25; 3 kg € 12,00
5 stuks Droge Worst
€ 4,50
1 kg Rundvlees
€ 6,50
1 kg Bieflappen
€ 7,25; 3 kg € 20,00
1 kg Ossenstaart
€ 5,00
1 kg Biefstuk
€ 8,00
1 kg Kipfilet
€ 7,00
5 stuks Hamburgers
€ 4,50
5 stuks Boomstammetjes
€ 4,50
5 stuks Kipschnitzels
€ 4,50
5 stuks Zigeunerschnitzels
€ 4,50
5 stuks Kipcondonbleu
€ 4,50
5 stuks Slavinken
€ 4,50
1 kg Gehakt
€ 4,50; 5 kg € 21,00
1 kg Hamlappen
1 kg Speklappen
1 kg Verse Worst
2 kg Bieflappen
3 kg Gehakt

}

SAMEN

€ 42,50

Rond de
tafel

Nieuwe
Collectie!

Roundy
Elegante ronde tafel in
massief eiken, vanaf ¤ 879,-

Odessa

Eetkamerstoel met
en zonder armen,
vanaf ¤ 169,-

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

Lamme arm?

hartstichting.nl

DE HE
MAANLDE
SEPTEM
BER

9

vrijdag 14 september 2018

Rebelse huisvrouw
Lief dagboek,
Vandaag vroeg ik me opeens de hele tijd af hoe het zou zijn om een zus
te hebben. Wat voor een type zus zou ik gehad hebben; was ze een beetje
vrolijk of juist wat somber? Hoe zou ze eruit hebben gezien? Had ik het
goed met haar kunnen vinden of hadden we veel ruzie gemaakt? Over
het algemeen zie ik dat zussen elkaar de hersens inslaan maar op de een
of andere manier denk ik dat ik het met die van mij goed had kunnen
vinden. Hoe zouden mijn ouders haar genoemd hebben, zou ze kinderen
hebben gekregen, hoe… Wacht, telefoon.
Dat was vriendin M. ‘Wat doe je?’
vroeg ze.
‘Ik schreef net over mijn zus’ vertelde ik.
‘Je hebt toch geen zus?’ M. klonk
hoogst verbaasd.
‘Nee, maar daarom kan ik wel over
haar schrijven’ antwoordde ik.
‘Waarom denk je toch altijd dat je
lollig bent?’ vroeg M. vertwijfeld.
Zaterdag 08-09
Er is één liedje waar ik altijd heel erg
blij van word dagboek. Dat is ‘Bright
side of the road’ van Van Morrison.
Soms, als ik overvallen word door
wat opstandige gevoelens die meestal gelinkt zijn aan overpeinzingen
met betrekking tot onze Grote Leiders draai ik dat liedje en hop: opeens voel ik me een stuk vrolijker.
‘Makkelijk’ zuchtte vriend P. toen ik
dit vertelde.
‘Ik ben jammer genoeg te ver heen –
telkens als ik denk aan dat stelletje
Plucheplakkers realiseer ik me dat
mijn opstandige gevoelens alleen
maar kunnen verdwijnen door een
fikse lobotomie’.
Zondag 09-09
Zag de afgelopen vrijdagavond de
advocaat van Jos Brech bij Pauw verkondigen dat ‘elk verhaal heeft twee
kanten heeft’.
‘Je moet het maar uit je strot kunnen krijgen’ zei oom H.
‘Zolang hij niet heeft bekend…’ begon buuf Annie maar oom H. maakte een geïrriteerde handbeweging.
‘Doe me een lol. Ik hoop dat ze de
man levend…’
Op dat moment begon de fluitketel
te fluiten.
Maandag 10-09
Met vriendin G. even naar stadje.
‘Kan je wat vaker over de overgang
schrijven?’ stelde ze voor. ‘Ik denk
dat veel vrouwen dat wel een leuk
onderwerp zouden vinden’. Ze wapperde zich wat koelte toe en depte het zweet dat op haar bovenlip
stond.
‘Tja’ aarzelde ik. ‘Ik weet niet of de
mannelijke lezers dat nu zo interessant vinden’.
‘Die zouden er juist wat meer van
moeten begrijpen’ zei G. ‘Wie weet
zouden ze dan wél bij hun vrouwen

blijven. De overgang is fataal voor je
huwelijk’.
Heb G. beloofd erover na te denken.
Dinsdag 11-09
Elf september. De dag waarop de
wereld voorgoed veranderde. Ik heb
nog een krant van 1997, het jaar
waarin dochter geboren werd, en als
ik die lees denk ik telkens: wat een
andere wereld was het toen. Wat een
andere wereld léék het althans.
Naar de kapper maar ik had me vergist; de afspraak bleek morgen te
zijn. Ik kwam dus veel eerder thuis
dan man had verwacht. Hij zat net
te smullen van een broodje kroket
en in de frituur lagen nog enkele bitterballen te zwemmen.
‘Goh’ merkte ik sarcastisch op.
‘Laatst appelflappen van de Plus, nu
weer kroketten en bitterballen: het
gaat wel lekker hè?’
‘Ik moet het ervan nemen als je weg
bent’ zei man terwijl hij genietend
zijn broodje wegwerkte. ‘Jij wilt
me alleen maar aan de geroosterde
bloemkool hebben’.
‘Je vergeet de gestoomde broccoli’
zei ik. Ging naar binnen en maakte een smoothie met paksoi, verse
ananas, peterselie, komkommer en
veldsla. Nam toch een bitterbal.
Donderdag 13-09
‘Ik droomde’ zei de man van vriendin M. ‘dat ik in een land woonde
dat geregeerd werd door een groep
ruggengraatloze clowns die het een
goed idee vonden om de btw op
groente en fruit te verhogen’.
‘Gekke droom’ zei ik en staarde mismoedig voor me uit.
‘De droom was nog niet klaar’ ging
man van M. verder. ‘In dat land vonden ze het ook een goed idee om
light frisdrank goedkoper te maken’.
‘Wat apart’ gaapte M.
‘Het werd nog gekker’ vervolgde
man van M. ‘In dat land steunde de
overheid rücksichtslos ten minste
één Syrische terreurbeweging – de
rebellen werden jarenlang overladen
met de duurste goederen’.
Er viel een stilte. Toen stond ik op,
nam afscheid en ging naar huis. Op
de een of andere manier had ik weer
enorm veel behoefte aan Van Morrison.

Collecte
Nierstichting
- HELP
NIERZIEKTEN
GENEZEN!

Nu al aan het voorjaar denken!

Leg alvast wat kleingeld klaar bij de
voordeur…
Volgende week, van 16 tot en met
22 september, collecteren ruim 150
vrijwilligers in Harlingen, Midlum
en Wijnaldum voor de Nierstichting. In heel Nederland zijn dit ruim
60.000 vrijwilligers die tijdens de
collecteweek van de Nierstichting op
pad gaan om te vragen een bijdrage
te geven voor de Nierstichting. Alle
donaties helpen om de kwaliteit van
leven van nierpatiënten te verbeteren, voor onderzoek naar de best
mogelijke behandelmethoden én de
best mogelijke zorg. Zo ondersteunt
de Nierstichting ook bij de keuze
van een dyalisevorm die het best
past bij de persoonlijke situatie van
de nierpatient. Want dyaliseren is
loodzwaar. Een nierpatiënt zit urenlang vast aan een dyaliseapparaat
om in leven te blijven (3 à 4 dagen
per week) en dyalise heeft heftige
bijwerkingen. Jaarlijks overlijden
1000 dyalisepatiënten. Bijna 17.000
mensen in Nederland hebben nierfalen, waarvoor ze een nierfunctie
vervangende behandeling (hebben)
ontvangen: dyalise of transplantatie. “Werken je nieren niet, dan
ga je dood. Dit klinkt misschien
hard, maar is helaas wel de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur
van de Nierstichting. “Dit jaar is de
Nierstichting 50 jaar actief. En in
die tijd hebben we veel vooruitgang
kunnen realiseren. Door te durven
én te doen. Zo hebben we dyalise
bereikbaar gemaakt voor iedereen,
is thuisdyalise mogelijk geworden
en ontwikkelen we nu de draagbare
kunstnier. Onze ultieme droom is
dat we nierziekten kunnen genezen.
En dat gaat ons lukken, mede dankzij de inkomsten uit de collecte”.
De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en
donaties. De collecte is heel belangrijk voor de Nierstichting, iedere
bijdrage helpt om de kwaliteit van
leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat kan alleen dankzij de inzet
van collectanten en steun van donateurs. Naast de vele, enthousiaste
vrijwilligers in de wijken, collecteren
in Harlingen leerlingen van de Maritieme Academie ieder jaar voor de
Nierstichting. Op school worden zij
eerst uitgebreid voorgelicht over het
werk van de Nierstichting en onder
begeleiding wordt er gecollecteerd
in de binnenstad. Ook bij de verdere organisatie rond de jaarlijkse
collecte zet de Maritieme Academie
zich in voor een goed verloop en
afronding van de Nierstichting collecte. De Nierstichting waardeert
deze inzet en hoopt daarbij ook op
medewerking van de inwoners van
Harlingen: door het geven aan de
collectanten als zij bij u aanbellen
en vragen om een bijdrage aan de
Nierstichting. Misschien kunt u alvast een collectebijdrage klaarleggen voor de collectant, dan hoeft u
niet te zoeken om geld. En dan kan
ook de collectant weer snel verder.
Doneer een gift en gun nierpatiënten een zo normaal mogelijk leven te
leiden met hun familie. Geef volgende week aan de collectant of doneer
direct via www.nierstichting.nl.

Verlichting
Het wordt weer vroeger donker.
De temperatuur is aangenaam, dus
zorg voor verlichting in de tuin. De
een zweert bij een kaarsje, voor de
ander moet het led zijn. Er zijn tegenwoordig heel wat mogelijkheden. Van robuust en stoer tot strak
design. Een leuke klus voor deze
maand.

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

Komende weken moeten de voorjaarsbloeiende bloembollen zoals
tulpen, narcissen, en krokussen de grond in. Voor de plantdiepte gebruikt men vaak als stelregel driemaal zo diep als de hoogte van de
bol. In kleigrond kan je beter wat hoger planten: tweemaal zo diep.
Zorg ervoor dat de bolvoet goed in contact komt met de bodem, zodat
deze voor de winter nog nieuwe wortels kan vormen. Voor een natuurlijke plantwijze strooi je de bollen over het plantperceel uit met
de losse hand en plant ze dan uit daar waar ze neergekomen zijn.

Hagen knippen
De hagen gaan over een aantal
weken stoppen met groeien. Wil
je een hele winter kunnen genieten van een vrij strakke haag, dan
is het nu de juiste tijd te knippen
en scheren. Zorg er bij het scheren van hagen steeds voor dat de
onderkant breder is dan de bovenkant. Door deze tapse haagvorm
kan het zonlicht tot onderaan in
de voet van de haag.
Nieuwe beplanting
De grond is nog voldoende opgewarmd, waardoor de wortels goed
kunnen verankeren voor de winter
zich laat voelen. Groenblijvende
heesters en coniferen mogen in
september verplant worden. Heb
je grote struiken of coniferen in de
tuin die je wilt verplanten, wacht
dan tot het voorjaar. Je doet er
dan goed aan deze nu al rondom
met de spade af te steken. Op deze
manier zal de plant de komende
maanden vele nieuwe haarworteltjes aanmaken, die bij verplanten
van belang zijn.
Winterbloeiers
De winterbloeiende planten verschijnen in de tuincentra en kunnen de komende maanden de tuin
wat opfleuren. Naast bloemen
zoals viooltjes of winterheide (Erica’s) kunnen ook sierkolen, pompoenen, bessen dragende struiken
of heesters met mooie takken voor
kleur zorgen in de wintertuin. Ook
bolchrysanten, cyclamen en viool-

Kamerkoor
Oktoich in de
Laurentiuskerk
Op zondag 23 september om 15.30
uur komt het Kamerkoor Oktoich
in de Laurentiuskerk zingen.
Kamerkoor Oktoich onder leiding
van Aliona Ovsiannikova zingt al
ruim twintig jaar voornamelijk Russische liturgische gezangen en behoort in Nederland tot de top van
de amateurkoren. Het koor wordt
geprezen om de prachtige expressie, van heel zacht tot heel krachtig
en weet de echt Russische vloeiende lijnen prachtig te brengen in
een mooie warme koorklank. Het
koor bestaat uit ongeveer 25 leden,
waaronder een aantal afkomstig uit
Rusland, evenals dirigente Aliona

tjes geven terras en balkon een
vrolijk accent.
Kijk nog even naar je gazon
De nachten zijn nog zacht en je
hebt nu minder last van onkruid.
Spit goed om en meng wat compost en gedroogde koemest door
de bovenlaag. Maak de oppervlakte zo glad mogelijk, zaai bij windstilte en rol de grond goed aan.
Sproei regelmatig met een zachte
broes, zodat het zaad niet wegstroomt. Wacht zes weken met op
het gras lopen.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu

Wat is het niet aardig, fruit uit eigen tuin. Een fruitboom vraagt om
losse, humusrijke en voedselrijke
grond. De grond moet niet te nat
zijn. Kies een zonnige en beschutte plek en hou in gedachte dat de
boom uiteindelijk groot kan worden. Heb je weinig plaats, dan is
een leivorm ook mogelijk. Er zijn
ook rassen die door snoeien klein
kunnen blijven. Kies een boom met
een rasnaam. Deze geven smakelijk fruit. Ook is het voor een goede
bestuiving vaak nodig om ten minste twee verschillende rassen aan
te planten. Laat je bij de aankoop
goed informeren. Fruit voor de
(kleine) stadstuin: appel (leivorm of
laagstam, appelpeer (Pyrus pyrifolia), braam voor langs de pergola
(Rubus Thornless Evergreen).

Ovsiannikova, die in Moskou werd
geboren en in Sint-Petersburg haar
opleiding ontving.
Oktoich treedt regelmatig op in
Amsterdam (o.a. in de Russisch Orthodoxe Kerk, de O.L.V. Kapel, de
Hermitage en het Koninklijk Concertgebouw), maar ook in andere
plaatsen in de Randstad. Concertreizen werden gemaakt naar o.a. Rusland, Polen, Wit-Rusland, Engeland
en meest recentelijk nog naar Georgië (2016). Voor meer informatie
over het koor: zie www.oktoich.nl.
De toegangsprijs € 12,50, voor kinderen € 5,-. Vrienden van de Laurentiuskerk betalen € 9,-, kinderen
€ 3,-. Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website www.laurentiuskerkkimswerd.nl of telefonisch:
06-30873617 maar zijn ook op zondagmiddag vanaf 15.00 uur aan de
kerk verkrijgbaar. U bent van harte
welkom

Friberne varkensvlees

Filetlapjes
div. soorten

10

95
6Tai
Chi Harlingen: cursus voor beginners

4 stuks

Trots
vanvarkensvlees
de Keurslager
Friberne

Pork
Belly
Tip van de keurslager Op maandag, 1 oktober a.s. is er om 19.30 uur een (gratis)introductieavond voor
Filetlapjes
de beginnerscursus traditionele Tai Chi in de gymzaal naast o.b.s. ’t WAD aan de
div. soorten
Ovenklaar
100
gram
4 stuks

Midlumerlaan 13. Bij de in dit voorjaar gestarte Tai Chi-cursus kunnen nu nog enkele

1
6

Gehaktbroodje
nieuwe deelnemers aansluiten.
50
95

Dinsdagworst dag
Tip van deverse
keurslager
per stuk

Verse
Worst
Ovenklaar
diverse
soorten
Gehaktbroodje
da's pas lekker

4
3

95
Kaas 75
- Ui
Braadworst

da's pas lekker
Maaltijd
van de week

Kaas - Uifantasie
Erwten
4 stuks
Braadworst

INFO: mijntaichi@gmail.com

450

Dagvers
50
Maaltijd
van de week

Keurslagerkoopje

4 stuks
uit eigen

4 stuks
samen

6

95
95

uit
eigen keuken
Dagvers

179

uit eigen keuken

100 gram

Duo voordeel
Boerderij
kip specialRundergehakt +
500
gram
500
gram
Rundergehakt +
4Gevulde
Hamburgers
4 Runder
Runder Hamburgers

Toscaanse Kipfilet

95 95
95
7
4 7

samen

Zijlstra, Keurslager
Zijlstra,
Keurslager
Zijlstra,
Voorstraat
27 Keurslager
Voorstraat
2727
8861BD
Harlingen
Voorstraat
8861 BD Harlingen
0517412607
8861BD Harlingen
tel. 0517-412607
info@zijlstra.keurslager.nl
0517412607
info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl/

info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl

www.zijlstra.keurslager.nl/

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

Vislosservice Urk BV
zoekt, voor haar werkzaamheden op
vrijdagnacht/zaterdagmorgen,

haar sponsors.

samen
2 stuks

Dagvers

SCHOLIEREN
die wat bij willen verdienen
voor het vislossen van schepen.
Leeftijd: 16 jaar en ouder.
Goede verdienste, nettoloon
vanaf € 8,-, oplopend tot € 12,50

J.W. Kaptijn
06 20 50 92 67

Open Golf Toernooi Harlingen
Meskenbouw
J.W.van Stee B.V
JR Shipping
Kuhlman Repko Shipping bv
Ameland & Skylge Shipping
Bakkerij Overzet
Boer Kingma
Brandweer
CIV
Gemeente Harlingen
Houtcompagnie
Houtsma Pallets
Maritiem Academie
Nesta Shipping
Restaurant Ons
Plus Lunenborg
Riedpolder
Smeding Groente en Fruit
Steemar
Noorderke
Van Smeden
Van Swaay
Visser afvalverwerking
Westra
Nivo Noord
Min12
Harlinger Courant
Lamb Weston
In4more
Tilly’s eethuis
Kaatsclub Wynaldum
Skutsje
Ewald Agema
Hopman Bouwsupport
Cor Boonstra
Vet
Gerko Afbouw
ZWF ontwerp
Stichting Visserijdagen
Ouwe seun bootjes verhuur
Meinesz Oldeboom
Boulegoed
Poeisz
Kinderopvang Friesland
Drukwerk Harlingen
Stichting de Ronde Tafel
Posthuma Metselwerken
Dienstverlening Harlingen
Gulf Bunker Terminal Harlingen
Vlas Transport
KIV Noord
American Base B.V.
Jiu Jitsu Kenmei
WRUnit
Sijperda

Aktie Overzet
#

Bellen op vrijdag de hele dag
of andere dagen na 17.00 uur

Spijkerstad ‘18 bedankt al

6
7

4 stuks

Grootmoeders
Mini
cordon Bleu
Stoofpotje
Rollade
95

Groot Suikerbrood
voor

#

Keurslagerkoopje
Keurslagerkoopje

Verse
Kipfilet
Schnitzels
500
gram
Gekruid
Gehakt +
4 Saucijzen

keuken

Grootmoeders
Maaltijd
van
de week
Stoofpotje
Speciaal aanbevolen

Verse Kipfilet Schnitzels

Duo voordeel

4

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 10 september t/m zaterdag 15 september 2018

per
stuk
4
stuks

495

Het beoefenen van Tai Chi heeft gunstige effecten op de gezondheid en het welbevinden
van het persoonlijk functioneren; het brengt je meer in balans. De Tai Chi-oefeningen
bestaan uit o.m. het aanleren van de traditionele houdingen (zgn. solo-vorm) volgens
de zeer oude methode van Cheng Man-Ch'ing. De oefeningen kunnen worden gedaan
door jong en oud, ieder binnen zijn of haar fysieke grenzen.
Fysiotherapie Rozengracht 24 ondersteunt Tai Chi Harlingen
en moedigt mensen aan te gaan bewegen.

€ 5,tegen inlevering van deze bon
Geldig vanaf maandag 17 sept. t/m zaterdag 22 sept. 2018
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vrijdag 14 september 2018

Het stukje van de wereld
In ‘Het Stukje Van De Wereld’ ga ik op zoek naar lokaal nieuws vanuit
stukjes van de wereld waar we niet zo vaak iets van horen. Ook persoonlijke ervaringen van Nederlanders over de grens komen aan bod. Deze
week weer een stukje van onze anonieme globetrotter Sann.
Heb met vrouw en kinderen een
tijdje in een ver Zuid-Amerikaans
land gewoond. Niet voor het werk,
want dat was bij uitzondering dit
keer gewoon in Nederland. Iedere
zes weken vloog ik op en neer, en
zo kwam ik dan om de twaalf weken
even een dag en nachtje thuis, om de
post op te halen en te kijken of alles
nog was zoals het hoorde, om daags
erna weer naar moeders en kinderen
te vliegen. Ik had altijd een koffer
mee, die leeg naar Nederland ging
en volledig gevuld mee terug naar Z
Amerika. Wat er steevast in zat waren Nederlandse lekkernijen. Van de
Calvé pindakaas tot aan de stroop
wafels, en van drop tot aan heerlijke Friesche droge worst. En kaas !
Voor schoonmoeder nam ik dan een
Edammer, zo’n ronde van twee kilo
in rood cellofaan, van de Aldi mee
en voor ons zelf een lekkere, pittige
oude kaas van de zaterdagmarkt en
vacuüm verpakt, verskil mut er weze
nou. De droge turf gerookte zachte
worst, waarvan je er drie kocht en
maar twee van inpakte - die andere
was al op voordat ie maar zicht had
op de koffer. Ging in een mooi blik
met een typisch Hollands printje
erop. Zuivel en vlees zijn echter za-

ken die je niet zo maar mag invoeren, dus enig geluk moet je hebben
als je het land binnenkwam. Vlak
voor Sinterklaas, die ze daar in den
vreemde helemaal niet kennen,
hadden kennissen toch aardig wat
presentjes afgeleverd om mee te nemen. De koffer compleet gevuld. Bij
het inchecken op Schiphol bleek de
koffer twee kilo te zwaar te zijn. Dus
midden in die drukte de koffer open,
dan zijn er van die figuren die ongegeneerd van bovenaf meekijken wat
er allemaal in die koffer zit,.. ohh ga
je Sinterklaas vieren?.. maar goed….
zoeken naar dingen van rond de
twee kilo die vanuit de koffer de
handbagage in moesten. En ja, de
kaas voor schoonmoeder voldeed
aan die eis. Dus die in de handbagage, en inchecken. Door de controle
van Schiphol, en zat na een dik uur
in het vliegtuig richting Parijs, daar
waar ik moest overstappen. In Parijs door de douane en wederom een
controle. Handbagage koffertje op
de band, laptop en tas op de band,
ook mijn schoenen op de band, en
ik mocht zo door het poortje, geen
piepje, dus dat ging goed. Mijn spullen op die band gingen zo die scan
kast in, maar het kwam er niet meer

Bom in de tas
uit. Je ziet dan een dame die achter
zo’n monitor zit wat moeilijk kijken,
en die haalt er een collega bij. Ze
mompelen wat en er komt nog een
bij. Ik voorzichtig op m’n zweetsokken richting dat scherm meekijken wat er nu aan de hand was en
ja hoor, je zag het direct. De ronde
kaas met cellofaan, lag precies boven op de telefoon lader die met z ‘n
draad zo uit die kaas leek te komen,
dusss bom ! Qua vormgeving een
bommetje uit 1800 zoveel met een
lange lont dit keer, maar dat maakte
voor hen niet uit hoe oud deze bom
zou zijn. Als je het zo zou willen
hebben was het je niet gelukt, maar
nu lag het er toch dik bovenop. De
Franse bewaking in vol ornaat erbij.
Alle andere passagiers werden naar
de uiterste controlebanden geleidt,
en daar zat je dan in de picture, met
een mogelijke bommelding. Ik weet
nie op hoeveel verschillende wijze
men geprobeerd heeft om erachter
te komen wat dat nu in dat koffertje zou zijn. Bleef ik stug volhouden
dat dat nu Hollandse fromage is,
iets wat men in Frankrijk, eigenlijk
nergens ter wereld, kende. Gelukkig
had ik vier uren de tijd om over te
stappen en ben bijna anderhalf uur
lang ter plaatse ondervraagd, samen met een soort van psycholoog
in een lange jas die aantekeningen
maakte van elke beweging die ik
maakte. Uiteindelijk werd besloten

Column
Verslaafde recidivist naar
Deense Wadden
Veel eilandgangers zoals ik zijn
verslaafde recidivisten. Wij blijven
jaar in jaar uit teruggaan naar het
eiland van onze voorkeur. Tienduizenden Nederlanders keren op de
automatische piloot een of meerdere keren per jaar terug naar het
Waddeneiland dat ze jaren geleden
voor het eerst bezochten. Wat voor
de Wadden lijkt te gelden, geldt ook
voor de provincie Friesland in haar
totaliteit die volgens Merk Fryslân
‘het hoogste aantal herhaalbezoeken
van alle Nederlandse provincies kent.’
Waarom gaan mensen zo vaak
terug naar een van de TVTAS-eilanden?
Wat maakt de Waddeneilanden zo
aantrekkelijk dat we voortdurend
terugkeren? Is het de prijs-kwaliteit verhouding? Is het eten en
drinken, zijn het de typische eilander gerechten? Zijn het de activiteiten die je er kunt ondernemen? Is
het de natuur? Is het de lokale cultuur? Is het nergens zo mooi als op
je favoriete Nederlandse waddenplek? Of ligt het veel anders en is
het gebrek aan fantasie? Is het gemakzucht? Is het de behoudzucht
van de mens die niet van veranderingen houdt?
Een grote groep toeristen zoekt
een Waddeneiland op, om precies
te zijn: bijna 1,3 miljoen toeristen
verbleven volgens gegevens van het
CBS in 2015 op de Waddeneilanden. Dit zijn vooral Nederlanders
en relatief vaak alleenstaanden.
Duitse en Belgische toeristen gaan
vaker naar de westelijke Noordzeekust. Ruim 80 procent van de toeristen die in 2015 op vakantie gingen naar de Waddeneilanden kwam
uit eigen land. Daarnaast kwam 15
procent uit Duitsland en 2 procent
uit België. Duitsers geven de voorkeur aan de Noordzeekust. Belgen
verblijven vaker aan de kust van
Zeeland.
Hoe ziet de gemiddelde Waddentoerist eruit?
Ruim de helft van de Nederlandse vakantiegangers op de Wadden komt nog steeds volgens het
CBS uit een van de noordelijke
provincies. Van alle vakanties die

Nederlanders in 2015 op de Waddeneilanden doorbrachten, werd
ruim 12 procent gevierd door een
alleenstaande. Aan rest van de
Noordzee ligt dit met 6 procent
duidelijk lager. De Wadden en de
Noordzeekust zijn onder gezinnen
met kinderen tot en met twaalf
jaar even populair (bijna 30 procent). Gemiddeld verblijft de toerist vier nachten op de Wadden.
Een Nederlandse vakantieganger
op de Wadden geeft zo’n 270 euro
uit. Dit is meer dan de gemiddelde
uitgaven van een toerist aan de rest
van de Noordzeekust. Die geeft bij
een gelijk aantal overnachtingen
gemiddeld ongeveer 170 euro uit.
Ruim een derde sliep op de Wadden
in een huisje en nog eens ruim een
derde in een hotel. Bijna 17 procent
zette een tent op of sliep in een caravan en 10 procent overnachtte
in een groepsaccommodatie. Ruim
60 procent van de vakanties op de
Waddeneilanden vond plaats in de
zomerperiode.
Frankrijk
Voordat we nu het idee krijgen
dat de Wadden het middelpunt
van de vakantieplekken vormen,
Frankrijk blijft het populairste vakantieland van de Nederlanders,
bijna 1 op de 5 lange buitenlandse
zomervakanties werden in dit land
doorgebracht. In de zomer van
2015 vierden Nederlanders bijna
10 miljoen keer een lange vakantie in het buitenland. Met name
bestemmingen in Zuid-Europa zijn
in trek. Dit blijkt uit het Continu
Vakantieonderzoek van CBS 2016
Op reis naar Denemarken
Ik stel mezelf vaak de vraag waarom ik terugkom op de Wadden.
Waar komt mijn herhalingsgedrag
uit voort? Om een scherper beeld
te krijgen van mijn eigen verslaving
reis ik de komende tijd af naar de
Deense en Duitse Waddeneilanden. In deze rubriek van Over ‘t
Wad kun je mijn reis volgen en lezen wat mijn ervaringen zijn, om
te beginnen in Denemarken, een
land dat overigens niet voorkomt
in de top 10 van favoriete vakantiebestemmingen. Maar daar ligt
een echte waddenverslaafde zoals
ik niet wakker van. På gensyn! Tot
ziens op het Deense wad.

door Sann
dat ik waarschijnlijk een miniem gevaar opleverde, en mocht, met een
ieder op gepaste afstand, zelf het
koffertje open maken. En kon zo
bewijzen dat het een Edammer was,
en een telefoonlader. Uren later op
het vliegveld van m’n eindbestemming moest ik nog door de douane
aldaar, ik werd er uitgepikt, en de
koffers moesten open. De worsten
in het blik vielen niet op, maar die
kaas..stonk naar de misdaad zeker,
tja dat mocht natuurlijk niet. Gelukkig stond er op het etiket van de
Edammer, dat de kaas gemaakt was
van gepasteuriseerde melk, en dat
mocht er dus gewoon door…. Maar
hoe zat het dan met die andere kaas,
want daar zat geen etiket op en was
vacuüm verpakt. Ik heb die beste
man in zn witte laboratorium stofjas
kunnen overtuigen, dat kaas, maar
dan ook alleen de beste kaas, alleen
maar van gepasteuriseerde melk gemaakt kan worden, daarom smaakt
die kaas van jullie ook niet zo lekker.
En dat die met het cellofaan speciaal voor mn schoonmoeder, uit de
supermarkt kwam, en die vacuüm
verpakte voor ons zelf, van de markt
kwam. En er daarom geen etiket op
zat. Hij kwam zelf al met de opmerking dat er verschil moest wezen…
koffers mochten dicht, en op naar
moeders en de kinderen die al stonden te wachten in de aankomsthal.

Vrijwilligers,
sponsoren
en bezoekers
bedankt!

Afgelopen vrijdag 7 september
was de opening van het parlementaire jaar in het Entrepotgebouw.
Burgemeester Sluyter benoemde in zijn toespraak het programma van Erik Scherder
“Het geheim van Methusalem”
Wat is het recept voor een zinvolle oude dag. Na onderzoek bleek,
dat Johan Erents van HOOP met
zijn 82jaar ,het oudste raadslid
van Nederland is. Daarom werd
hij tot zijn grote verrassing gehuldigd met een krans.

De uitslag van de gehouden verloting is als volgt: 1e prijs: lotnr:
4798, 2e prijs: lotnr. 0431, 3e prijs:
lotnr. 0751, 4e prijs: lotnr. 434; 5e
prijs: lotnr. 591, 6e prijs: 1023, 7e
prijs: lotnr. 430 en 8e prijs 765. De
verloting van het breicafé had de
volgende uitslag: 3e prijs – kussen:
F. Quisenaerts, 2e prijs: gehaakte
rol: A. Bootsman en 1e prijs: tas: A.
Visser
De dinerbon is gewonnen door: J. vd
Tuin.
De prijzen worden bij de prijswinnaars bezorgd. Alle prijswinnaars
gefeliciteerd.

De Fancy Fair voor het behoud van
de Grote Kerk is wederom geslaagd.
Vrijdag toen de horecatenten werden opgezet hebben we nog gezocht
om extra haringen ter versteviging
voor de stevige wind. Maar zaterdag
bleek toch een prachtige dag te worden.
Onze muzikant ‘Berend’ heeft een
groot deel van de dag ons prachtig
toegezongen en de gehele dag is in
een goede sfeer verlopen. Er was
in de kerk weer voldoende te koop
aan mooie spullen bij de stand van
grootmoederstijd. De dames in de
bloemenstand konden de koopwoede van de bezoekers bijna niet aan
het het rad van fortuin heeft weer
velen blij gemaakt met een heerlijke taart of rollade of andere mooie
prijzen.
Boeken, kleding en andere tweedehands spullen hebben weer een
nieuwe eigenaar gevonden.
Ook voor de inwendige mens was
weer voldoende te koop op het horecaplein. In het zonnetje kon worden
genoten van al het goede.

Leger des
Heils zoekt
collectanten in
Harlingen
Het Leger des Heils is op zoek naar
collectanten in Harlingen voor de
jaarlijkse collecteweek van 26
november tot en
met 1 december.
Alleen met de
hulp van vrijwilligers is het voor
de organisatie
mogelijk
op
buurtniveau activiteiten te blijven
organiseren.
Steeds meer mensen zijn op zichzelf
teruggeworpen en niet iedereen redt
het alleen. Voor deze mensen wil het
Leger des Heils een vangnet bieden.
Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van maaltijdprojecten, schuldhulpverlening, spelletjesmiddagen,
kledingwinkels, en de soepbus.
Voor deze buurtgerichte activiteiten
ontvangt het Leger des Heils geen
subsidie. Deze activiteiten worden
dus volledig betaald vanuit donaties. Onder de noemer ‘Je bent niet
alleen’ organiseert het Leger des
Heils daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 26 november
tot en met 1 december. De hulp van
vrijwilligers is daarbij keihard nodig.
Want samenleven doe je dus niet alleen.
Meld je aan via www.legerdesheils.
nl/collecte

Bijzondere kunstexpositie in
Entrepotgebouw Harlingen
Van donderdag 27 september tot en met zondag 30 september is er een
bijzondere kunstexpositie in het Entrepotgebouw aan de Dokkade in
Harlingen.
Kunstenaarssociëteit ´ZILT´ uit
Harlingen en beroepsvereniging
beeldend kunstenaars in Noord Nederland ´FRIA´ hebben hun krachten gebundeld om op deze speciale
locatie een fraai vormgegeven expositie te realiseren. Meer dan 50 kunstenaars uit allerlei disciplines laten
zeer verschillend werk zien, van
schilderijen, beelden, keramiek en
installaties tot performances, muziek en gedichten op een open podium. Elke exposant laat zijn of haar
visie zien op het Entrepotgebouw of
de vroegere functie van het gebouw
of op de haven en haar omgeving.
De tentoonstelling is alle 4 dagen

geopend van 11.00 tot 17.00 en op
vrijdag zelfs tot 21.00 uur. Het open
podium is open van 15.00-16.00
uur. De toegang is gratis. Zie ook
www.ziltezaken.eu en www.fria.nl.
Het Entrepotgebouw is een voormalig douane-gebouw waar in vroeger
tijden handelsgoederen opgeslagen
werden om te bepalen of en hoeveel invoerrechten betaald moesten worden. Het gebouw bestaat uit
een grote monumentale ruimte met
lichtinval via grote glazen deuren en
een groot daklicht.
We hopen van harte dat u geniet van
deze bijzondere expositie in een bijzonder gebouw.
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GRATIS OOGMETING EN OOGDRUKMETING TIJDENS DE COPINI OOGMEETWEKEN!

Beter zicht
begint bij
een gratis
oogmeting

Oogmeetweken
bij Copini Opticiens
Heeft u moeite met het lezen van kleine lettertjes op afstand? Of
houdt u de krant en een boek juist steeds verder van u af? Misschien
is uw bril aan vervanging toe of heeft u er één nodig?
De opticiens en optometristen van Copini
Steeds vaker willen mensen heel bewust hun ogen laten onderzoeken door
onze opticiens of optometristen. Zeker wanneer u last heeft van branderige/
droge ogen, rode ogen of bijvoorbeeld vlekken of flitsen. Een bezoek aan een
optometrist is dan noodzakelijk. Gelukkig hebben we de meest geavanceerde
apparatuur in huis, waardoor we ook goed naar de gezondheid van uw ogen

Wij hebben
de meest
geavanceerde
apparatuur
in huis

kunnen kijken. Door de goede samenwerking met oogartsen in de regio, kan er
indien nodig snel actie worden ondernomen.
Om teleurstelling te voorkomen is het verstandig om een afspraak te maken.

www.copini-opticiens.nl
Harlingen Voorstraat 63 tel. 0517 - 416762 Leeuwarden Nieuwestad 55 tel. 058 - 2124729 Sneek Grootzand 29 tel. 0515 - 434060

Recht door zee
Grijmans Advocatuur & Mediation
Is levenslang ook daadwerkelijk levenslang?
In Nederland woedt al enige tijd een uitvoerige discussie over de vraag of een levenslange gevangenisstraf wel rechtmatig is. Is het opleggen van een levenslange gevangenisstraf in strijd met het EVRM?
In Nederland is een levenslange gevangenisstraf ook daadwerkelijk levenslang. Bij het
opleggen van een levenslange gevangenisstraf zal de veroordeelde dus overlijden in gevangenschap.
Nederland is lid van de Raad van Europa. De Raad van Europe heeft in 1950 het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: EVRM) opgesteld en ondertekend.
Het EVRM heeft direct werking in Nederland. Dit betekent dat de rechters in Nederland
alle wetten dienen te toetsen aan het EVRM. Het Europees Hof voor de Rechten van
de Mens (hierna: Europees Hof) toets de uitwerking van het EVRM in de individuele
lidstaten.

Havenbedrijf
Bij Icon Yachts arriveerde deze week de basis van de nieuwe drijvende loods. Deze komt te
liggen tussen de vaste kade en de drijvende stijger. De drijvende loods heeft een lengte van 98
meter, is 25,5 meter breed en 30 meter hoog. Eind september wordt gestart met de opbouwwerkzaamheden en begin volgende maand wordt de beplating aangebracht. Door de toenemende vraag aan onderhoudswerkzaamheden (refits) is deze optie bedacht zodat de jachten
niet meer het water uit hoeven. Op deze manier kan Icon Yachts meer projecten aan.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

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

Op 9 juli 2013 oordeelde het Europees Hof dat de Engelse ‘whole life term’ (vrij vertaald:
‘levenslang’) in strijd is met in artikel 3 van het EVRM opgenomen folterverbod. Het
Europees Hof oordeelde dat er bij het opleggen van een levenslange gevangenisstraf,
er sprake moet zijn van ‘possibility to review’ en ‘prospect of release’. Dit houdt in dat
er een mogelijkheid moet zijn tot herziening en dat er sprake moet zijn van een vooruitzicht op vrijlating. Op 26 april 2016 werd Nederland door het Europees Hof op de
vingers getikt in de zaak Murray/Nederland. Het Europees Hof was van mening dat de
levenslange gevangenisstraf van de heer Murray inhumaan was.
Op 5 juli 2016 oordeelde de Hoge Raad dat de oplegging van levenslang in strijd was met
het EVRM, maar dat deze strijdigheid mogelijk zou kunnen eindigen indien er uitvoering zou worden gegeven aan de door de staatssecretaris voorgenomen regeling.
Op 6 juli 2017 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het besluit Adviescollege levenslanggestraften gepubliceerd. In dit besluit is bepaald dat na 27 jaar na aanvang van de gevangenisstraf de mogelijkheid tot gratieverlening bestaat.

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek

Op 19 december 2017 oordeelde de Hoge Raad dat de levenslange gevangenisstraf In
Nederland niet meer in strijd is met het EVRM nu het besluit Adviescollege levenslanggestraften van kracht is.
Het discussiepunt is gelegen in het feit dat er slechts bij hele hoge uitzondering gratie
wordt verleend. Sinds 1986 is er slechts aan één persoon gratie verleend. Deze persoon
was terminaal ziek. Het verlenen van gratie wordt door critici dan ook bestempeld als
een schijn perspectief tot vrijlating. Wat vindt u van de levenslange gevangenisstraf?

13

vrijdag 14 september 2018

De politieke wittebroodsweken zijn voorbij
Zal me worst wezen, denkt u nu? Nou, lees dan nog even verder.
Om te beginnen is politiek gewoon leuk, boeiend, interessant. Om Johan Cruijff weer eens te citeren: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Bovendien is (lokale) politiek belangrijk. Het is wel uw belastinggeld dat “ze” op het stadhuis uitgeven. Dan wil je toch weten wat
ze er mee doen?! En je wilt toch dat Harlingen een goede en prettige
gemeente is om in te leven? De vraag stellen is hem beantwoorden.
De vakantie is voorbij, de Visserijdagen zijn voorbij, kortom: ‘t is weer
voorbij die mooie zomer. (Voor de
jongeren onder ons: dat is een liedje
van Gerard Cox, een inmiddels wat
overjarige Rotterdamse volkszanger, cabaretier, acteur en nogzowat,
niksmismee). Nu nog wel hopen dat
de weergoden zich morgen tijdens
de viering van het 100-jarig bestaan
van Dorpsbelang Wijnaldum een
beetje netjes gedragen.
En het nieuwe politieke seizoen is
geopend. Afgelopen vrijdag met de
gebruikelijke barbecue en eergisteren praktisch, met de eerste raadscommissievergadering. Bij de barbecue zei burgemeester Roel Sluiter in
zijn openingswoord dat het wel een
saai jaar zal worden, zo zonder Tall
Ships. Maar dat waag ik ernstig te
betwijfelen.
Wat ook voorbij is: de wittebroodsweken van de coalitie van PvdA,
CDA en VVD. Die periode eindigde
op 11 juli j.l. Dat ik er nu pas over
begin, komt omdat ik me ingehouden heb. Eerst maar eens genieten
van de Tall Ships Races en vakantie.
Wat speelde er op 11 juli? Het was
de laatste Raadsvergadering van het
vorige seizoen. Een gedenkwaardige
dag want er werden drie tegen de
REC gerichte moties van de WAD’N
PARTIJ, mede ingediend door D66,
GroenLinks en HB, aangenomen.
Dat wil zeggen, ze werden zonder
stemming overgenomen door het
college. Die moties zijn geen voorbode van een overwinning op de afvaloven, maar ze markeren wel een
omslag. Waar het verder toe gaat
leiden moeten we afwachten. Wethouder Harry Boon meldde woensdag dat hij bezig is met de uitvoering
van de moties.
Ondertussen blijft die afvaloven een
etterende zweer aan de rand van
het Wad die iedere keer weer openbarst. Zoals u misschien weet is er in
april van dit jaar een grondige verbeteringsoperatie aan de oven uitgevoerd, en dat was niet de eerste.
Sinds die enorme “verbeteringen”
van vier maanden geleden heeft de
REC alweer drie behoorlijke storin-

gen gehad. Meer hoef ik toch niet te
zeggen.
Machtspolitiek
Maar er speelde nog iets in diezelfde vergadering: Agendapunt 6; Benoeming lid Algemeen Bestuur van

politieke ervaring te kiezen. Bovendien zit wethouder Schoute namens
het college (en dus namens de coalitie) in het Dagelijks Bestuur en het
leek mij goed voor de breedte van de
vertegenwoordiging namens Harlingen dat dan iemand van de oppositie
in het Algemeen Bestuur zou zitten.
Maar ik had me de moeite van een
argumentatie kunnen besparen. De
uitslag van de stemming bleek van
te voren vast te staan. De PvdA had
het machtswoord gesproken: de beide andere coalitiepartijen dienden
op Bartele Boersma te stemmen. Co-

Ingezonden

reert. Dat weten we dan ook weer
voor de komende drie en een half
jaar.
Saai?
Dan die door de burgemeester verwachte saaiheid. ‘t Is maar wat je
saai noemt. Naast de afvaloven aan
het Wad is er nog een hangijzer dat
steeds heter aan het worden is: de
zoutwinning onder het Wad. Sinds
de Vereniging Oud Harlingen ongerust is geworden, door de enorme
hoeveelheid informatie over de risico’s van bodembeweging die Wi-

Door een planningsfoutje had de gemeente 30 mensen teveel uitgenodigd om op 3 augustus de Sail In mee te
maken aan boord van de Gulden Leeuw. Arjen Mintjes van de Maritieme Academie en van de Sailorganisatie heeft
het probleem te elfder ure weten op te lossen. En zo gingen 30 genodigden op de marinesleepboot Gouwe het
zeegat uit. Op de rede van Terschelling stapten we over op het Noorse Tall Ship Christian Radich waarmee we terug
voeren naar Harlingen. Een mooie ervaring. Misschien moeten we vaker de marine inschakelen om de gemeente
“te redden”. :)

de Vereniging van Waddenzeegemeenten voor de komende periode.
Geen schokkend onderwerp: vier
jaar geleden werd er geen woord aan
gewijd. Er waren twee kandidaten.
Ondergetekende had zich in april
aangemeld en het nieuwe raadslid
Bartele Boersma van de PvdA was
op het laatste moment nog door
zijn partij naar voren geschoven. Ik
legde er de nadruk op dat gezien de
ontwikkelingen rond de Waddenzee
het goed zou zijn om iemand met

alitiedwang. Ziedaar de benadering
van de Harlinger democratie à la de
PvdA. Dat CDA en VVD de verhoudingen in de kersverse coalitie niet
op scherp zetten over zo’n puntje is
begrijpelijk, maar de botte machtspolitiek van de PvdA verbaasde me
wel.
Als het nou om een zwaarwichtige
politieke kwestie ging, oké, maar
dit? CDA en VVD zullen hier niet
van wakker hebben gelegen, maar
de PvdA heeft laten zien hoe ze ope-

Toerist in eigen stad, een daverend succes!

namer Belang op tafel heeft gelegd,
zijn eindelijk ook de grote politieke
partijen in Harlingen wakker geworden. Tot voor kort vonden bijna alle
partijen dat er geen enkele reden tot
ongerustheid was. Maar ook boven
de grond is er nu beweging. Iedereen
lijkt het er opeens over eens dat er
een nulmeting moet komen en dat
het plaatsen van tiltmeters nodig is.
Dat is vooruitgang, maar we zijn er
nog niet. Er is nog geen goede schaderegeling en de bewijslast voor als

er schade ontstaat is nog steeds problematisch, zwak uitgedrukt.
Ook het Staatstoezicht op de mijnen
waarschuwde vorige week dat we eigenlijk nog veel te weinig weten over
bodembeweging als gevolg van zoutwinning. Alle reden om de ontwikkelingen met argusogen te blijven
volgen. De risico’s stoppen niet net
buiten de haven en beperken zich
ook niet tot de historische binnenstad als ze zich voordoen. Het gaat
ons dus allen aan.
Nog meer gebrek aan saaiheid: het
Culturele Centrum, de gezamenlijke entree voor Hannemahuis, bibliotheek en een boekhandel. Een
week of zes geleden hebben we daar
schriftelijke vragen over gesteld
omdat we ongerust werden. Na 42
dagen (12 dagen later dan hoort)
heeft de wethouder daar eindelijk
antwoord op gegeven. En zoals helaas wel vaker: antwoorden waar
de honden geen brood van lusten.
Daarmee bedoel ik dat ze vooral uitblonken in ontwijking, halfheid en
onduidelijkheid. In plaats van na 42
dagen hadden dit soort antwoorden
ook na 42 minuten gegeven kunnen
worden. Helemaal niets aan de hand
volgens wethouder Kuiken. Tot de
allerlaatste vraag. Het antwoord
daarop ontkracht zijn voorgaande
antwoorden. Slip of the pen? In ieder geval alle reden om hier op terug
te komen. Zo makkelijk laten we ons
niet afschepen. (Wilt u het zelf nalezen: alles staat op de gemeentesite.) Bovendien kan het toch niet de
bedoeling zijn dat Harlingen voor de
zoveelste keer een slecht contract
sluit met een slimme ondernemer?
En dan hebben we Fries blauw (aardewerk). Bij dat project hadden we
grote twijfels, hoe graag we ook wilden dat het zou kloppen. Die twijfels
zijn nu bevestigd. Het raadsbesluit
blijkt onhaalbaar te zijn. Hoe dat
vervolgd kan gaan worden is onduidelijk.
Dit stukje wordt alweer te lang. En
dan heb ik de Westerzeedijk (met
zeezwembad!?) nog niet eens genoemd en de Tiny Houses niet en
de Autoriteit Waddenzee niet en het
langparkeren niet en het weer afketsen van de subsidie voor de zaagtandsteiger niet en …..
Niks saai!
Wim Wildeboer,
raadslid WAD’N PARTIJ Harlingen

Afgelopen dinsdag 11 september organiseerde de business club van ondernemersvereniging Ondernemend Harlingen een geweldige avond
met als thema “Toerist in eigen stad”.
Vanaf 17:00 uur was de inloop bij
hotel Zeezicht. De groep ondernemers werd vervolgens in 3 groepen
verdeeld; Amerikanen, Duitsers en
Nederlanders, toeristen die normaal
gesproken veel in Harlingen komen.
Onder begeleiding van twee stadsgidsen werd er vervolgens een
mooie wandeling gemaakt door de
stad en een stuk historie verteld
over Harlingen.
Er werden drie toeristische plekken
bezocht, namelijk de Tegelfabriek,
het Hannamahuis en het Brouwdok.
Elke locatie werd bezocht door één
van de drie groepen en na een half
uur werd er gewisseld. Op elke toeristische locatie werd er gegeten en
gedronken: een walking diner.
Voor de organisatie een kleine uitdaging en wat gepuzzel, maar samen
met drie enthousiaste cateraars, de
Jasmijn, Anna Casparii en Zee van
Tyd, werden de tapas hapjes op locatie een enorm culinair succes.
Freelance fotograaf Joachim de
Ruijter heeft een zeer mooie reportage gemaakt met foto’s en film en
hier wordt binnenkort een mooie
aftermovie van gemaakt.

Al met al kijkt de organisatie (Menno Mensonides, Marco van der
Voorn en Olaf Hermus) terug op een
zeer geslaagd evenement. We hebben ons doel bereikt. Meer dan 60
aanmeldingen ! En in 1 avond 10 ondernemers uit Harlingen die zakelijk
betrokken zijn geweest bij het neer
zetten van dit mooie evenement.
Mooie samenwerking! Dit heeft direct geresulteerd in een opgave van
maar liefst 6 nieuwe leden.
Ben je nog geen lid van Ondernemend Harlingen en inmiddels
nieuwsgierig geworden naar onze
mooie
ondernemersvereniging?
Word dan vandaag nog lid en betaal
voor de rest van het jaar slechts €
60,-. Aanmelden kan op www.ondernemendharlingen.nl of bel een
van de bestuursleden en deze maken
je meteen lid.
Ondernemend Harlingen, de vereniging voor álle ondernemers uit
Harlingen. Onze vereniging komt op
voor de belangen van ondernemers,
verbindt ondernemers met elkaar
en organiseert leuke bijeenkomsten
en dat slechts voor € 10,- per maand.
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LIVING CENTRE OOSTPOORT IS HARLINGEN WONEN GEWORDEN

een aantal dagen
per maand korting

Op de 1 e etage vindt u Harlingen Outlet,
die een aantal dagen per maand open is met diverse
koopjes en partijen, en elke maand nieuwe aanvoer!

3 tot 7 oktober lopen de kortingen
op van 30% op 3 oktober tot maar
liefst 70% korting op 7 oktober!

Volg onze nieuwe Facebookpagina Harlingen Wonen
voor de laatste nieuwtjes en updates!

Fahrenheitstraat 5 | 8861NH | Harlingen

“Meer dan 5000 bezoekers Blok 6.”

REACTIES

REACTIES

REACTIES

REACTIES

6 kunstenaars hebben zich sinds 1 juni verenigd in een open atelier in
het voormalige Blokkerpand aan de “Kleine” Voorstraat 85 in Harlingen.
De kunstenaarsgroep bestaande uit Sjouke Altena, Jetty Boterhoek, Liz
Bruin, Marian van Unen, Jimmy Mol en Tieneke van Montfort sluit eind
deze maand de deuren van het open atelier. Ook de Kunstuitleen van
Harlingen HA-15 was vrijdagmiddagen in het pand aanwezig.
Het voormalige Blokkerpand kon
dankzij de familie Velthuis in gebruik worden genomen als open
atelier en expositieruimte. Elk van
de kunstenaars heeft zijn eigen vakrichting of specialisme. Er worden
schilderijen gemaakt, etsen, foto’s
of driedimensionale objecten. Door
het betrekken van deze voormalige
winkel wordt leegstand in het Harlinger winkelgebied voorkomen.
Het experiment van de kunstenaars mag beslist een succes worden genoemd, het aantal bezoekers
van meer dan 5000 overtrof ruimschoots de verwachtingen. Mede
dankzij het mooie weer, de Tall
Ships en de Visserijdagen. Een absolute piek was de zaterdag van de
Visserijdagen, we telden die dag 535
bezoekers! Desalniettemin, 90 bezoekers per dag, buiten de piekdagen, is bijzonder!

Vandaag plaatsen wij twee foto’s uit de collectie
van Jaap van der Veen uit Harlingen. De eerste
foto is van een oud stukje Harlingen. De vraag is
waar is dit,wie woonden hier en wanneer is de foto
gemaakt.
De tweede foto is van een aantal jongelui, die zo te
zien iets hadden te vieren. Wie zijn dit, waarom en
wanneer is deze opname gemaakt?
Weet u bijzonderheden over het Wie, Wat en
Waar? Heeft u namen of iets dergelijks, meld het
ons! Dat kan schriftelijk naar de Harlinger Courant, t.a.v. Hinke de Jong, Postbus 8,
8860 AA Harlingen, telefonisch 0517-430043 of
per e-mail: hinke@harlingercourant.nl
Even langskomen op ons kantoor kan natuurlijk
ook, tijdens kantooruren, aan de Kanaalweg 72 te
Harlingen.

Niet alleen de aantallen bezoekers,
ook hun interesse in het werk van de
kunstenaars is belangrijk. De prettige gesprekken over het getoonde
werk geven de interesse van het publiek aan.

Schilderij
Sjouke
Altena,
De Kleine
Voorstraat
van Harlingen

Ook de winkeliers zijn blij met de
aanwezigheid van de kunstenaars
in de straat. Vooral dank aan Anton
Roos die prachtige boeketten beschikbaar stelde, maar ook de andere buren blijken enthousiast. Sommige bezoekers noemden de Kleine
Voorstraat al “het Montmartre” van
Harlingen.
De kunstenaars van Blok6 maken
deels deel uit van de werkgroep
“Community Art” van de Kunstenaarssociëteit Zilt. De deelnemers
aan deze groep maken zich sterk
voor het verbeteren van de samenleving door kunst. Ook het verbeteren
van de leefbaarheid van de binnenstad vinden zij belangrijk.
Per 1 oktober stopt de expositie en
het open atelier. De deelnemers aan
Blok 6 menen hiermee aangetoond
te hebben dat er kansen zijn de leegstand tegen te gaan. Hier ligt ook
een taak voor het Gemeentebestuur
en de Ondernemersvereniging.
De werkgroep Community Art van
Kunstenaarssociëteit Zilt en de
Kunstuitleen van Harlingen blijven
zich actief inzetten op dit gebied.
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Zeerobben - FC Den Helder 

2-2

Nuttige oefenwedstrijd tegen FC
Den Helder

MO11-1 wist rivaal SC Franeker MO11-1 met een 3-1 nederlaag naar huis te sturen in haar eerste wedstrijd van het
seizoen.

De Meiden van Zeerobben
HARLINGEN – Het voetbalseizoen is inmiddels begonnen met de bekerwedstrijden. Zo ook bij de vrouwen/meidenafdeling van Zeerobben.
Afgelopen weekend speelden een aantal teams alweer hun tweede wedstrijd voor de beker. Van de vier gespeelde wedstrijden werden er twee
gewonnen en twee verloren. Opmerkelijk was de winst van de jongste
meiden van Zeerobben.
Om half negen al klonk het startsein van het seizoen voor de meisjes
van MO11-1 van Zeerobben. Zo’n
allereerste wedstrijd na een lange
zomerstop is altijd even wennen,
er heerste dan ook wat spanning in
het team. Niet vreemd want de tegenstander was het MO11-1 van SC
Franeker. Vorig seizoen een sterke
tegenstander die de Robjes vaak lieten zien hoe je doelpunten maakt.
Maar het ene seizoen is het andere niet en het kan zomaar anders
gaan. En dat bleek ook wel. Na een
0-1 achterstand wisten de meisjes
van Zeerobben MO11-1 terug te komen tot een 3-1 overwinning op de
Franekers. De allereerste wedstrijd
van het seizoen winnen is prachtig
natuurlijk! Vooral ook omdat het dé
streekderby is van NW Friesland.
Morgen de return tegen de Franekers, dan op de thuisplaat van de tegenstander... Weer winst? We zullen
het zien.
MO13-1 ging op bezoek bij Oosterlittens MO13-1. Vorige week werd
er thuis op het Oostersportpark
nog met 0-5 verloren van het team
uit Oosterlittens. Afgelopen zaterdag ging het helaas niet veel beter.
Op eigen veld versloegen de dames
van Oosterlittens Zeerobben met

8-2. Een niet zo’n beste start van
de meisjes van MO13-1. Het bekeravontuur eindigt hier voor de
meiden en zij kunnen zich volledig
gaan concentreren op de start van
de competitie die op 22 september
losbarst.
Het nieuwe VR1 maakt ook niet
zo’n beste indruk bij de start van
het nieuwe seizoen. Zij wisten in
Marknesse geen potten te breken
tegen een super gemotiveerde ploeg
van Sportvereniging Marknesse die
ook nog eens goed kon voetballen.
Zeerobben kreeg een 10-0 nederlaag
te verwerken. Marknesse is dan best
een eind weg om een pak rammel
te krijgen. Maar goed, Zeerobben
stond dan ook met precies 11 vrouwen op het veld en had geen wisselspeelsters voorhanden. Gelukkig
ziet de ploeg deze bekerwedstrijden
als oefenwedstrijden en hopen ze
op betere tijden in de competitie.
Morgen de laatste wedstrijd in deze
bekerreeks. Dan gaan de dames op
bezoek bij 2e klasser SC Bolsward
VR1. Het zal in ieder geval weer een
moeilijke wedstrijd worden voor de
Zeerobben dames. Bolsward is een
sterke ploeg die vorig seizoen overtuigend kampioen werd in de 3e
klasse.

MO17-1 is het seizoen wel lekker
begonnen. Met winst op Minnertsga MO17-1 vorige week was het afgelopen zaterdag het MO17-1 van fc
Harlingen waar Zeerobben van wist
te winnen. Er was het vorige seizoen
al een beetje de hoop bij Zeerobben
MO17-1 om dit seizoen weer in dezelfde poule te zitten met de dames
van de fc. In beide ploegen zitten
veel meiden die elkaar kennen van
school, en dan is spelen tegen elkaar
in een voetbalwedstrijd best wel
leuk. Helemaal als je wint natuurlijk! Jammer genoeg voor de dames
blijft het bij de bekerwedstrijden
want in de competitie komen de
ploegen elkaar niet tegen. Zaterdag
was Zeerobben de sterkste zij wisten met 1-3 te winnen van de “Harlingers”. Morgen gaan het MO17-1
van Zeerobben op bezoek bij AVC
in Sexbierum. Ook deze ploeg heeft
nog niet verloren in deze bekerreeks
en zal het Zeerobben zeker moeilijk
maken. Of hier ook de winst te halen
is, weten we morgenmiddag.
Programma morgen:
08.45 uur. SC Franeker MO11-1 Zeerobben MO11-1
10.20 uur. Zeerobben MO15-1 Workum MO15-1
12.00 uur. AVC MO17-1 Zeerobben MO17-1
14.30 uur. SC Bolsward VR1 Zeerobben VR1
Volgende week weer meer vrouwen/
meidenvoetbalnieuws van de Meiden van Zeerobben.

Onder werkelijk ideale omstandigheden, een lekker temperatuur, geen
wind en een licht stuifregentje eindigde deze oefenwedstrijd in een terecht gelijkspel, de gehele 90 minuten in ogenschouw genomen. Waren
de Noord-Hollanders in de eerste
helft meer in bal bezit, maar hadden het vizier niet op scherp, daar
scoorde Higor da Silva in de tweede minuut al wel de 1-0. Na goed
uitkappen verschalkte hij met een
strakke schuiver de Helderse goalie.
Uit een corner van de bezoekers
werd met kunst en vliegwerk het tegendoelpunt gescoord, zag er mooi
uit in ieder geval. ( 1-1 ) We hebben
het al een aantal keren mee mogen
maken in de afgelopen seizoenen
en wederom verraste Dylan Drent
iedereen, inclusief de keeper van FC
Den Helder , met een fabelachtig afstandsschot vanaf de middenlijn. De
avond kon voor Dylan en zijn supporters niet meer stuk, 2-1.
De tweede helft waren de gastheren
het meest in balbezit, maar de geboden kansen werden niet benut. Middels een strafschop kwamen onze
gasten uit Den Helder verdiend op
2-2 . Even werd er door Zeerobben
nog druk gezet om de overwinning
alsnog over de streep te trekken.
Uit een afgeslagen corner kogelde
Frank Pietersma nog op de lat en
miste David van der Pol nog een grote kans, net naast. De mogelijkhe-

Teatse Tichelaar stond na de vakantie fit aan de start. Knie-, rug- en elleboogproblemen hadden voor de vakantie de nodige problemen veroorzaakt,
maar die problemen waren opgelost. Bij het laatste NK korte afstand in
Zeist was hij nog uitgestapt, dus was hij erop gebrand hier iets goeds te laten
zien. Het podiumplek zou kunnen maar de concurrentie bij de 50+ is groot.
Alles zou afhangen van een goed strak tempo lopen en geen fouten maken
in de hindernissen.
Teatse zat in de 5e startgroep en die start was niet al te best. Het tempo was
veel te laag en dus liep hij al snel achterin de groep. Maar na een kilometer
kwam de motor dan toch wat op gang en begon hij deelnemers te passeren.
Het parkoers in Gennep is niet al te zwaar en dus kon het looptempo flink
hoog gehouden worden. Halverwege liep Teatse in de loopstukken tussen de
13 en 14 km p/u (onverhard). Na 1 uur 4 min en 35 seconden passeerde hij
de finish als 64e overall van de 330 gestarte atleten. Met 2 iets snellere 50
plussers (nr 2 zat op 25 seconden) voor hem stond hij daarmee op een voorlopige 3e plaats. Omdat er nog veel atleten moesten finishen was het even
billenknijpen of er nog iemand tussen zou komen. Dat gebeurde niet en dus
pakte Teatse hier een mooie bronzen medaille die later werd uitgereikt door
de voorzitter van de Survival Bond Nederland Mark Huizinga, de oud olympisch kampioen judo. Super prestatie en een mooie start van het seizoen.

De kaarten al geschud
In deze poule bleken in de eerste
twee wedstrijden beide boven genoemde teams te sterk voor respectievelijk GAVC ( Grou ) en Stiens.
Dat betekent, dat dit duel om de
spreekwoordelijk baard des Keizers
zal worden gespeeld. Beide trainers
kunnen nog experimenteren met
hun opstelling om te bepalen welke
elf in de eerste competitiewedstijd
van 22 september in de basis zullen
komen.
Sint Annaparochie - Zeerobben
Zaterdag 15 september
Aanvang 17.00 uur

Nieuw!

DE ZWAARDSCHEDE
Verhalen van het eiland
De Zwaardschede. Verhalen van het
eiland (2018) beschrijft de midweek
vakantie van journalist Rob Meier
op zijn favoriete Waddeneiland
en geeft een inkijkje in het
eilanderleven van vroeger en nu.
Voor geregelde gasten van een
Waddeneiland is deze novelle
een feest van herkenning en ook
nog eens een spannend boek,
uitgegeven door
ISBN nr: 9789491276484

€ 14,95

Verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen op
www.flevomedia.nl/boekenwinkel
De Zwaardschede is de derde verhalenbundel over het wad van Henk
Tameling (1952). Eerder verschenen Geluksvogel. Het eilandgevoel van
Terschelling (2015) en Over ’t wad. Drieëntwintig belevenissen (2016).

Teatse Tichelaar rent en klimt naar brons op NK Surivalrun
Gennep - Ieder survivalseizoen wijst de Nederlandse Survival Bond organisaties aan die de open NK’s mogen organiseren. Voor de lange, middel en korte afstand steeds een andere. Het open NK korte run was dit
seizoen toegewezen aan Gennep: de Niersdalsurvivalrun. Nu is dit ook
de eerste wedstrijd op de kalender dus moesten de atleten na de zomervakantie gelijk aan de bak. 8,5 kilometer met 45 hindernissen door het
gebied rond rivier de Niers.

den om een eerste klas waardig team
te formeren met deze selectie zijn
legio. Ook in dit oefenduel blijkt
maar weer, dat het nog een hele
klus wordt voor de staf om de juiste
opstelling te maken. De geringe onderlinge verschillen mogen natuurlijk als een luxe worden beschouwd,
maar ik zou niet in de schoenen van
trainer Postma willen staan. Dat is
maar goed ook, want met zijn ervaring kan hij juist wel de juiste pion
op de juiste plek zetten.

16

Pollie, Peter
en Mark Kwast
bijna kampioen
natour

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Praathuis partij in de Oosterparkwijk

Door Ubbo Posthuma
De weersomstandigheden waren
perfect. Drieëndertig parturen verdeeld in een A- en B-poule bonden
de onderlinge strijd aan. Er werd
fel maar sportief gekaatst en veel
partijen waren bijzonder spannend.
Uiteindelijk werd de volgende uitslag opgetekend.

Winnaarsronde in de A-poule:
1e Marije Miedema en Anne Wind.
2e Simone Veltman en Chris
Outhuijse. 3e Nancy Boomsma en
Johan Kwast.
Verliezersronde in de A-poule:
1e Marije Agema en Edwin Keizer.
2e Karin Bakker en Steven Nesse.
Winnaarsronde in de B-poule:
1e Marianne Bierma en Harry

Mons. 2e Shalina Pander en Wesley
Schaap. 3e Stephanie de Vries en
Jelte Kroes.
Verliezersronde in de B-poule:
1e Tjarda Helvrich en Djé Jorna. 2e
Kaylee Kwast en Sebastiaan Adema.
De prijzen, uitgereikt door Evan van
Sertima, bestonden uit waardebonnen en prachtige erekransen voor de
eerste prijs winnaars. De sponsoring
was van ‘De Riedpolder’ Midlum en
Nesta Shipping Harlingen. Na afloop werd in wijkgebouw De Koegelbult nog een slotfeestje gehouden
met opzwepende muziek van een
DJ. De commissie kan terug zien op
een geslaagde kaatsdag.

De postduiven van de Afdeling
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Om 17.30 uur kwam zaterdag een einde aan de roemruchte Praathuis
partij op het speelveld in de Oosterparkwijk. De nieuwe kaatscommissie
was er zich alles aan gelegen om deze partij weer te doen slagen. Dat
is uitstekend gelukt. Banken voor de toeschouwers, er was een toiletwagen aanwezig en DJ Hans Buikhuizen zorgde voor een gezellig stukje
muziek. Kortom, alle ingrediënten waren aanwezig om er een mooi dag
van te maken.

PV

Prijswinnaars van de Praathuis partij. 

Voor de leden van PV De Postduif in
Harlingen loopt het wedstrijdseizoen 2018 op zijn eind. Slechts vier
van de dertien hokken van de grootste en oudste postduivenclub van
Harlingen deden afgelopen weekend nog mee aan de Natour 2018.
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Sjoerd en Rutger
Zwart winnaar
Deurne
Op zaterdag 8 september werd
gestart met de tweede Natour
een wedvlucht voor oude en jonge duiven vanuit Deurne, waar op
vrijdag de duifjes voor waren ingekorfd. De duiven konden om 8. 30
uur gelost worden voor de terugreis naar Harlingen.

De VR1 van fc Harlingen maakte een prima start in de bekerronde door de wedstrijd tegen de dames van VCR VR1 te
winnen met 5-0. Maar tegen AVC VR1 hadden de dames het iets lastiger. In Sexbierum werd het 6-1. Morgen nieuwe,
ronde nieuwe kansen want dan nemen de dames het in de laatste bekerwedstrijd thuis op tegen VC Trynwalden.
De wedstrijd begint om 13.30 uur. 
(Foto: P. IJdema.)

Slotpartij kv De Helfrichs Kimswerd
Met 19 partuur op de lijst werd een zachte balpartij gekaatst. Prachtig
weer, veel plezier en na afloop hamburgers en salades voor iedereen.
Dank aan het kaatsbestuur en alle vrijwilligers die het jaar weer tot een
prachtig kaatsseizoen hebben gemaakt.
Er werd gestreden in drie klassen,
de A-, B- en 100+-klasse. Na veel
spannende partijen en mooie rally’s
zijn de uitslagen als volgt:
A-klasse:
1. Sjoerd Atze de Jong en Sanne Elly
van der Vlugt, 2. Karel Monfils en
Elske Deinum
B-klasse: 1. Lubbert Munniksma en
Klaske Rijpma, 2. Tjerk Postma en
Anneke Westra

Verliezersronde: 1. Tjeerd Hoekstra
en Elisa Burger, 2. Rainier en Tineke van der Veen
100+ of pake-en-beppeklasse
1. Johan de Groot en Lenie de Boer,
2. Doeke Osinga en Ingrid Vonk
Een mooie manier om het kaatsseizoen 2018 af te sluiten. Met dank
ook aan Feikje van der Duim voor de
prachtige kransen.

Het was voor de Harlingen duiven
geen gunstige wind, zuidzuidwest
en daardoor werden zij naar het
noorden van Friesland gedreven.
Vandaaruit moesten ze weer in de
wind op naar huis, wat in de uitslag van het ACG wel liet blijken. De
topprijzen vielen daar vooral. Amelandse duiven profiteerden daarvan. Hier waren de duiven 75 meter
per minuut langzamer. De 013 van
Sjoerd en Rutger Zwart was het, die
zich om 10. 37 uur als eerste terug
meldde. Zijn duivin had de 193 km
afgelegd met en snelheid van 1519
meter per minuut, toen zij op de
antenne van het hok in de Nicolaas
Baurstraat landde met toch nog een
eervolle tiende plaats in het in het
ACG Samenspel A1 van 797 duiven.
Gevolgd door de tweede en derde
prijsduif de 564 en de 133 van Jan
Hoogland in Midlum met ook een

Friesland werden op zaterdag 8 september om 08.30 u. gelost in het
Brabantse Deurne. De eerste twee
duiven in de Afdeling waren van
combinatie Stouwe-Douna in Donkerbroek en die vlogen naar huis
met een gemiddelde snelheid van
1770 meter per minuut ofwel 106
kilometer per uur. In PV De Postduif in Harlingen was de snelste duif
van Combinatie Heeres in Franeker
maar de gemiddelde snelheid van
Frederiks topper bedroeg 1531 meter per minuut en telde bovendien
niet mee voor de verenigingsuitslag.
Grote winnaars in de competitie van
de “diehards” waren dit weekend alweer Pollie, Peter en Mark Kwast die
60% prijs vlogen, waarvan vijf bij de
eerste tien.
PV De Postduif, uitslag Deurne
Natour, 9 september 2018
Pollie, Peter en Mark Kwast (6/10)
1, 2, 4, 7, 8, 15
Henk en Willem van Velzen (3/4)
3, 14, 16
Sjouke van der Boom (6/17) 5, 6, 9,
10, 11, 12
Feike en Eelco Feikema (1/17) 13
veertiende en achttiende plaats in
het ACG. Maar de bloemen aangeboden door Cor Nijkamp en de
luxeprijs waren deze week voor winnaars Sjoerd en Rutger. De gewonnen vleesprijzen waren voor Sjoerd
en Rutger Zwart, Age Zijlstra, Jan
Hoogland en Erik Alkema.
De uitslag:
S. Zwart & Zn (10) 1. 4. 6. 7. 11. 12.
13. 16.
J.J. Hoogland (10) 2. 3. 5. 9. 10. 14.
20. 22. 26.
A.A. Zijlstra (10) 8. 15. 18. 19. 21.
23.
Erik Alkema (13) 17. 24. 25. 27.
Nauta’s Schildersbedrijf blijft leider na de tweede Natour sponsorcompetitievlucht
Ook voor de Natour Sponsor Tour
was dit alweer de tweede, waar Nauta’s Schilders bedrijf fier boven aan
blijft staan nu samen met Smit Beheer en Onderhoud op Vlieland en
Grafisch Centrum Harlingen die de
plaatsen van Copini Brillen en De
Smulpot bij de eerste drie over nemen.
Stand na deze tweede tour:
1 Nauta’s Schildersbedrijf (1); 2
Smit Beheer en Verhuur Vlieland
(8); 3 Grafisch Centrum Harlingen
(5); 4 Bierma voor al uw bestrating
(15); 5 Slagerij Marten van de Zee
op de Spekmarkt (12); 6 De Smulpot
het lekkerste winkeltje van Harlingen (3); 7 Brasserie De Jasmijn op
de Grote Bredeplaats (14); 8 Café
Tuinzicht in de Nieuwstraat (4); 9
Copini brillen en Contactlenzen (2);
10 Bouwbedrijf Bruinsma BV (6);
11 Harlingen Boeit. nl (16); 12 Roxa
Duurzaam Advies (9); 13 Harlinger
Timmerbedrijf 06-57427688 (11);
14 Visser Containers en Recycling
(7); 15 Harlinger Courant/Flevodruk (10); 16 Cor Nijkamp Bloemen
(13); 17 Frits Werther Scheepsreparatie Harlingen (17);
18 Hotel Zeezicht Vlieland (18); 19
Dienstverlening Harlingen Vormer
36 (19)
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vrijdag 14 september 2018

Dames 1 speelt prima eerste
wedstrijd
Gisteren speelde Dames 1 haar
eerste competitiewedstrijd tegen
gelijkwaardige tegenstander Hardenberg.

In een koud en guur Grou plaatste Zeerobben zich door een 2-0 overwinning op GAVC voor het vervolg van het
KNVB bekertoernooi. 
(Foto: Bert Drent)

GAVC - Zeerobben 0-2

(voorronde Bekertoernooi)

Zeerobben stapt na 2e overwinning het KNVB - Bekertoernooi binnen
Mooi was het over het algemeen niet op deze gure vrijdagavond in Grou.
De verdiende winst vergoedde echter veel. De vaste schare supporters
van Zeerobben 1 werden warmer van de hete koffie dan van het vertoonde spel. Toch viel er zo nu en dan nog wel wat te genieten en werd er ook
hard gewerkt om dit positieve resultaat te behalen.
Rommelig, maar 2 keer scoren
Het eerste kwartier was voor de
thuisclub. De Harlingers werden
overtroefd door het felle spel van
hun tegenstander. Passes kwamen
niet aan er was geen moment van
rust aan de bal. Veel spelers hadden
hun draai nog niet gevonden. Gelukkig voorkwamen het centrale verdedigingskoppel Westra/Torenbeek
en de foutloos keepende Theo Nota
een vroege achterstand. Halverwege
de eerste helft kwam Zeerobben op
fortuinlijke wijze op een 0-1 voorsprong. Op een inzet David van der
Pol verdween de bal in een kluts over
de doellijn door een eigen speler van
GAVC. Na dit doelpunt hoopte je op
een verbetering, maar er viel nog
geen lijn te herkennen in het spel

van de equipe van trainer Postma.
Toch wisten de groenwitten hun
voorsprong uit te bouwen naar 0-2
. Een vrije trap ( Kristian Feenstra )
op 25 meter van het doel werd door
de doelman niet goed verwerkt en
Pieter Westra was er als de kippen
bij om af te drukken.
Meer lijn in het spel, maar geen
doelpunten
In de tweede helft zag je de hand van
Postma toch zo nu en dan terug op
het veld. Men vond elkaar wat gemakkelijker en pakte de wedstrijd
energieker aan. Kleine kansen deden zich voor, maar de genadestoot
werd niet uitgedeeld en dus bleef
het nog oppassen. Een kwartier voor
tijd had GAVC de grootste kans op

een aansluitingstreffer. Met kunst
en vliegwerk werd deze nog voorkomen en ging het duel als de bekende
nachtkaars langzaam uit.

Harlingen startte wat rommelig,
maar moest ook nog wennen aan
de nieuwe samenstelling. Dames
1 heeft er dit seizoen namelijk zes
meiden bij: Melanie Nota, Chenna Veldman (keeper), Tineke Pars,
Mette van Bruggen, Edine Outhuijse en Lotte Switijnk. Na een paar
minuten wisten de dames zich beter
op te stellen en lieten zien dat ze
even sterk waren als hun tegenstander. Hardenberg wist echter gebruik
te maken van het moment dat Harlingen van de wijs werd gebracht
door een overtreding van Hardenberg die over het hoofd werd gezien,
waardoor ze met 0-1 voor kwamen
te staan. Harlingen liet zich niet
kennen en scoorde vlak daarna de
gelijkmaker. Harlingen wist het gelijkspel bijna de hele wedstrijd vast
te houden. Ze creëerden daarbij vele
kansen. Echter heeft Harlingen nog
een slag te slaan met zuivere passing
en beweging zonder bal. Dit bleek
vooral in de laatste vijf minuten van
de wedstrijd, waarin Hardenberg
wederom gebruik maakte van de

foutjes van Harlingen en nog tweemaal scoorde. Harlingen kan echter
trots terugkijken op de eerste wedstrijd met een verlies van 1-3 tegen
deze tegenstander. Als de dames
hard blijven trainen, belooft het
een spannend seizoen te worden.
Vrijdag spelen de Dames mee voor
de Silver Cup om 20.30 uur in Meppel en spelen toevallig zondag voor
de competitie tegen dezelfde tegenstander om 14.45 uur op hetzelfde
veld.
Uitslagen HMHC
3-3
Veteranen - Winsum 
1-3
Dames 1 - Hardenberg 
Meisjes A1 - Sneek A3 
9-0
Meisjes B1 - Westerkwartier B1  0-5
Meisjes B2 - Steenwijk B1 
3-2
1-5
Meisjes C1 - Roden C1 
Meisjes C2 - Graspieper C3 
6-0
Meisjes C3 - Stix C1 
1-5
4-2
Meisjes D1 - Assen D3 
Meisjes D2 - Sneek D3 
2-1
Meisjes D3 - GHBS D3 
0-5
1-3
Jongens A1 - Sneek A1 
Jongens B1 - Sneek B1 
1-13
Jongens D1 - Sneek D1 
1-0

Door dankzij winst Sint Anne in
Stiens
Zaterdag zorgde de 0-1 winst van
Sint Annaparochie in Stiens er voor,
dat zowel Sint Anne als Zeerobben
doorgaan en in de koker van het
KNVB – Bekertoernooi belanden.
Beide teams zijn voor GAVC en
Stiens niet meer te achterhalen.
Scoreverloop : 0-1 ( 25 m. eigen doelpunt) ; 0-2 ( 37 m. Pieter
Westra)
Zeerobben : Theo Nota; Brent de
Groot; Pieter Westra; Jordi Torenbeek; Godert Attema ( 60 m. Pim
Bleichrodt); Kristian Feenstra; Patrick Amels ( 72 m. Albert Beuker);
Dylan Drent; Julian Zeinstra ( 60 m.
Higor da Silva ); Marcel Visser; David van der Pol

Harlinger Walking Football team succesvol op Rotterdams toernooi
HARLINGEN – Het Walking Football team uit Harlingen heeft vorige
week vrijdag een uitstekend resultaat neergezet. Zij namen deel aan een
nationaal toernooi dat in Rotterdam werd gehouden en eindigden in hun
poule als tweede en in de algehele eindrangschikking als vierde.
Door Ubbo Posthuma
Er deden dertig teams mee. Onder
meer gerespecteerde teams als ADO
Den Haag, Heracles, FC Twente,
Sparta, FC Utrecht, Telstar en Feyenoord. De Harlinger ‘Ouwe Seunen’
zaten in een poule met Enkhuizen,
Telstar, Katwijk, Muiden en Feyenoord. De eerste wedstrijd tegen Muiden was er één met twee gezichten.
In de eerste helft kwam Harlingen
op een 0-2 achterstand. Maar in de
tweede helft ging het stukken beter en scoorden Romke Keur, Joop
Sopacua en Gerard (alias Kokkel)
Schuijl. Eindstand 5-3. Ook tegen
de teams van Enkhuizen en Katwijk
werd gewonnen. Tegen Telstar werd
met 1-1 gelijk gespeeld. Toen kwam
Feyenoord. Het was duidelijk dat
deze heren goed op elkaar waren
ingespeeld. Maar de achterhoede
en middenveld van Harlingen stond
als een huis. Met Guus van Hurck,
Karst van der Heide, Piet Kuiken
en Romke Keur werden weinig kansen weggeven. Zoveel tegenstand
waren de Rotterdammers blijkbaar
niet gewend en men begon onderling te mopperen. Een vermeende
corner voor de Feyenoorders werd
door de scheidsrechter niet gegeven.
Algehele protesten, waarbij één spe-

ler maar bleef zeuren. Uiteindelijk
vond de scheidsrechter dat hij te ver
ging en haalde de rode kaart tevoorschijn. Hierbij kon de bewuste speler
vertrekken. De Rotterdammers ver-

anderden van tactiek en zetten een
speler in de goal, wat eigenlijk niet
gebruikelijk is. Schoten van Romke
Keur, Teake Koster, Ubbo Posthuma, Joop Sopacua en Stijn Kooij-

man leverden hierdoor niets op.
Door het opdringen van Harlingen
en de af en toe messcherpe aanvallen van Feyenoord, konden zij drie
keer scoren. Einduitslag 0-3.
Aardig te vermelden dat Feyenoord-icoon Reinier (Beertje) Kreijermaat voorheen ook in dit team
speelde. Helaas overleed hij op 23
januari van dit jaar.
Gezien de resultaten van de ‘Ouwe
Seunen’ en de uitslagen in de andere poules, eindigde het Harlinger
team in totaliteit als vierde. Met dit
onverwachte resultaat was iedereen
blij en werd er na afloop nog even
een pintje gedronken.

De Harlinger Ouwe Seunen gebroederlijk tussen de Feyenoord spelers. In blauwe shirts staande vlnr. Romke Keur,
Gerard Schuijl, Joop Sopacua, Teake Koster, Piet Kuiken en Guus van Hurck. Zittend v.l.n.r. Ubbo Posthuma, Stijn
Kooijman en Karst van der Heide.

Op donderdagmiddag 27 september
is er in het Cambuurstadion weer
een toernooi. Gezien de ervaringen
die men heeft opgedaan, reist het
team vol goede moed naar Leeuwarden af. Inmiddels neemt het
Walking Football landelijk een grote
vlucht en zijn er al ruim 200 teams
actief en komen er elke maand nieuwe bij. Harlingen traint op woensdagmorgen vanaf 9.30 uur op het
kunstgrasveld van fc Harlingen. De
oefenstof wordt gegeven door trainer Marcel Frankena. 60-Plussers
die ook zin hebben om wekelijks een
balletje te trappen, zijn van harte
welkom op de training.
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Jeugdoverzicht fc Harlingen

Doelpuntrijke bekerwedstrijd fc Harlingen.
Een in de eerste helft goed spelend jong fc Harlingen nam het woensdag
in de bekercompetitie op tegen Mildam. Afgelopen zondag werd op Terschelling tegen AVV met 3-8 gewonnen en dat gaf een goed gevoel voor
deze tweede bekerwedstrijd. Na de eerste helft tegen Mildam met een 31 stand de rust ingaan, wees op een goed resultaat, weer was Aziz Yousef
met drie treffers de grote kleine man. Niemand had kunnen bedenken
dat de tweede helft een grote desillusie zou worden.
De wedstrijd begon meteen met
een kans voor Mildam. Na zeven
minuten was het de veel voor de fc
Harlingen scorende Aziz Yousef die
na een goede voorzet van Remko
Zandberg de lat raakte. Even later
trapte de doelman Hoekstra van de
tegenstander niet al te best uit en
de bal belandde bij Aziz die de bal in
schoot, de doelman keerde in eerste
instantie de bal, maar in de rebound
scoorde Aziz alsnog de 1-0. Ook
doelman Karst van der Heide van fc
Harlingen ging in de fout, maar hij
herstelde zijn fout zelf. Mildam was
vooral voorin de snellere ploeg en de
verdedigers van de thuisclub hadden daar grote moeite mee, vooral
met de snelle counters. Na 20 minuten werd het 1-1. Laatste man Sven
Dijkstra maakte een lichte overtreding op zo’n 20 meter recht voor het
doel. De bal werd ingeschoten en via
de paal stuitte de bal via de rug van
Karst in het doel. Weer vijf minuten

later kwam de thuisclub op een 2-1
voorsprong weer door Aziz na goed
aangeven van Arjan Outhuyse. Mildam bleef in de counter gevaarlijk
maar scoorde niet. Dat deed vlak
voor de rust fc Harlingen wel. Niels
Vlottes gaf een steekpass op Aziz en
hij scoorde zijn derde, ruststand 3-1.
In de tweede helft was Patrick van
der Waard vervangen door Erik
Broekhuizen en of het nu kwam
dat Patrick ontbrak, achterin ging
het voortdurend mis. Vooral in
standaard situaties, vrije trappen,
corners kwam de verdediging in de
problemen en scoorde Mildam er
lustig op los. Trainer Gerrie Schouwenaar probeerde al coachend het
tij te keren, helaas zonder resultaat.
In de 50e minuut werd er rechts op
het middenveld balverlies geleden
en een snelle spits van Mildam glipte door de verdediging en het was
zomaar 3-2. een paar minuten later
werd het uit een vrije trap op 40 me-

Anna Casparii / Pizzeria Pompeï

Zaalvoetbal competitie
Broodje Nuchter - Nesta Ship13-1
ping/cafe Reckneck 
De naam van de competitie is veranderd een paar jaar was het de Meromar Seafoods competie en dat was
altijd goed. Nu hebben we 2 sponsoren namelijk Anna Casparii en Pizzeria Pompeï. En er begon ook een
nieuwe ploeg, Broodje Nuchter dat
op de Lanen hun bedrijf hebben. Ze
moesten tegen Nesta Shipping die
in combinatie speelt met cafe Reckneck en die zijn ook nieuw. Broodje Nuchter begon goed want in tied
van een poep en een skeet stond het
al 2-0 door Herwin Bontes en Sandor Hartogs. En de mannen Nesta/
Reckneck stonden erbij en keken
erna, ook toen Sylvester Feenstra
van afstand 3-0 maakte. Meteen
daarna maakte Sylvester ook nog
4-0 en toen keeper Tjerk Bekius na
een schijnbeweging van Sandor Hartogs plat op sien donder viel schoot
Sandor hoog in 5-0. Een hele mooie
kopbal van Harmen ten Hoeve betekende 5-1 en daarmee redde hij de
eer voor zijn ploeg. Nou ja het werd
gewoon een walk over waarin Cyrus
Boerman 2x scoorde, Jurre Baarsma
1, Sylvester Feenstra 3, Nils Podt 1
en Arjan Outhuyse nog 1 maakte
eindstand 13-1.

Friesland Direct - Buurt Bazen
10-1
Bij deze wedstrijd zat er een nieuwe man de klok te bedienen, hij
deed dat vroeger oek in Duindicht.
Nu verving Rinze Bijlsma, Klaas
vd Veen die in het Mcl te Leeuwarden ligt op afdeling i kamer 7, een
kaartje sturen mag. De Buurt Bazen
moesten duidelijk even wennen aan
het tempo en de snelheid want al
snel maakte Niels Vlottes 1-0. De BB
kregen ook mooie kansen maar die
hielpen ze bijna allemaal om zeep.
Dat deed de bekeken voetballende
Johan Janssen niet die maakte 2 op
rij 3-0. Maar de mooiste kwam van
Klaas Kwak Bouma hij hipte de bal
met een boogje over de keeper en
dat was 4-0. Nog in de 1e helft deden
de Buurt Bazen wat terug en maakte Hans 4-1. Toch waren de mannen
van FD even wat te sterk en mocht
de BB blij zijn met hun keeper Hassan die vele ballen stopte. FD bleef
scoren Johan Janssen2x, Albert
Nieuwenburg 1x, Jeroen Zuiderhof
2x en Klaas Bouma 1x eindstand
10-1.
Bouwvisie Friesland - PoPaLo7-3
Daar waren ze weer hoor, PoPaLo
de ploeg die de oudste deelnemer is
aan deze competitie. En ze begon-

ter van het doel gelijk,3-3. Toch zou
fc Harlingen weer op voorsprong
komen, Remko nam een verre pass
vanuit de verdediging goed mee en
bediende prima Aziz en die maakte
er 4-3 van. Hierna kreeg Remko nog
een goede kans. Het was Mildam dat
uit een corner vrij inkoppende de
4-4 maakte. Dit was na 60 minuten.
Eerst scoorde Remko mooi de 5-4.
Nick van der Kooi werd gewisseld en
Marco Zeilmaker was zijn vervanger. Een breekpunt was de dubieuze
penalty gegeven door scheidsrechter Keller aan Mildam . Het werd
hierdoor 5-5 en nu had Mildam de
smaak te pakken en binnen twee
minuten liepen zij uit naar 5-7. Yorik Ypma werd nog vervangen door
Leandro Diz. Mildam scoorde nog
één keer en zo werd het 5-8.In de
slotfase raakte Arjan de lat en waren
er kansen voor Niels en Aziz en had
het zomaar 8-8 kunnen zijn. Een
merkwaardige wedstrijd.
Opstellingen fc Harlingen; Karst
van der Heide, Claasz Coockson, Patrick van der Waard ( Erik Broekhuizen ) , Sven Dijkstra, Bas Helfferich,
Nick van der Kooi ( Marco Zeilmaker
), Yorik Ypma ( Leandro Diz ), Arjan
Outhuyse, Niels Vlottes, Remko
Zandberg.
nen ook vliegend na 15 sec. ging een
schot van Jurjen Breimer net naast
en dat deed even later Lowietje Quisenaerts ook. En BF mocht niet klagen dat hun keeper Dirk Alkema in
vorm was en een paar ballen kundig
stopte. Aan de andere kant kreeg
Kees Knier jr een mooie kans maar
de PPL keeper Gerard Viskarre Rutten ston met sien brede billug in e
weg. Pas 6 minuten voor de wissel
maakte Eddy Broekstra een foutje
en dat strafte Friso v Eyck af, 1-0
voor BF. Een minuut later omspeelde Djon Elkadi heel fraai keeper Alkema en hij maakte 1-1. Twee minuten voor de wissel ronde Friso v Eyck
een mooie aanval af 2-1. Keeper
Viskarre bleef goed keepen stopte
nog een bal van Kees Knier jr maar
weer door slecht uitverdedigen profiteerde Friso weer 3-1. En dat was
het verschil Friso v Eyck die scoorde veel en bij PPL deden ze dat niet.
Door conditie gebrek zakte PPL weg
en kon Kees Knier 4-1 maken, Friso
maakte 5-1. PPL deed wat terug Jan
v d Veer 5-2, Kees Knier maakte 6-2,
Djon Alkadi 6-3 en wederom Friso v
Eyck zette een eindstand van 7-3 op
het papier. At PPL wat an hun conditie doen gaat komt ut wel goed.

Bel de gratis
KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord

De uitslagen van de bekerwedstrijden bij de jeugd allemaal op
een rijtje:
Fc Harlingen JO8/JO9/JO10: fc
Harlingen JO8-1 verloor nipt van
LAC Frisia 1883 JO8-1 met 5 - 6.
Vorige week wist fc Harlingen JO91 de achterstand nog op te buigen
in een overwinning maar afgelopen
zaterdag in Leeuwarden moesten ze
hun meerdere erkennen. Tegen Nicator JO9-1G verloren ze met 10 - 4.
In Oosterlittens nam het team van
fc Harlingen JO10-1 het op tegen de
JO10-2 en wonnen met 3 - 8 hun
eerste bekerwedstrijd. De tweede
bekerwedstrijd voor fc Harlingen
JO10-1 werd afgelopen maandagavond gespeeld waarbij SC Bolsward
JO10-4 de tegenstanders waren.
Ook nu wederom een overwinning
voor de Harlingers. Het werd 6 - 3.
Fc Harlingen JO11: fc Harlingen
JO11-1 nam het zaterdag in een
tweede bekerwedstrijd thuis op tegen Blauw Wit ‘34 JO11-2. In de
eerste helft ging het nog aardig gelijk op en werd er gerust met een 2-1
voorsprong voor fc Harlingen. Na
rust liepen de Harlingers uit naar 6
- 4 en hiermee zijn de eerste 3 punten binnen voor fc Harlingen in hun
bekeravontuur. Vorige week donderdag nam fc Harlingen JO11-2G
het thuis op tegen LAC Frisia 1883
JO11-4 en ze wonnen de bekerwedstrijd met 2 - 0.
Fc Harlingen JO13: De jongens
van fc Harlingen JO13-1 wisten
in een thuiswedstrijd te winnen
van Leeuwarder Zwaluwen JO131. Het werd 3 - 2. Woensdagavond
speelden diezelfde jongens van fc
Harlingen JO13-1 in Leeuwarden
tegen MKV’29 JO13-1. Het was fc

Harlingen die op voorsprong kwam
en in de eerste helft de 0-1 maakte.
Net na rust was het MKV die de gelijkmaker scoorde en daar bleef het
dan ook bij. Eindstand 1-1. In en tegen SC Bolsward JO13-4 verloor fc
Harlingen JO13-2 met 4 - 1. Afgelopen maandagavond ging het beter
tijdens de tweede bekerwedstrijd
van fc Harlingen JO13-2 tegen SWZ
Boso Sneek JO13-3. Het werd 4-2
voor de Harlingers.
Fc Harlingen JO15: De thuiswedstrijd van fc Harlingen JO15-1 tegen ST. Terschelling/AVV JO15-1G
werd door de Harlingers verloren
met 1 - 3. Voor fc Harlingen JO15-3
zijn de eerste punten binnen. Tegen
Zeerobben JO15-4 werd 8 - 2.
Fc Harlingen JO17: De mannen van
fc Harlingen JO17-1 gaan voortvarend van start in het bekeravontuur.
Ook de tweede bekerwedstrijd tegen
Workum JO17-2G werd gewonnen.
Eindstand 12 - 1.
Fc Harlingen MO17: fc Harlingen
MO17-1 kwam in een thuiswedstrijd met 1-0 op voorsprong te
staan tegen Zeerobben MO17-1.
Na rust is het Zeerobben die zich
herpakt waarbij de stand op 1 – 3
eindigt.
Zaterdag gaat het bekeravontuur
verder op de velden van fc Harlingen. De jongens en meisjes van fc
Harlingen JO9-1 trappen de dag af
om 9 uur. Het is even vroeg uit bed
stappen maar eenmaal deze kinderen te zien voetballen, het is genieten. De mannen van JO17-1 sluiten
de dag af met hun wedstrijd tegen
SC Franeker JO17-2 en dit kon nog
wel eens een zeer spannende strijd
gaan worden. Tot zaterdag!

Wat is er nou mooier om op de vroege zaterdagochtend het voetbalcomplex op te komen lopen en de allerjongste jeugd te zien voetballen. Zoveel
plezier wat de jongens en meisjes uitstralen. Maar ook bij de toeschouwers.
Je ziet ze genieten. Want hier begint het. Bij die allerjongste jeugd. Kom ook
lekker voetballen bij fc Harlingen, meld je bij onze jeugdvoorzitter (hilkomulder@home.nl) of bij fc Harlingen en voetbal vrijblijvend lekker mee. Elke
maandag en woensdagmiddag van 17.00 – 18.00 uur.

Ruime zege fc Harlingen 1
TERSCHELLING- Afgelopen zondag reisde het eerste elftal af naar Terschelling. In Hoorn stond het duel tegen AVV op het programma. Het
zou een knotsgek duel worden. Het veld lag er prachtig bij en ondanks
het zonnetje regende het: doelpunten welteverstaan.
De Harlingers begonnen fel en effectief aan het duel. Al na vier minuten
kwam de bal in de zestien voor de
voeten van Remko Zandberg die de
bal tegen de touwen schoot. Twee
minuten later vergrootte Niels Vlottes de voorsprong na een voorzet
van Youssef Aziz. De doelpunten
vielen als rijpe appelen uit de boom,
want de klok stond op tien minuten
toen Youssef Aziz een vrije trap geweldig om de muur heen krulde en
de keeper verraste. Harlingen bleef
druk uitoefenen en toen Niels Vlottes de bal opnieuw bij Remko Zandberg kreeg, haalde deze uit en zorgde
binnen een kwartier voor 0-4. Hierna hadden de Seunen de wedstrijd
prima onder controle. Naarmate de
eerste helft vorderde, namen de gasten wat gas terug en kon AVV wat

meer naar voren komen. Gevaarlijk
werden zij echter niet meer voor de
rust. De eerste kans in de tweede
helft was al vlak na de pauze voor
Harlingen en na goed overspelen
tekende Remko Zandberg voor zijn
derde doelpunt deze middag. Hierna verloren de havenstedelingen
hun concentratie, want de eilanders
scoorden vlak daarna drie maal in
tien minuten en kwamen terug tot
3-5. Hierna was Harlingen weer bij
de les en nadat Bas Helfferich op
solotoer ging, bracht hij de bal voor
het doel, waar Youssef Aziz de bal
het doel in gleed. Ook de 3-7 halverwege de tweede helft kwam op zijn
naam, evenals de 3-8 in de slotfase.
Dinsdagavond 11 september speelt
Harlingen thuis tegen Mildam. Dat
duel begint om 20.00 uur.
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Vrijdag 14 september 2018
Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van de overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

APV en Bijzondere Wetten

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 13-09-2018, A.S. Koning, terrasvergunning voor
“Broodje Nuchter” aan de Lanen 79 te Harlingen.
 13-09-2018, Slagerij van der Zee, terrasvergunning
voor “Slagerij van der Zee” aan de Lanen 82 te
Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen
via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 06-09-2018 tot en met 12-09-2018.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 11-09-2018, Noorderhaven 54, Harlingen, het plaatsen
van drie ramen in garagedeuren;
 12-09-2018, Nieuwe Willemskade 8, Harlingen,
aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 06-09-2018, Buorren 24, Wijnaldum, het gebruiken
van het bijgebouw als zorgwoning;
 10-09-2018, P. Jelles Troelstrastraat 60, Harlingen, het
kappen van een conifeer;
 10-09-2018, Buorren 17, Wijnaldum, het kandelaberen
van een boom.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de
afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in
de Groenlandsvaarder.

Wijkschouw Oosterparkwijk
De wijkschouw in het Oosterparkwijk vindt plaats op
zaterdag 22 september 2018 om 9:45 uur. Wij starten de
wijkschouw vanaf wijkgebouw De Koegelbult/Speeltuin,
Oosterparkweg. Iedereen uit de wijk is vrij om hierbij aan
te sluiten.

Scheepvaartbericht Harlingen
Ongeschut
In verband met het nautisch evenement “Harlingen
Ongeschut” gelden op zaterdag 22 september
2018 de volgende verkeersmaatregelen voor het
scheepvaartverkeer:
Harlingen, Oude Buitenhaven, stremming
Stremming Keersluis (Sas) en Sasbrug
Dit geldt op zaterdag 22 september 2018 ca. 17.00 uur tot
zondag 17 september 2018 ca. 02.30 uur
Harlingen, stadsgrachten, evenement
Grote Sluis en Kleine Sluis vrije doorvaart
Dit geldt op zaterdag 22 september 2018 van ca. 19.00 tot
ca. 21.30 uur
Informatie:
Verplichte vaarrichting: Noordoostersingel >
Zuidoostersingel > Rozengracht > Zuiderhaven > Oude
Buitenhaven > Noorderhaven > Noordijs > Franekereind >
Noordoostersingel
Maximale vaarsnelheid 6 km/u
Maximale doorvaarthoogte 1,70 m.

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Vanaf vrijdag 14-09-2018 tot ca. zondag 16-09-

2018 is de rotonde Stationsweg - Almenumerweg
- Kimswerderweg afgesloten voor het verkeer in
verband met het vervangen van het asfalt. Fietsers en
voetgangers kunnen gewoon gebruik maken van de
rotonde.
 Vanaf maandag 16 september 2018 omstreeks 13:00
uur tot vrijdag 5-oktober 2018 omstreeks 16:00 uur
is de Stationsweg afgesloten voor het verkeer in
verband met het realiseren van vrijliggende fietspaden
en reconstructie Stationsweg. Het tankstation en
de parkeerplaats bij het station zijn vrijwel altijd
bereikbaar.

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

De Watergeuzen
Klantcontactcentrum, voorstraat 35
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Stationsweg op de schop
Vanmiddag om 15.00 uur wordt de rotonde bij de Maritieme Academie afgesloten. Allereerst wordt het oude wegdek weggefreesd voordat er op zaterdag een nieuwe asfalt laag aangebracht wordt. Vanaf maandag is de Stationsweg voor alle verkeer afgesloten gedurende 3 weken. Het verkeer wordt omgeleid via de Julianastraat. Het station
blijft bereikbaar.
Foto: HC – Ubbo Posthuma

HARLINGEN – Dinsdag 18 september 2018 geeft Anne Doedens
(zonder Jan Houter) een lezing in
het Hannemahuis over de Water14 0517
geuzen,
een vergeten geschiedenis
1568-1575. Na afloop debatteert
hij met
de eerste burger van HarGem_Harlingen
lingen, burgemeester Roel Sluiter,
over de betekenis van de geuzen.
Waren deze piraten de Hells Angels van de 16de eeuw of waren het
ruwe vrijheidsstrijders die Willem
van Oranje hielpen in de Opstand
tegen Spanje?
Op 7 maart 2018 presenteerden
Anne Doedens en Jan Houter in het
Hannemahuis hun nieuwste boek
“De Watergeuzen. Een vergeten geschiedenis, 1568-1575”, uitgegeven
door de WalburgPers te Zutphen.
Onder het publiek waren de burgemeesters van Harlingen, Texel,
Vlieland, Terschelling. Zij kregen
de eerste exemplaren van het boek
uitgereikt. Flaptekst: “Watergeuzen
waren de vrijbuiters, avonturiers en
piraten die in de begintijd van de
Tachtigjarige Oorlog in dienst van
Willem van Oranje opereerden. Dit
boek gaat over hun operatieterrein,
de zee, en vooral het gebied dat we
nu de Wadden noemen. Via dat gebied arriveerden de graanschepen
uit de Oostzee en daar werden zij
door de geuzen buitgemaakt. Daar

plunderden en roofden zij en daar
hadden zij - zoals in het geval van
Vlieland - hun basis waar een bloedige strijd werd gestreden. Bij watergeuzen denkt iedereen natuurlijk
aan Den Briel, maar het beeld is growww.harlingen.nl
ter en completer: in de Noordelijke
zeegaten, op de Waddeneilanden en
info@harlingen.nl
de Zuiderzee hebben zij ingrijpende aanslagen gepleegd. Alva en zijn
mensen onderschatten onterecht
het gevaar juist uit die hoek.
In “De Watergeuzen” worden die
acties van de geuzen gereconstrueerd, die de Spaanse koning en zijn
aanhangers zwaar getroffen hebben.
Bij geuzenoperaties werd geld buitgemaakt, waarmee Oranjes troepen
werden betaald en op het Vlie hielden zij graanschepen tegen die het
Spaansgezinde Amsterdam moesten
voeden. Als represaille brandden
de Spanjaarden het oostelijke dorp
op Vlieland plat. Anne Doedens en
Jan Houter deden onderzoek in binnen- en buitenlandse archieven en
kwamen veel ongebruikt materiaal
tegen. In “De Watergeuzen” brengen zij deze vergeten geschiedenis
in beeld.”
Locatie: Gehoorzaal Hannemahuis,
ingang Sint Christoffelsteeg
Aanvang: 20.00 uur, zaal open
19.45u.
Toegang: € 5,- incl koffie/thee.
Aanmelden: tel 0517-413658 of museum@harlingen.nl
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Bouwbedrijf
Jelle Bruinsma,
gevestigd op de
Industrieweg in

Wij zijn per direct
op zoek naar

Een Timmerman & een
Meewerkend uitvoerder
Solliciteren kan via
info@bouwbedrijfbruinsma.nl

Harlingen, is in
de loop der jaren
uitgegroeid tot
een middelgroot
aannemersbedrijf.
Wij werken met
ervaren krachten
in de woningbouw,
utiliteitsbouw,
restauratie, onderhoud
en de agrarische bouw.
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