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Hemd van het lijf:
Bertus Helfrich
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‘Kokerblikproject’ van
start in Harlingen
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Seun & Steun krijgt
ANBI-status

9
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Strijd tegen stoffige
“monsterborstel”

28 Zonneboten racen door Harlingen

VA9333767333
is nu € 355,- waard
Probeer dit vijfje te vinden, want
het is geld waard! Meer informatie
elders in deze krant.

Piet’s Weer

Nog koud
Dit weekend nog koud weer
met morgen bij ons overdag
temperaturen rond 12 graden
en zondag rond 13 graden.
In de nachten temperaturen
rond 4 of 5 graden. De wind
zoekt meer en meer het noorden tot noordoosten op en is
meest matig, kracht 3 of 4.
Regelmatig vlagen in kracht 5.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Schuurverkoop
in Wijnaldum

De zonneboten werden vanmorgen gekeurd

De zon laat zich de laatste dagen niet vaak zien, maar morgen gaat de
Young Solar Challenge van start Harlingen; een zonnebootrace en technische uitdaging voor jongeren. Deze eerste wedstrijd van het raceseizoen wordt in samenwerking met de Maritieme Academie georganiseerd. Omwonenden hebben een brief gekregen, omdat het evenement
geluidsoverlast kan veroorzaken. Natuurlijk niet van ronkende scheepsmotoren, maar er is versterkte muziek en de stem van een omroeper.
Er worden 28 zonneboten aan de
start verwacht. Om 10:30 uur geeft
wethouder Hein Kuiken het startschot voor het eerste wedstrijdonderdeel, de Time Trial. De teamleden leggen eerst een hardlooproute
van 1 kilometer af en vervolgens varen de boten pakweg 10 kilometer.

Vanaf 14:00 uur wordt er vanaf het
Davidsdokje richting de Fabrieksstraat gesprint met de zonneboten.
Een spectaculair gezicht. Bij de Fabrieksstraat kunt u de hele dag genieten van een heerlijk bakje koffie
terwijl u naar de races kijkt. Vanaf
15.30 uur varen de boten het on-

Visserijruzie niet echt bijgelegd
maar wel voorbij
HARLINGEN - De ruzie tussen VVD-raadslid Gerrit-Jan de Vries en het
bestuur van de Stichting Visserijdagen, die de afgelopen maanden doorsudderde, is voorbij. Hoewel het bestuur teleurgesteld is in de verklaring
die De Vries afgelopen woensdag voorlas in de raadszaal, zet het bestuur
van de Visserijdagen een punt achter de kwestie. En het bestuur accepteert toch de subsidie van de gemeente.
“Wij kunnen - en willen - onze energie vanaf nu weer volledig richten
op de feestelijke zestigste editie die
voor de deur staat”, meldt het bestuur van de Visserijdagen in een
persbericht. “Daar willen we een topfeest van maken. In het belang van
Harlingen en de Harlingers. Van de
eigen inwoners, ondernemers en de
vele duizenden mensen die de Visserijdagen bezoeken. Daarom hebben
wij besloten de gemeentelijke subsidie te aanvaarden en te benutten om
onvergetelijke Visserijdagen 2019
neer te zetten.”
De ruzie begon nadat De Vries eind
februari suggereerde dat de stichting rekeningen niet zou betalen.
Dat ging het bestuur van de Stichting Visserijdagen te ver. Vrijwilligers die veel tijd in de organisatie
van de Visserijdagen steken, voelden zich geschoffeerd. De Vries zou

verhalen gehoord hebben in de stad
over de Visserijdagen; bewijs heeft
hij niet geleverd. Hij benadrukte dat
het zijn taak is om als raadslid vragen te stellen over de besteding van
publiek geld.
“Uiteraard mag een raadslid vragen
stellen”, stelde het bestuur van de
Visserijdagen. “Echter de aantijging
dat wij rekeningen niet betalen - in
ieder geval de suggestie wordt gewekt - is pertinent onjuist en accepteren wij niet.” Het bestuur van de
Visserijdagen eiste een rectificatie
van De Vries. Maar die kwam er niet,
waarop de stichting bedankte voor
de subsidie. “Daarnaast gaan wij in
september 2019 onze inzet ten behoeve de Harlinger Visserijdagen
heroverwegen”, schreef het bestuur
van de stichting in een brief aan het
gemeentebestuur. Volgens het bestuur was het voldoende geweest als

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

derdeel ‘top speed’. De deelnemers
zijn vandaag al in Harlingen te vinden met hun zonneboot; die wordt
technisch gekeurd bij de Maritieme
Academie. De race wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun
van de gemeente Harlingen. Maar
ook Port of Harlingen verleent haar
medewerking zaterdag om alles in
goede banen te leiden op het water. Er doen twee Harlinger teams
mee; van de Maritieme Academie
en Simon Vestdijk. Vorig jaar is de
ploeg van de Maritieme Academie
als tweede geëindigd in de competitie en natuurlijk is een evenaring of

verbetering dit jaar het doel! Team
rsg Simon Vestdijk werd in 2016 Nederlands Kampioen.
De Young Solar Challenge is een
uniek project waar leerlingen tussen
de 14 en 17 jaar op een leuke manier
in contact komen met de techniek.
Elk team bouwt hetzelfde ontwerp
zonneboot. Via zogenaamde junior
classes op een hogeschool worden
zij voorbereid op het bouwen maar
ook het organiseren van zo’n project
en tips voor het racen. Naast techniek krijgen de leerlingen ook te
maken met onder andere communicatie, sponsoring en teamwork.

Zondag 12 mei GEOPEND
12.00 - 17.00 uur
Voor alle moeders, in ons
restaurant, op vertoon van uw
kassabon van zondag 12 mei,

Koffie met gebak gratis*
*bij besteding van min € 10,- in onze winkel op zondag 12 mei

Inwoners van Wijnaldum verkopen zaterdag 18 mei rommelmarktspullen en curiosa
vanuit hun garages, schuren,
tuinen en vanaf opritten. Er
zijn meer dan veertig deelnemers; de lijst met deelnemers
is tijdens de markt op verschillende plekken verkrijgbaar.
Ook kunt u een kijkje nemen
bij een aantal creatievelingen
die hun werkplek openstellen
voor publiek. In het archeologisch steunpunt is de jaarlijkse
boekenmarkt. In de kantine bij
het kaatsveld en op het terras
op de Terp kan iedereen terecht voor een hapje en een
drankje. De schuurverkoop
begint om 10.00 en gaat door
tot 16.00 uur.

Pioenroaskonsert
Glazendraaier
Na jarenlang glazen verzamelen, passen, meten en uitproberen, is het unieke zelfgemaakte glasorgel van Rogier
Kappers nu klaar voor een optreden. Met 42 cognac-, wijn-,
bier-, champagne- en portglazen en drie-en-een-halve octaaf brengt ‘De Glazendraaier’
inmiddels nummers van Beatles, Bach en Brel, Abba en Led
Zeppelin ten gehore. Maar de
composities van de Estlandse
componist Arvo Pärt klinken
naar eigen zeggen het mooist.
“Geniet met mate, want de ijle,
hypnotiserende klank van zingend glas kan je zomaar eens
diep raken, in trance brengen
of zelfs hypnotiseren!” Rogier
Kappers geeft dit jaar het Pioenroaskonsert in Wijnaldum,
zondag 26 mei vanaf 15.30
uur in de Andreaskerk. Entree
€ 10, reserveren via jantsjepost@planet.nl. Meer informatie: www.deglazendraaier.nl.

Harlingen

De Vries had gemeld dat de geluiden
uit de stad op een misverstand berusten.Vervolgens ontstond er een
patstelling, en kreeg de kwestie een
politiek tintje, toen De Vries meldde

dat hij na coalitieoverleg had besloten geen rectificatie te doen. “Dit besluit wordt unaniem gesteund door
de coalitie en de wethouders.”
Lees verder op pagina 14

Nog geen moederdag
cadeautje?
Wij zijn zondag
ook geopend.
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Het hemd van het lijf: Bertus Helfrich
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Siep Roukema
beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan Bertus
Helfrich.
Goeie, ik bin Bertus Helfrich, oek al
weer 60. Geboren in de Wilhelminastraat op nummer 28. Nakommertsje uut een gezin met 4 broers (Freek,
Frans, Geert en Johan) en een suster (Corrie). Maar su as mein moeke altied sei: Beter 1 d’r bij, dan 1 te
mutte verliezen.
Hef tot mien twintigste bij mien
broer in de vis werkt (pracht tied
met Jan, Geert en Seiko Zeilmaker, Bettie, Freddy, Kees v.d. Loenhorst, Piet Dijkstra). Even in de
Lodewiekstraat vertoeft. Daarna
op naar Veenhuizen, deur toedoen
van mien toenmalige skoonvader
Jelle, die nog zei, hier must maar
us op solliciteren (Gestichtwachter
en later PIW-er). Op mien 21ste
naar Oosterwolde (4 jaar), daarna
4 jaar Nieuwersluis, woonde toen
in Maarssenbroek (hele mooie tied),
vanuit daar nog ff 6 maanden Bijlmer, en ik dink in 1988 naar de Marwei in Leeuwarden. Dus weer terug
in Harlingen. Korvetpad, Casper di
Roblesstraat, oek een mooie tied,
met kaatspartijen in Zuiderstraat,
wat een feest steeds.
In 2002 enorme omslag, andere
woonplek en heel ander werk. Deze
keer in de zorg. Zorg voor LVG jongeren met een gedrags- of ontwikkelingsstoornis, prachtig werk. Vanaf
2013 op ’t zelfde terrein naar ’t onderwijs, waar ik nu nog steeds werk
en geniet van de jongeren die met
frisse tegenzin naar school moeten
:-) En sudra ze ’s morgens uut de taxi
stappen met een dikke glimlach,
en een groet van hoi Dikke/Bolle/
Meester/Vriend de skool in gaan.
Heb verder 3 hele grote stiefkinderen (eentje een eigen tattooshop,
de ander huismoeder en een die
ZZP’er is in de ambulante zorg) en
5 stiefkleinkienders (die dat stief
overigens niet ervaren, en de jongste is een meid). Mien hobbies houwe wel een bitsje op met Netflixen,

voetbal kiekuh (Ajax), wandelen op
de Veluwe (wat een prachtgebied),
Feyenoorders en PSV-ers de gek aan
steken op FB. Suhdra ’t weer ’t toelaat terrasjes pakken, veel naar theater, casinootje. Oh en ik hef nog een
hond, Apollonia, een skat.
De vraag die Siep stelt:
He Bertus de woonst nou al een
tiedsje in Warnsveld. Nou hoor ik
in de wandelgangen, sinds stou
hier niet meer in Harlingen woonst,
dat al dien vrienden en bekenden
meer geld in de beurs houwe. Bist
in de tussentied oek al veranderd
van een nimmer naar een gever?
(PS: Mis die toch wel).
Allereerst Siepie jonkje bedankt
voor de pen, is toch een eer hur om
um te krijen, vooral as je al sun tied
‘om utens’ binne. Op dien vraag: ik
bin blied dat een knorre mesen nou
wat extra overhouwe, want bin namelijk van plan op ’t weekend met
de Visserijdagen weer te kommen,
hoef ik wat minder met te nimmen.
Helemaal dat ik nou lezen he, dast
niet op een kwartsje siest ast uut
gaast. Weest nog ’s nachts in de
Lichtboei om een thee vragen met
een wolkje melk. Kregen we niet.
Bereid die maar voor. En ik mis dij
oek wel. Daarom is ’t oek suh mooi
om mekaar weer allemaal te zien op
leuke evenementen in Harlingen en
dat houwe we in ere. En kom maar
lekker bij mie sitte op ’t terras.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Harlingen is mien geboortestad, een
stad die altied in je hart blieft, een
hele gezellige stad, waar geweldige
herinneringen leggen. Ook een stad
om weer even tijdens een weekendje
op te laden. Heerlijk man.
Levensmotto?
Leef ’t leven in de breedte, want je

Komende zomer flink warm
Elk jaar kom ik eind april of begin
mei met mijn voorlopige zomervoorspelling. Eind mei of op 1 juni
komt altijd de definitieve voorspelling. Ik kom dit jaar niet met een
uitgebreide voorlopige zomervoorspelling, maar ik geef nu wel kort
een voorlopige conclusie. Ik ga er
vanuit dat wij de komende zomer
veel warmte zullen krijgen. Een
flink warme zomer met een gemiddelde temperatuur die boven normaal zal uitstijgen, misschien wel 1
of 2 graden er boven. In De Bilt geldt
normaal een gemiddelde zomertemperatuur van 17,0 graden. De
gemiddelde maximumtemperatuur
ligt in de zomer rond 21,9 graden.
Vorig jaar kwamen wij hier rond 2
graden bovenuit. Het was een zeer
zonnig en droge zomer. Dit jaar kan
de zomer wel eens was wisselvallige worden met kans op periodiek
fikse buien. Dat een dergelijk buiig
weertype regionaal verschillend zal
uitpakken is normaal. Het aantal
zonne-uren kan opnieuw boven normaal gaan uitkomen. Meer over de
zomer in mijn uitgebreide voorspelling van eind mei of op 1 juni.
Actueel
Vandaag droog weer met zon, maar
ook nog altijd veel bewolking. Bij
ons in het Waddengebied de meeste
zon van de provincie. Overdag temperaturen rond 12 of 13 graden. Een
matige tot af en toe in vlagen een
vrij krachtige west tot noordwes-

Weer

Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
Heb ik te weinig informatie over,
ze zullen heus hun best doen in ’t
belang van Harlingen en sien bewoners toch.

tenwind. De komende nacht 5 of 6
graden. Morgen volgt met geregeld
zon en ook koud weer met ongeveer
12 graden en een matige tot af en
toe vrij krachtige uit het noorden
tot noordoosten. Het blijft droog. In
de nacht droog weer, 4 of 5 graden.
Zondag volgt met zon en met bewolking. De zon heeft op deze Moederdag de overhand met overdag temperaturen rond 12 of 13 graden. Een
matige noord tot noordwestenwind.
In de nacht opnieuw 4 of 5 graden.
De vooruitzichten
Maandag veel zon, vrij zonnig weer
met overdag ongeveer 14 graden.
Een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit noord tot noordoost.
In de nacht 5 of 6 graden. Dinsdag
vrij zonnig en met 16 of 17 graden wordt het aangenamer weer.
Woensdag 16 of 17 graden met veel
zon. Volgende week donderdag bijna
zomerwarmte met 17 of 18 graden
en vrij zonnig weer.

Bist oek sunig?
Helemaal niet. Maar verrek ’t wel
om bijna 4 euro te betalen voor een
biertje in een plastic glas bij evenementen, waar dan oek. Op sukke
momenten soek ik mien vriendsje
Siep wel op, die het meestal een rugzak vol met blikjes met.
Avondje uit naar?
Een theater, we hewwe hier genoeg
in de nabije omgeving met topvoorstellingen. Casinootje, eerst wel ff
uut eten van tevoren.
Mis je iets in Harlingen?
Als ik er nog zou wonen, zou ik zeggen een bioscoop, een buitenbad.
Nu ben ik er alleen bij gezellige momenten, dan mis ik helemaal niks,
suh gezellig.
kent de lengte er niet van (PvdS).

Oranje.

Mooiste plekje in de stad?
Ach dat binne dr suhveul. De hele
binnenstad, Noorder- en Zuiderhaven. En tijdens bepaalde evenementen, de Lanen tijdens ’t Lanenkaatsen. Met de Visserijdagen alle
gezellige terrasjes. De 3 bruggen.
De zeediek, de singels, raadhuustoren. Ik dink as je d’r niet meer suh
vaak binne, je de mooie dingen nog
meer op hun waarde skatten. Vien
nou zelfs ’t station en de keermuur
al mooi.

Voor wie heb je heel veel respect?
Voor al die kinderen, die jaren niet
naar school gingen of zelfs leerplichtontheffing hadden, bij ons op
’t schooltje een veilig onderkomen
hebben en ook nog eens diplomaa
tjes halen op hun niveau. Prachtig.
En voor mien suster Corrie, die kort
geleden haar man heeft verloren
en middels opzoeken van vrinden/
familie haar leven weer probeert op
te pakken. Mien 2 nichtjes die de
laatste 2 jaren met vreselijke pijnen
de Vierdaagse in Nijmegen hebben
uitgelopen. Mien neefke die destijds de 11 stedentocht heeft uitgereden zonder een meter te trainen
(op de skaats). Alle mesen die in de
zorg werken. En voor nog veul meer
mesen, as ik in mien autootje naar
mien warme werkplekje ried en dan
bouwvakkers in weer en wind bezig
sien… Hef trouwens voor heel veul
mesen respect. Maar dat het oek
weer zijn keerzijde…

Waar zou je beter in willen zijn?
Bin niet suh verrekte handig, eerder
2 linkerhanden, en wat snel minder
mesen lief viene :-)
Waar stoor je je snel aan?
Mesen die vanuut de kantlijn zitten te sjanteren wat allemaal beter
moet/kan en zelf geen poot uutsteken.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Wil nog graag eens naar New York of
Las Vegas, verders hef ik veul sien in
Europa, daarbuten nog niks.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Alles wat emotionele waarde het,
bewaar ik. Hef wel 1000 medailles,
maar die van de Lanen bewaar ik
bijvoorbeeld. Voor de rest gooi ik
wel makkelijk dingen weg, vooral
dingen van mien vrouw, da’s net een
hamster. Maar dat levert weer leuke
conversaties op.
Volg je de lokale politiek?
As je suh ver weg wone volg je de
Harlinger politiek niet mee. En in
mien huidige gemeente evenmin, ik
ken ze niet. Ik vind het al super als
ze eens hun politieke achtergrond
laten voor wat ’t is en kiezen voor ’t
algemeen belang.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Elvis, Queen, Cats, Mieke, Bløf…
Bin daar heel breed in, alleen de interesse is dink stopt in de jaren 90
en misschien nog wel eerder. En
liedsjes van Anneke de Boer en Wiebe (ak mankeliek bin).
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Chantal Janzen, Heleen van Royen
en Yvon Jaspers. Hele lieve succesvolle meiskes. En als dat niet kan
een heel groot terras met al mien
vroegere vriendinnetjes.
Favoriete sport?
Actief was dat altijd kaatsen en volleybal. Nu is wandelen/kuieren. En
passief natuurlijk voetbal, Ajax en

Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Mien veilige haven Harlingen en
vrienden en kennissen verlaten en
’t roer omgooien qua werk en woonomgeving.
Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Nog eens een Kennedymars lopen,
of voor nummertje 7 gaan tijdens
de Nijmeegse Vierdaagse. Of als ’t
werkzame leven eindelijk eens klaar
is, nog us kaatsen op de Lanen.
Hoop dan wel dat er een groep komt
gelijk ’t Walking Voetbal.
Grote blunder?
Heb een keer de Cityswin gecombineerd met Harlinger Ongeschut.
Heel verhaal, bijna verzopen. En
mien nije tillefoon naar de kl… En
buurman Soolsma probeert int
ponsje naar de overkant te krijen op
de Bolswerdervaart, liet ’t touw los.
We eindigden bij ’t Balkland, maar
dat is een leuke blunder.
Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Niet veel anders dan nu… Maar
mocht ik zoveel nullen zien op de
bankrekening dan gaf ik eerst wat
weg aan mesen op mie heen die
wel wat kanne bruke, zelf een mooi
huuske kope met wat grond er om
heen (voor ’t vee) en een luxe camper. En alvast wat minder gaan werken…
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Iemand die teugen mie zei: dou bist
uitermate geskikt om met aparte
kiendus te werken.

Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Nou dat valt erg met hoor. Wat dingetjes gepikt uit een winkel op Vlieland (mesjes, pennen, etcetera). En
te jong in de Weinstube sitte en toch
ant bier (of was een sneeuwwitje?)
ondanks dat Wiebe of Tjitte wel
naar de leeftied vroegen. Nachtje
weggebleven van huus, sak in Sexbierum maar kon moeke niet bereiken, want we hadden gien tillefoon.
Jeugdherinneringen: De Wilhelminastraat had veul kienders. We
waren altied buten, kaatsten in de
straat, of op ’t skoolplein. Rondhangen bij Meinesz Houthandel en oppassen dast de opzichter niet teugen
kwamst (Kwast), voetballen op de
ouwe iesbaan, polsspringen vanaf
de Vege naar Kimswerd en as een
zwerver thuuskomme. Vissen in de
Bolswardervaart. VW dakje, werden
kocht voor een gulden bij de rooien,
varen op diezelfde vaart. Kerstbomen van mekaar stelen/verzamelen. Hutsjes bouwen. Balkjes lopen,
skotsjes lopen. Bij ons in de achtertuun Paling roken. Wij hadden in
de Wilhelminastraat een geweldige
jeugd.
Grootste miskoop?
Erg veul. De grootste was een Skoda,
die kwam de Koningsbrug niet eens
op.
Ik geef de pen door aan:
Wiebe Westra.
En stel de vraag:
Lieve vriend/bjoer, salle we ooit nog
us een keer een VF kaatspartij doen.
En dan met de restrictie dat de bal
2 keer mag stutere en ’t verboden
is om hard te lopen? En weest nog
dak een truc had kocht, suh dat ik dij
kon laten verdwienen?

Ingezonden
Diefstal op kerkhof
Toen we in verband met Moederdag
een bloemetje wilden plaatsen op
het graf van mijn ouders, ontdekten
we dat een ronde zwarte bloempot
met viooltjes die we op de verjaardag
van mijn moeder hadden geplaatst,
was verdwenen, en de onderschaal
lag ernaast. Hoe kan iemand zoiets
aan een ander geven of voor zichzelf
houden met een blij gevoel? Ik vind
erg laag en je hebt geen respect voor
een overledene. De reden dat ik dit
aan de Harlinger Courant schrijf is
het feit om nog eens te benadrukken
dat je zeker op een begraafplaats van
een ander zijn spullen, die zijn geplaatst uit eerbied en dankbaarheid
jegens onze ouders, moet afblijven.
Met vriendelijke groet,
Koos Dreunhuizen, Sneek (oud-Harlinger)
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OVERLIJDEN
Wij konden niet meer zorgen
dan we hebben gedaan
En moesten jou, die ons zo dierbaar was,
naar elders laten gaan
Dat zo uit handen geven
doet meer dan even pijn
Maar ondanks alle verdriet
mocht het goede er ook zijn

GEVRAAGD
“De Heer is mijn herder”

Te koop gevraagd: Gouden
sieraden (heel of stuk)
€ 16,- tot € 25,- per gram
(o.b.v. karaat); Oude Nederlandse bankbiljetten € 0,30
per gulden; Muntenverzamelingen; Gouden tanden/
kiezen € 15,- per gram. Dhr.
Dijkstra 06-49396415.

Na een leven vol voor- en tegenspoed is onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, overgroot oma en zus
rustig ingeslapen.

Dirkje Bode-Brands
Sinds 1978 weduwe van Iede Bode
* Urk, 20 februari 1935

www.harlingercourant.nl

† Harlingen, 4 mei 2019
Geertje en Wiebe
Miranda en Michel
Jens, Amber
Debbie en Luuk
Mirthe, Kyra
Frans en Machteld
Jort en Iris
Meike
Djezz
Stientje Kramer - Brands

de Leeuwerik 16
8862 LA Harlingen
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Na een periode van afnemende gezondheid is de
moeder van onze goede vriend Frans overleden

mevrouw Bode
Ons medeleven gaat uit naar Frans, Machteld,
Geertje, Wiebe en de kinderen. Wij wensen hun veel
kracht en sterkte toe om dit verlies te dragen.

Wij zijn er stil van...

We zijn verdrietig door het plotselinge overlijden van
onze buurman

Sean Liem
Lieve Maeike, Roan, Ferron, Kenan en Quinn, we zijn
er voor jullie!

Sean Eddy Liem
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Maeike,
de kinderen en naaste familieleden.

Joas en Saskia
Ivar, Rune, Sverre en Tore

In de meivakantie werden wij opgeschrikt
door het verdrietige bericht dat

John, Sandra en Emma

DANKBETUIGING

Sean Liem
is overleden.
Sean is de vader van onze leerlingen
Roan, Ferron en Quinn en hun broertje Kenan.
Wij wensen Maeike en de jongens veel sterkte
en hopen dat ze een weg vinden in het omgaan
met dit zware verlies.
Klasgenootjes en leerkrachten van
Roan, Ferron en Quinn, leerlingen, team,
medezeggenschapsraad en oudervereniging
ikc het Noorderlicht

De ‘Effe-Lappe’ groep

Na een bewogen leven
is plotseling overleden onze lieve

Hilda Johanna Wels

* Harlingen
20-4-1970

† Harlingen
25-4-2019

Familie Wels
Familie Dijkstra
De crematie heeft op 4 mei 2019 plaatsgevonden.
Op donderdag 25 april ontvingen wij
het droevige bericht dat

Hilda Wels
onverwacht is overleden.
Hilda was sinds 29 augustus 2014 in dienst van
Empatec. We hebben Hilda leren kennen als een
flinke doorzetter en fijne collega. Vrouw van het zout.
Wij hebben inmiddels samen met de familie
afscheid van Hilda genomen.
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit grote verlies.
Directie, werkleiding en collega’s Empatec
en in het bijzonder de collega’s van Zout, Harlingen

We hebben er geen woorden voor...
Alleen maar stilte...

Lieve Sean,
Je mooie warme lach zullen we nooit meer zien...
Vader van Roan, Ferron, Kenan en Quinn.
We wensen jullie, Maeike en familie alle kracht en
sterkte toe in deze zware tijd.
Veel liefs,
Alle juffen van kinderopvang Het Kleine Prinsje
Anja Prins

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van

Sean Eddy Liem
Vader van onze jeugdleden Roan en Ferron.
Wij wensen hen en de verdere familie veel sterkte bij
het verwerken van dit grote verlies.
Hoofd-/jeugdbestuur en leden
zmvv Zeerobben

Stil en verdrietig zijn wij nu onze teamgenootjes
Roan en Ferron plotseling hun vader

Sean Eddy Liem
moeten missen.
Wij wensen hen en de familie veel sterkte toe.
Staf en spelers JO9-4 en JO8-3

HUWELIJK
Op 21 mei 2019 zijn onze ouders,
groot- en overgrootouders

Jan Bolt
en
Johanna Bolt-Dijkman
65 JAAR getrouwd.

Zij zijn op deze feestelijke dag thuis
Joost v.d. Vondelstraat 21, Harlingen
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“Waar u ook
o verzekerd
bent, wij helpen u voor
een
n passsende uitvaart”
Een schitterend uitgevoerd boek
van Henry Drost dat het verhaal
vertelt over de ontwikkeling en
groei van de havens van Harlingen.

Johan Tolsma

De enige Friese zeehavenstad is
een stad om trots op de zijn.

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

GEVRAAGD

60 jaar! Gefeliciteerd beppe. Liefs, Lida, Tim, Thomas,
Jasmijn en Tycho.

Vrijwilliger gezocht: Beestenspul De Batting. Info
Jellie Breek coördinator
Welzijn De Batting, 0683490905

Zet de botox maat vast klaar
want Tineke wordt 60 jaar
xxx Davy, Ellen, Joy en Bo.

FELICITATIES

Ze staat voor een ieder
klaar maar wordt nu 60 jaar.
Jessie en Bella.

Mijn popje heeft het voor
elkaar, ze wordt 60 jaar
popje xxx.
Mama wilde in de krant, dat
is gelukt. Tineke wordt 60
jaar, het staat gedrukt!
Het is prachtig om er als 50
uit te zien! Vooral als je al 60
bent... Liefs Nancy en Linda.

deboeruitvaart.nl
Oh wat zijn we heden blij,
60 jaar Tineke, dat word jij.

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

ISBN: 9789491276514. Gebonden 436 pagina’s en meer
dan 1100 foto’s. € 39,50.
Verkrijgbaar bij boekhandel: Bruna Voorstraat 49 , De Jong
Boeken, Noorderhaven 4, Van der Velde, Voorstraat 54
en te bestellen www.flevomedia.nl/boekenwinkel

Weest wat i nou su mooi an
mien moeke Tineke vien, su
wud 60 jaar en’t is hur niet
an te sien. M. S. St. M. J. R.

Hieperdepiep hoeraaaaa!!
Oma Tineke alweer 60
jaar.

Rinus van harte gefeliciteerd met je 75-ste verjaardag! xxx Renske + Renaldo.

Tineke 60 kaarsjes passen
niet meer ope een taart,
maar je staat in de krant,
das oek wat waard.

Hé ouwe, gefeliciteerd met
je 75-ste!! D+I+G+M+G+T.

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

DE
MAANHDELE
MEI

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

Harlinger Detective
De 17-jarige Marnix Brunia pleegt op
een vroege ochtend zelfmoord in het
Harlinger Harmenspark. Er is geen enkele
aanwijzing voor een misdrijf, maar toch
worden Jesper Borg en zijn vriendin
Kirstín Solberg door de politie gevraagd
om het geval te onderzoeken.
Al snel wordt duidelijk dat er misschien
een verband bestaat tussen de zelfmoord
en het noodlottige ongeval van Simon
Bitterbeek, stuurman aan boord van
de ‘Christina Kotiades’, een roestig
vrachtschip dat vanuit Harlingen op weg
was naar de zwoele wateren van de
Middellandse Zee.

Prijs:

€ 9,50

Verkrijgbaar bij de Harlinger boekwinkels,
Flevomedia en online op

flevomedia.nl

Fietsendrager voor achterop de auto, € 15,-. Tel.
415756
T.k. witte ovale salontafel: 165 x 110 x 50 Teab.,
0642431058
Te koop mooi chalet in
Loenen op de Veluwe,
nabij groot natuurgebied
m. woonk., 2 slpk., keuken, douche en aparte wc.
Geheel vrijstaand met vrij
uitz. over de weilanden. Tel.
055-5050922.

DIVERSEN
De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.
Booth Boutique het goedkoopste adres voor mooie
2e hands kleding en schoenen. Di.-za. 13.30-16.30 u. S.
Stijlstaat 2 Harl.
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.
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
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
Gratis: 24 st. beton dakpannen, Type “sneldek” 80x60
cm, 0642431058
De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
Kijk ook eens op www.
harlingercourant.nl

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

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

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

}

SAMEN

€ 45,00

Let op het €-vijfje
Eurovijfje no. VA9333767333 is nu € 355,- waard!
Iedere week brengt de Harlinger Courant een biljet van € 5,- in omloop
in het verspreidingsgebied. Het nummer van dit eurovijfje is hierboven
vermeld. Als u dit eurovijfje vindt en inlevert vóór vrijdag a.s. op ons kantoor
Kanaalweg 72, Harlingen dan ontvangt u € 355,-.
Verder ontvangt u van onderstaande winkeliers de volgende premies:

IJdema Automaterialen, Zuiderhaven 31, Harlingen
flacon Prisma autoshampoo
Van Smeden b.v., Grettingalaan 2, Harlingen
Spuitbus WD40 smeer- en onderhoudsmiddel t.w.v. € 7,50.
Fietsservice Johan la Roi, Gr. v. Prinstererstraat 3, Harlingen,
0517-592065 - Bus siliconenspray
Schoonheidssalon Rona, Voorstraat 93, Harlingen, 0517-414860
3x zonnebank t.w.v. € 25,Harlinger Courant, Kanaalweg 72, Harlingen - Boek naar keuze.
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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.
Kraaien
In het Harmensparkje, dat uiteindelijk best aardig is geworden, zag ik
de laatste dagen af en toe een kraai.
Altijd even een leuke ontmoeting,
want meestal zie je kauwen, hun
grijs-met-zwarte en kleinere familielid. Kraaien zijn zwart, glanzen en
vanuit een bepaald hoek vertonen
ze een groene gloed. Ze hebben een
grote zwarte snavel, waarmee ze alles opeten wat ze te pakken kunnen
krijgen, van zowel plantaardige als
dierlijke aard. Het zijn alleseters, die
zich makkelijk aanpassen aan het
voedselaanbod en hun leefgebied en
dus net zo makkelijk eieren, kikkers,
fruit en graan eten.
Van oudsher hebben mensen vaak
een hekel aan kraaien; zij zouden
boodschappers zijn van de andere
wereld, ongeluk brengen, dan wel
een sterfgeval aankondigen. Laat u
niks wijsmaken. Kraaien zijn intelligente, speelse en sociale vogels! Buiten de broedtijd (ze sluiten paarver-

banden voor het hele leven) zoeken
ze graag soortgenoten op, zodat je
ze vaak in groepen ziet. Hun stemgeluid is laag en krassend. Daarom
verrassend dat ze tot de zangvogels
worden gerekend.
Kraaien zijn in staat om gezichten
te herkennen en kunnen deze minstens vijf jaar onthouden (daarna
stopte het onderzoek). Ze weten
ook wie hen ‘bedreigd’ heeft (bijvoorbeeld een ringer) en geven
deze informatie aan hun vrienden
en kinderen door, die het ook weer
onthouden en de boosdoener luid
beschreeuwen en hinderlijk volgen.
Eigenlijk zijn ze beter in herkennen
dan wij, want ons lukt het meestal
niet om verschillende kraaien uit elkaar te houden. Kraaien zijn goed in
het oplossen van puzzels. Ze vinden
het ook leuk om honden te plagen.
Daarvan zijn filmpjes op YouTube te
vinden.
Deze vogels nestelen hoog in de bomen, ze leggen vier tot zeven eieren,
die in 18 dagen worden uitgebroed.
De jongen worden na de geboorte
nog 60 dagen gevoerd. Kraaien kunnen maximaal 14 jaar oud worden.
Als u er eentje ziet, wees dan een bee
tje aardig tegen hem of haar, want
als u dat niet doet, zal u dat lang
worden nagedragen.

‘Kokerblikproject’
van start in Harlingen
Natuurfotograaf Wierd Snijder zal aanstaande maandag een kunstwerk
overhandigen aan burgemeester Roel Sluiter. Het kunstwerk is verpakt
in een koker en markeert de start van het ‘kokerblikproject’, een initiatief van stichting Kunstcollectief Harlingen.
Het kokerblikproject zal het komende jaar door Harlingen en omstreken
rondgaan: deelnemers geven elkaar
via de koker een door henzelf gemaakt kunstwerk
met als enige voorwaarde
dat de ontvanger van een
kunstwerk zelf een nieuw
kunstwerk maakt en dat
weer doorgeeft aan een
volgende deelnemer. Een kunstwerk
kan van alles zijn, zolang het maar
in de koker past en zolang een volgende deelnemer er blij mee is.
Deelnemers zullen zichzelf met het
gekregen kunstwerk fotograferen en
die selfies zullen om de twee weken
verschijnen in de Harlinger Courant. Over een jaar, als 25 personen
hebben deelgenomen zal de stichting een tentoonstelling organiseren van kunstwerken en de selfies.
Het project stopt als de koker weer
bij Wierd Snijder terecht komt, als
alles goed gaat zal dat over precies
een jaar zijn.
Vis drive-in 104
* Dirk en Marja van der Ploeg starten onder de naam Vis drive-in 104
dit weekend met hun viskar op
de standplaats op Kanaalweg 104
(Koningsbuurt). Deze is geopend
donderdag tot en met zondag van
11.00 tot 18.30 uur. Let op de speciale openingsaanbieding elders in
deze krant. Zij zijn geen onbekenden voor de visliefhebbers, want zij
runden jarenlang de viskiosk op het
parkeerterrein bij de supermarkt
aan de Spoorstraat.
Oud papier (1)
In de Klipperstraat ter hoogte van
Anytime Fitness staat vanaf deze
week geen container meer voor oud
papier. De container was van ikc
het Noorderlicht en door meerdere
redenen is het voor de vrijwilligers
niet langer haalbaar om de container goed te beheren. De gemeen-

te is op zoek naar een vereniging
of sportclub die het beheer van de
container wil voortzetten. Ikc het
Noorderlicht bedankt iedereen voor
de jarenlange ‘sponsoring’ door het
oud papier in de container te brengen. Op 25 mei en 6 juli komen de
vrijwilligers nog wel langs om in de
wijken Oosterpark, Ludinga, Groot
Ropens en de Koningsbuurt uw papier op te halen.
Oud papier (2)
* De rode container voor oud papier
van de Stedelijke Muziekvereniging
heeft weer een nieuwe plek gekregen. Hij staat nu aan de achterkant
van Frisia aan de Industrieweg,
schuin tegenover de Inbreng van de
Grote Kerk.
Filmavond
* Jacob Roorda houdt donderdag 19
mei weer een filmavond in Nieuw
Zuid. Met onder andere filmbeelden van 4 en 5 mei (onder andere de
Steegjesloop). Inloop vanaf 19.30 en
begin 20.00 uur.
The Sound
* De Harlinger zanggroep The
Sound trad dinsdag op in het nieuwe Valk hotel te Leeuwarden. Hier
vinden zes dagen lang de Noorderbreedtedagen 2019 plaats. Dit voor
medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en gasten. In totaal waren op
alle dagen ongeveer 2400 dames en
heren aanwezig. De gasten werden
in de ontvangsthal muzikaal verwelkomd door het Harlinger koor.
Op verschillende verdiepingen van
het hotel waren activiteiten. Er waren workshops met diverse thema’s.
De middag werd afgesloten met een
buffet en drankje. Op dinsdag 14 en
woensdag 15 mei vinden de laatste
Noorderbreedte dagen plaats.
Sleutels gevonden
* Een lezer van de HC heeft woensdag enkele sleutels/sleutelhan-

Mevrouw Kleinekoort (links) ontvangt de sleutel en bloemen van Jenny de Groot. 

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Eerste bewoners naar nieuwe appartementen Amaliastraat
De eerste 19 nieuwe appartementen (van in totaal 50) aan de Amaliastraat in Plan Zuid zijn klaar. Dinsdagmorgen kwamen de toekomstige
bewoners bijeen en werd de eerste sleutel uitgereikt.
Door Ubbo Posthuma
Jenny de Groot, consulent van de
Bouwvereniging, heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij liet
weten dat er in 2014 begonnen was
aan de ‘tweede fase’. “Nu is het dan
zover dat starters, terugkeerders en
nieuwe ‘ouwe seunen’ hun nieuwe
appartement kunnen betrekken.
We zijn trots dat we deze prachtige
appartementen in een mooie woonomgeving en tegen een betaalbare
prijs hebben kunnen realiseren. We
hopen dan ook dat jullie het samen
in stand houden en trots kunnen

gers gevonden in de P.J. Troelstrastraat. De eigenaar kan hem
bellen: 06-29933411.
Mantelzorgontmoeting
* De gemeente Harlingen organiseert dinsdag 14 mei een Mantelzorgontmoeting met een high tea.
‘Gezelligheid kent geen tijd’ is het
thema van de bijeenkomst, van
14.30 tot 16.30 uur in mfc Het Vierkant. De Mantelzorgontmoeting is
voor mantelzorgers en hun zorgvragers, familie, beroepskrachten
en belangstellenden. Zij zijn van
harte welkom op de Mantelzorgontmoeting, die iedere tweede dinsdag
van de maand wordt georganiseerd.
Aanmelden bij Roos Versteeg via
r.versteeg@de skule .nl of Johanna
Schaap: 06-10890607.
Dansworkshop Tomke
* In de Harlinger bibliotheek is dinsdag 28 mei (10.30 uur) een Friestalige dansworkshop ‘Dûnsje mei Tomke’ voor peuters en kleuters. Tomke
is een Friestalig taal- en leesbevorderingsproject voor jonge kinderen
en hun opvoeders in Frielsand. Het
nieuwste Tomke-boekje is vanaf 3
juni gratis verkrijgbaar in de bieb.
Geboortelepels
* De Fryske Akademy doet onderzoek naar zilveren geboortelepels
(met een inscriptie van iemands
naam en geboortedatum, als erfstuk
of geschenk). Er bestaan ook huwelijkslepels en andere sierlepels (en
soms ook vorken) met gegraveerde
teksten. De Fryske Akademy onderzoekt hoe dit stuk cultureel erfgoed
zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Heeft u één of meerdere geboortelepels? Stuur dan een bericht

zijn op waar je woont”, aldus De
Groot, die iedereen veel woongenot
toewenste.
Ook een woord van dank aan de
werkgroep, die tijdens het bouwproces bijzonder actief was in het
meedenken over diverse dingen.
Zingende taxichauffeur Ad nam het
woord en zegde ook Jenny de Groot
heel veel dank toe. “Jij hebt heel veel
voor ons gedaan, je doet het geweldig”, liet de nieuwe bewoner weten.
Wel sprak hij zijn zorg uit over de
prachtige hagen die onlangs geplant
zijn. “Ze hebben volgens de oud-tuinierder heel veel water nodig. Ik zie

(foto’s en/of de tekst op de lepel)
naar de Fryske Akademy: leppel@
fryske-akademy.nl. Of kijk op www.
fryske-akademy.nl/leppel.
Folk in Zurich
* Piet Kok en Roelof Reineman geven zondag 12 mei een concert in
het kerkje van Zurich. Ze spelen al
vele jaren samen, aanvankelijk in
de Plok Blues Band, maar de laatste jaren als duo met een repertoire
bestaande uit folk-, blues- en countrysongs, zowel covers als eigen
werk. Kaarten à €10 inclusief koffie/thee (kinderen €2,50) zijn te reserveren via kerkjevanzurich-friesland@outlook.com of verkrijgbaar
aan de zaal. Kerk (Schoolstraat 6)
open om 14:30, aanvang 15.00 uur.
Veteranendag Friesland
* Op 22 juni 2019 wordt de Friese
Veteranendag in het WTC in Leeuwarden gehouden. Stichting Veteranendag Friesland verzoekt alle
Friese gemeenten de uitnodiging
te verzorgen, dit vanwege de privacywetgeving. De gemeenten dragen
financieel ook bij in de organisatiekosten. Naast deze gemeentelijke
bijdrage ondersteunt de provincie
dit evenement ook met een subsidie. Bent u veteraan en heeft u na
15 mei nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met
uw gemeente en vraag naar uw uitnodiging. Meer info op www.veteranendagfriesland.nl.
QRA-taak
* Sinds gisteren wordt de QRA-taak
weer uitgevoerd vanaf vliegbasis
Leeuwarden. QRA is kort voor Quick
Reaction Alert: snel reageren op
schendingen van het luchtruim van

dat sommige er al wat verdord bij
staan. Dus vooral in het begin veel
water geven”, benadrukte Ad.
Ook Marcel Minnema, technisch
ontwikkelaar van Friso, mocht van
Jenny de Groot complimenten ontvangen. In zijn reactie sprak Minnema dat hij supertrots is om dit
werk uit te voeren. “Alles is in goede
harmonie gegaan en dat maken we
elders wel eens anders mee. Dank
voor jullie positieve houding en wij
vinden het beslist een aanwinst
voor deze wijk.”
Vervolgens ging het gezelschap naar
de nieuwe appartementen waar
mevrouw Kleinekoort als eerste de
sleutel mocht ontvangen. De komende dagen ontvangen de andere
bewoners ook hun sleutel.

Nederland, België en Luxemburg.
Daarom staan 24/7 twee F-16’s gereed. Nederland en België leveren
bij toerbeurt QRA-jachtvliegcapaciteit. Tot en met donderdag 4 juli
2019 neemt vliegbasis Leeuwarden
de QRA-taak op zich.
HT Avondmarkt
* Op de vooravond van de jaarlijkse HT zeilrace is de Noorderhaven
goed gevuld met deelnemende
zeiljachten. Op de kade (stadzijde)
wordt op 15 mei van 16.00 tot 22.00
uur de HT Avondmarkt gehouden,
met uiteenlopend aanbod. Rondom
het pleintje voor het stadhuis kun
je heerlijk eten en wat drinken, en
genieten van optredens van Nanne & Ankie, het smartlappenkoor
Leed-Vermaak en de Funk Soul
Brothers. Donderdag 16 mei tussen
10.00 en 11.30 uur starten de 140
deelnemers aan de HT Race in acht
verschillende klassen.

Marry Kramer maakte deze foto afgelopen weekend aan de Noordoostersingel. “Bedrijvigheid in de
natuur. Eenden broeden in nestkorven. De eerste kuikens komen uit.
En eierschalen worden uit het nest
geruimd. Deze is van een merel.”
(Foto: Marry Kramer)
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Ook voor graszoden kunt u bij ons terecht
gerdo@planttuin.nl | www.planttuin.nl

Tuinaanleg en -onderhoud | Bestrating
Kantoorbeplanting | Schuttingbouw

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

like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

PRO USER DIAMANT
FIETSDRAGER

www.vanloon-abc.nl
www.mkbfinancieringsadvies.nl
www.zomakkelijkisboekhouden.nu
www.inzakezaken.nl
Herken je dit?

Je wilt:

• Je hebt kopzorgen over hoe je al je betalingen moet doen?

• Inzicht in de winstgevendheid van je bedrijf

• Je wilt investeren, maar hoe maak je hiervoor een plan?

• Snel een beeld hebben van de haalbaarheid
van je investeringen

Neem dan contact op met
Van Loon Bedrijfsadvies
Nu voor de vijfde keer

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

BESTE KOOP APRIL 2019
van € 329,-

voor € 299,-

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

Postbus 40
9076 ZN St. Annaparochie
E-mail: info@vanloon-abc.nl
Internet: www.vanloon-abc.nl

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

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek
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Rebelse huisvrouw
Goedemorgen lief dagboek,
Vrijdag 03-05
Een tijdje geleden hoorde ik onze
Lachende Leider in het programma
Buitenhof zeggen dat ‘de Europese verkiezingen niet relevant zijn’.
Ik dacht dat hij een grapje maakte
maar hij scheen het echt te menen
want nu droomde ik de afgelopen
nacht dat hij op de rand van m’n
bed zat. Hij huilde. ‘Wat nou weer?’
vroeg ik, licht geïrriteerd.
Hij zag er angstig uit en fluisterde:
‘Volgende week hebben we de Europese verkiezingen. Ik wil alleen even
duidelijk maken dat die niet - ik herhaal: NIET - relevant zijn. Geloof me
alsjeblieft. Eigenlijk zou ik aan een
ieder willen vragen om niét te gaan
stemmen.’
‘Ben je gek’, wilde ik zeggen. ‘De
uitslag kan het speelveld totaal
veranderen’ maar het was te laat.
Onze Leider was in rook opgegaan.
Of misschien schreeuwde ik mezelf
wakker, dat kan ook.
Zaterdag 04-05
Gekeken naar de Dodenherdenking. Bij de 2 minuten stilte raak ik
altijd ontroerd, telkens weer. Het
heeft natuurlijk te maken met de
verschrikkingen van toen maar ook
omdat deze dagen de enige dagen
zijn dat er over de Joden gesproken
mag worden. Voor de rest van het
jaar wordt er in Nederland angstvallig over die groep en de opkomende
jodenhaat gezwegen. Ik begrijp heel
goed dat er ondertussen een massale uittocht plaatsvindt vanuit het
westen. Alle misstanden worden zoals in het verleden - wéér met de
mantel der liefde bedekt. Net zoals
toen kijken we weg. En we zwijgen.

Zondag 05-05
11.10 uur. Stond zonet met dochter
in de badkamer en zong een liedje uit haar jeugd. ‘Ken je dit liedje nog?’ vroeg ik monter. Dochter
zuchtte. ‘Mam, als ik na een drukke week Groningen eens thuis ben
is het deels om uit te rusten. NIET
om mijn moeder K3-liedjes te horen
zingen.’
Maandag 06-05
20.15 uur. Het is toch wat het dagboek: mevrouw Sophie in ’t Veld
heeft per ongeluk de afgelopen jaren
een onkostenvergoeding van ongeveer 400.000 euro ontvangen (voor
o.a. hotelovernachtingen in Brussel
terwijl ze in Brussel woont) en dat
heeft ze geen seconde vreemd gevonden! Geen seconde! Nooit heeft
ze op z’n minst gedacht: zou ik misschien te veel verdienen? Volgens
ons aller Neelie Kroes treft Sophie
totáál geen blaam: ‘ze heeft zich
zelfs scherper aan de regels gehouden. Het lag alleen maar aan de onduidelijke regeltjes’.
En dan vraagt de politiek zich nog
steeds af waarom zoveel mensen
hun bedenkingen hebben over Europa? Hahaha.
Dinsdag 07-05
Las in de Leeuwarder van een paar
dagen geleden een leuk interview
met wetenschapsjournalist Simon
Rozendaal. Wat een verademing
om mensen op een nuchtere manier
over het klimaat te horen spreken.
Naar stadje toe. Boodschappen gedaan bij Lidl. Kon auto - weer - niet
vinden toen ik naar buiten liep.
Moet toch echt eens beter opletten
waar ik ’m neerzet.

Kruiden & Specerijen deel 144

Black-eyed Susan is een kruidachtig plantje dat inheems is in grote
delen van Noord-Amerika. Deze
soort is gerelateerd aan de zonnebloem en de familiegelijkenissen
zijn natuurlijk duidelijk. Anders
dan de zonnebloem is hij bescheiden van formaat en zal hij maximaal 90 centimeter hoog worden.
Hij bloeit met prachtige gele bloemen met een zwarte harige kegel
in het midden.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Rudbeckia,
vernoemt de Zweedse onderzoeker en plant- en vogelkundige
Olof Rudbeck de Jongere (die zich
in de geest van de tijd - 1660-1740
- Olaus Rudbeckius d.y. noemde).
Het tweede deel, hirta, is afgeleid van het oud-Iers en betekent
‘west’, wat enige logica in zich
bergt omdat Noord-Amerika ten
westen van Europa ligt.
In ons land wordt de black-eyed
Susan graag aangeplant omdat ze

Donderdag 09-05
Oom H. heeft zich enorm lopen ergeren de afgelopen dagen. ‘Ik hoorde
doorlopend dat we zuinig moeten zijn
op onze Vrijheid’, gromde hij. ‘Hoe
dúrft de politiek dit te roepen. Die zogenaamde Vrijheid is allang verkwanseld, dankzij de politieke leiders.’
‘Nou nou nou’, suste buuf Annie
maar oom H. was niet te stuiten.
‘Het is toch zo Annie? Vraag eens
aan de Joden in de grote steden hoe
vrij ze zich voelen. Vraag eens aan
hen of ze nog met een keppeltje op
naar buiten durven. Vraag eens aan
de niet-hetero mannen en vrouwen
of ze nog hand in hand de straat op
durven, hoe veilig ze zich dan voelen. Ik denk dat het groot tijd wordt
voor de herdefinitie van het woord
vrijheid.’
Er viel een stilte.
We zwegen.
Hoe symbolisch.

Fred de Vries (fredvries.nl)

Black-eyed Susan
Ik hoor je denken: Black-eyed Susan? We zijn hier in Nederland en
ik verwacht toch zeker een Nederlandse naam voor een plant.
Mocht je de Nederlandse taal (en
flora) liefhebben dan moet ik je
teleurstellen, want Black-eyed
Susan (Rudbeckia hirta) is wel
degelijk de geaccepteerde naam
voor een inburgerende exotische
soort. Of liever: soorten, want
diezelfde naam wordt gebruikt
voor een aantal sterk op elkaar
lijkende familieleden. Het is een
broertje van de Rode zonnehoed
(Echinacea purpurea) en dus zou
een naam als gele zonnehoed een
aanvaardbaar alternatief kunnen
zijn voor de black-eyed Susan,
ware het niet dat er al zo’n soort
met die naam bestaat: de yellow
coneflower (Echinacea paradoxa).

Woensdag 08-05
Had het met man over de opmerking van onze MP. ‘Vreemd hè?’ zei
ik. ‘Waarom zou onze Leider zeggen
dat de Europese verkiezingen niet
relevant zijn? De Europese verkiezingen zijn juist enorm belangrijk!’
‘Bij een lage opkomst komt de zetelverdeling ten goede komt aan de
gevestigde partijen’, legde man uit.
‘Een hoge opkomst betekent dat
mensen NIET op de gevestigde partijen willen stemmen.’
‘Aha’ knikte ik. ‘Nu snap ik waarom
hij huilde.
‘Wie?’ vroeg man.
Schudde mijn hoofd. Had geen zin
om te vertellen dat de LL op de rand
van mijn bed zat. In mijn droom,
weliswaar, maar toch.

Kerk
HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 12 mei 9.30 Grote Kerk. ds. L.W.
Nijendijk

zo goed bijen en vlinders aantrekken. Maar ook deze Susan houdt
er niet van om gevangen te zitten
en ontsnapt regelmatig uit tuintjes.
In de thuislanden worden de
wortels en de bloemen van de
black-eyed Susan door een aantal
indianenstammen ingezet als medicinaal kruid. Het zou, volgens
hen, werkzaam zijn tegen verkoudheid, griep, infecties, zwellingen en (als papje aangebracht)
slangenbeten.
Op diverse websites wordt gemeld
dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat black-eyed
Susan positieve effecten op de
gezondheid kan hebben, maar de
resultaten van die onderzoeken
moeten wel met een hele roze
bril gelezen worden. Jawel, er zitten antioxidanten in en daarvan
wordt inderdaad alom gemeld dat
die gezond zijn. Maar iedereen
vergeet altijd te vermelden dat er
véél meer antioxidanten in groente en fruit zitten dan in een wortel
of blad van een exotisch plantje.
Hetzelfde probleem heeft de rode
zonnehoed en daarom stopt (exDr) Vogel tegenwoordig ook vitamine C in hun tabletjes Echinacea
forte. Want van vitamine C is wél
bewezen dat het gezond is en dus
kunnen ze claimen dat Echinacea
met vitamine C de weerstand verhoogt.

H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Vr. 10 mei 15.00 H. Eucharistieviering in de Spiker m.m.v. gelegenheidskoor, celebrant pastoor Conijn;
Zo. 12 mei Feest van de Eerste Heilige Communie 11.00 Feestelijke H.
Eucharistieviering m.m.v. Amazing,
celebrant pastoor Conijn; Do. 16
mei 19.00 Communieviering in de
parochiekerk, voorganger pastor
Gies
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 12 mei 10.00 Evangelist Wailes
Rangsa uit Bangladesh en ds. H.H.
Meerveld; 16.30 ds. H.J. Pomp van
GKV Aduard

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

VRIJDAG 10 MEI
Zonnebootrace Young Solar Challenge, binnenstad Harlingen
16.30 Federatie Barradeel, alle categorieën jeugd, Wijnaldum
20.00 Kaarten opw, Koegelbult
ZATERDAG 11 MEI
Zonnebootrace Young Solar Challenge, binnenstad Harlingen
10.00 KNKB Heren 50+ , kv Eendracht
ZONDAG 12 MEI
10.00 Ledenpartij en Jeugdledenpartij, kv Eendracht
10.00 O
 ntmoetingsdienst met evangelist uit Bangladesh in De
Haven
MAANDAG 13 MEI
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Stadsschouwburg Trebol
DINSDAG 14 MEI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
20.00 Openbare fractievergadering VVD, Hotel Restaurant Anna
Casparii
WOENSDAG 15 MEI
20.00 Lezing ‘Harlingen-Hull in oude ansichten 1912-1915’, door
Nico Pellenbarg, Hannemahuis (€ 5)
DONDERDAG 16 MEI
16.30 1e Intertoys Harlingen jeugdwedstrijd, , kv Eendracht
VRIJDAG 17 MEI
10.30 Openbare fractievergadering ChristenUnie, De Tureluur 6
20.00 Bingo, Koegelbult
20.00 Musical Maria, de kracht van de liefde, Midlumerlaankerk
ZATERDAG 18 MEI
10.00-16.00 Schuurverkoop Wijnaldum: ruim 40 deelnemers,
boekenmarkt en meer
20.00 Musical Maria, de kracht van de liefde, Midlumerlaankerk
ZONDAG 19 MEI
10.00 KNKB Schoolmeisjes, kv Eendracht
15.00 Musical Maria, de kracht van de liefde, Midlumerlaankerk
MAANDAG 20 MEI
18.30 Avond4daagse Harlingen (start bij mfc Het Vierkant)
19.30 O
 penbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii
(Noorderhaven 69)
19.30 PvdA fractievergadering in Het Vierkant
DINSDAG 21 MEI
18.30 Avond4daagse Harlingen (start bij mfc Het Vierkant)
WOENSDAG 22 MEI
9.30 Ontmoetingscafé, mfc Het Vierkant
18.30 Avond4daagse Harlingen (start bij mfc Het Vierkant)
DONDERDAG 23 MEI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
18.30 Avond4daagse Harlingen (start bij mfc Het Vierkant)
19.30 F
 ractievergadering Harlinger Belang, stationsrestauratie
(Stationsweg 6)
VRIJDAG 24 MEI
Musical Ciske de Rat, Stadsschouwburg Trebol
20.00 Bingo kv Eendracht
ZATERDAG 25 MEI
9.00-11.00 Wad- en weidevogelexcursie Hegewiersterfjild, www.
natuurmonumenten.nl
Musical Ciske de Rat, Stadsschouwburg Trebol
20.00 Maatkaarten, Koegelbult
ZONDAG 26 MEI
10.00 Attema-partij, kv Eendracht
Musical Ciske de Rat, Stadsschouwburg Trebol

Doopsgezinde Kerk
Zo. 12 mei 9.30 zr. G. Bies
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 12 mei 9.30 ds.L Fabriek
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 12 mei 9.30 A. van Santen
De Batting
Zo. 12 mei Moederdag 10.30 maj.
M. Kuijpers
Leger des Heils
Zo. 12 mei 10.00 Samenkomst o.l.v.
majoor Mieke
Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering
(met actueel thema); 10.50 wachttorenstudie; Do. 19.15 bedieningsschool; 20.05 dienstvergadering

De bouw van de appartementengebouwen op het Dukdalfterrein vordert
gestaag. Nog even en ze schieten als paddenstoelen uit de grond, en krijgt
dit stukje Harlingen een ander gezicht.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
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Standplaats:
Kanaalweg 104, Koningsbuurt, 8861 KJ Harlingen, 06-21261647
Openingstijden: do. t/m zo. 11.00-18.30 uur

OPENINGSAANBIEDING
€ 1,75
p.st.
€ 3,50
p.st.
€ 4,- p.portie

 


 
 





ONZE OPENINGSTIJDEN

Zoute haring vers v/h mes
Lekkerbekje van kabeljauw
Kibbeling met saus


 



 


Aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 mei t/m zaterdag 18 mei 2019

(geldig van do. 9 t/m zo. 12 mei 2019)

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

ton SE XXS
Smart30
x60x4cm
Keuze uit de volgende

Monte Titano

kleuren:

Wandel mee met de 66e

Amiata

Matterhorn

Mount Everest

AVONDVIERDAAGSE

op 20, 21, 22 en 23 mei in HARLINGEN
Start de eerste avonden om 18.30 uur vanuit
MFC Het Vierkant, Joh. van Oldenbarneveltstraat 2.

Adamello

Mount Victoria

NU 15%

Sierra Madre

Kilimanjaro

korting per m

2*

*Kom voor de exacte m2 prijs bij ons langs en vraag naar deze aanbieding.
Aanbieding geldig t/m 30 april 2019. Enkel op bestelling leverbaar.
Afbeeldingen en kleuren in de advertentie kunnen afwijken van de werkelijkheid

Parallelweg 2-A, 8801 JM Franeker - t (0517) 39 41 51 - m 06 22 83 86 03
e info@tegelhandelfraneker.nl - i www.tegelhandelfraneker.nl

Voor maar € 4,00 een sportief vierdaagse evenement
met een medaille als aandenken.
Afstanden: 5, 10 en 15 km.
Inschrijven vooraf kan bij:
Fides Diensten, Zuiderhaven 73a
mw T. de Boer, Marnehiem 25
mw E. Hoekstra, Horscamp 83
dhr E. de Jong, Fonteinstraat 6 Midlum

Inlichtingen: www.avond4daagse-harlingen.nl of 0517-413 356
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vrijdag 10 mei 2019

Stichting Seun & Steun krijgt ANBI-status
Stichting Seun & Steun heeft de ANBI-status gekregen. ANBI is kort voor
‘algemeen nut beogende instelling’, en deze status is aantrekkelijk voor
donateurs. “Mede dankzij de belangeloze inzet van Hans van der Werf
en mr. H.J. Hettema hebben we het fantastische bericht mogen ontvangen van de Belastingdienst dat Stichting Seun & Steun de ABNI-status
heeft gekregen”, meldt het bestuur. “We hopen dat deze status ons in de
toekomst bepaald geen windeieren zal leggen! De ‘donatieknop’ staat in
ieder geval al gereed op onze website www.seunensteun.nl.
in zich in een uitkeringssituatie beAl enkele maanden was het bestuur vinden bij een ANBI als vrijwilliger
achter de schermen druk bezig met aan de slag mogen met behoud van
het aanvragen van de ANBI-status. hun uitkering.”
“Het verkrijgen van de ANBI-status
is voor ons als stichting van groot Het verkrijgen van een ANBI-status
belang. Het hebben van een dergelij- is geen eenvoudig proces. Zo zijn er
ke status biedt namelijk een aantal strikte voorwaarden waaraan een
(fiscale) voordelen. Zo leveren giften stichting moet voldoen. Een ANBI
aan een ANBI belastingvoordeel op, moet 90% van haar inzet richten op
het kan hierbij om eenmalige, maar het algemeen belang. Een ANBI mag
ook periodieke giften gaan. Een an- geen winstoogmerk hebben en moet
der groot voordeel is dat mensen die voldoen aan eisen van integriteit.

Het bestuur van de ANBI mag niet
over het vermogen beslissen alsof
het privévermogen is. Daarnaast
mag een ANBI ook niet te veel vermogen hebben. Ook dient de ANBI
een beleidsplan te hebben. Een
flink pakket aan eisen dus. “Gelukkig hebben we tijdens dit proces de
hulp mogen ontvangen van één van
onze kantoorvrijwilligers, Hans van
der Werf”, meldt het bestuur van
Seun & Steun. “Hans is bekend met
de toekenning van een ABNI-status
en is voor ons als stichting van onschatbare waarde geweest tijdens
het proces van aanvragen. Er bleek
ook een notariële wijziging plaats te
moeten vinden, welke geheel kosteloos door notaris mr. H.J. Hettema
is voltrokken.”

Musical Maria in Protestantse
Gemeente Harlingen-Midlum
Het belooft een groot spektakel te worden, de musical Maria, opgevoerd
in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum aan de Midlumerlaan.
Een productie met maar liefst 60 medewerkers. Klaas Hager, oude rot
in het vak, heeft de regie. Met zijn ervaring weet hij het beste uit de
medewerkers te halen, terwijl Jan van der Tuin de algehele productie
verzorgt.
Door Ubbo Posthuma
“We zijn in oktober vorig jaar met
de wekelijkse repetities begonnen”,
zegt Klaas. “De ene week op de vrijdagavond, de week daarop op zaterdagmiddag en nog een week later op
zondagmiddag. Zo hadden we een
heel goede opkomst.” Het is alweer
tien jaar geleden dat de laatste musical hier plaatsvond; het wordt dit
de vierde keer.

Ciske de Rat in Stadsschouwburg Trebol
Na het succes van De betovering van Belle en het Beest, wordt er op 24, 25 en 26 mei in Stadsschouwburg Trebol
weer een musical opgevoerd: Ciske de Rat. De laatste maanden is er door alle medewerkers intensief gerepeteerd
en het belooft weer een spektakel te worden. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Intertoys Harlingen, VVV Harlingen en op www.ciskederatdemusicalharlingen.nl.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Havenbedrijf

Het stuk speelt zich af in een klein
dorpje ergens in Europa. Op een dag
komt een reizend theatergezelschap
langs. Op verzoek van de dorpelingen speelt men improviserend theater en in overleg met de bewoners
wordt besloten het levensverhaal
van Maria tot leven te laten komen
in spel en zang. Centraal staat een
drie generatie-familie: oma Marike,
haar dochter Aliz (getrouwd met
Andor) en kleindochter Fanni, die
onbedoeld zwanger is geworden van
Jeno, een niet al te slimme boerenjongen uit het dorp verderop. Natuurlijk volgen er allerlei verwikkelingen.
Door de voorstelling van de theatergroep – die op een verrassende manier thema’s uit het leven van Maria
vervlecht met de levensverhalen van
de dorpelingen – gebeurt er iets in
het leven van vrijwel alle dorpelingen. Ze gaan vragen stellen. Aan
zichzelf en aan elkaar. Vragen over
onzin, verdriet en hoop, geloof en

liefde, loslaten en vasthouden, begin
en einde, dood en leven, dromen en
visioenen, over geheimen, vastgeroeste patronen en emoties.
De musicalcommissie bestaat uit
Klaas Hager (toneel en organisatie),
Trudy Baard (muziek), Jan van der
Tuin (algehele productie) en Anna
van Eijck (administratie en ondersteuning). Het ‘special combo’ bestaat uit Trudy Baard op vleugel,
Mieke van der Tuin en Ymieke Miedema (dwarsfluit), Oane Zuidema
(bas), Trientsje Bouma (trombone)
en Derk Bolt (basgitaar en percussies). Bijna alles wordt in eigen beheer gedaan, zoals het decor, techniek, kleding en catering. Voor het
geluid zijn semi-beroepskrachten
aangetrokken. Jan van der Tuin
laat weten dat het plezier bij iedereen erg groot is om er een prachtige
musical van te maken. De leeftijden
van de acteurs loopt van 10 tot maar
liefst 85 jaar.
De voorstellingen zijn op vrijdagavond 17 mei 20.00 uur, zaterdagavond 18 mei 20.00 uur en zondagmiddag 19 mei 15.00 uur. Kaarten in
de voorverkoop à € 6,50 (kinderen €
5) verkrijgbaar bij Pippel in de Prinsenstraat en Leeratelier de Groot
aan de Kleine Voorstraat. En indien
voorradig aan de kassa van de kerk,
Midlumerlaan 24 in Harlingen.
Voor meer informatie: musical@
pg-harlingen.nl.

Eindexamens van start
De eindexamens van de middelbare scholen zijn gisteren van start gegaan.
Op rsg Simon Vestdijk in Harlingen doen dit jaar 212 leerlingen examen (37
basis/kader, 62 mavo, 68 havo en 45 vwo). Op de Franeker afdeling van Simon Vestdijk nog eens 62 leerlingen (basis/kader 43 en mavo 19). Op de foto
de gymzaal in Harlingen die de komende tijd dienst doet als examenzaal.
Het was niet mogelijk de zaal te fotograferen met zwoegende leerlingen, in
verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (de privacywet). De laatste examens worden op woensdag 22 mei afgenomen.

Stenen en grind voor de versterking van de Afsluitdijk komen per zeeschip naar Harlingen, waar medewerkers van
BDS het overladen in bakken zoals op deze foto. Vervolgens gaat het materiaal door naar de Afsluitdijk. Waar het
precies voor is? Op de Harlinger kade was iemand van het aanneembedrijf aanwezig, maar die mocht niks tegen
de pers zeggen, en verwees naar Rijkswaterstaat. Een medewerker van Rijkswaterstaat zette de vraag uit bij het
aanneembedrijf, maar tijdens de deadline voor dit stukje was er nog geen antwoord.

(Foto: HC – Joachim de Ruijter)

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
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Weekpakket
4 Schouderkarbonades of 500 gram Kipfilet
+
4 Binkburgers of 4 Kipburgers
+
4 Verse Worsten of 4 Kippenbouten
+
1 kg H.O.H Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
100 gram Vleeswaar naar keuze uit trio
samen

• kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• voorschool
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

13,98

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

100 gram

3,98

Nu ook in Harlingen!

kinderwoud.nl

Uit de grillhoek:

samen

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

Grillworst

Iedere week:

0,89
Elke 4e

Gehakt
Vlugklaar

Gratis

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

Aanbiedingen zijn
geldig van donderdag
9 mei tot donderdag
16 mei 2019

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

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Bij aankoop
van een complete bril
Een zonnebril op sterkte CADEAU
- Ook multifocaal -

Wij declareren bij ALLE ziekenkostenverzekeraars uw vergoeding voor brillen, contactlenzen en hoortoestellen.

Voorstraat 42 Harlingen 0517 41 29 87 www.peterkuiper.nl info@peterkuiper.nl
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vrijdag 10 mei 2019

REACTIES REACTIES REACTIES

Op vrijdag 5 april 2019 plaatsten wij
twee oude foto’s uit de collectie van
Jaap van der Veen. Op de eerste foto
over het moderne pand op de Grote
Bredeplaats kregen wij reacties van
Akke Bloem-Haan uit Schagen en
Joop Haringa, Dick van der Meulen,
Bauke S. Posthuma allen uit Harlingen. Joop Haringa gaf ons door
dat zijn vader de heer A. Haringa
dit pand aan de Grote Bredeplaats
31 heeft gekocht voor ƒ 15.000
van de heer L. Bal, opzichter bij de
Visserij-inspectie. Oorspronkelijk
stond hier een hoog huis zoals op
de oude foto is te zien. Bij het pand
hoorden ook de aansluitende panden in de Rinnertspijp nr. 8 en 10.
Bauke Posthumus gaf door dat het
pand in 1923 onbewoonbaar is verklaard, 2 jaar later werd de nieuwe
woning in Amsterdamse School stijl
hiervoor in de plaats gebouwd. Het
is nu een gemeentelijk monument.

REACTIES

Dick van der Meulen schreef dat het
pand door Aann. bedr. De Bock is gebouwd, deze is ook eigenaar geweest
van het pand.
Hij liep het rijtje nog even na, nr. 35
v/h de Blauwe Hand van wijnhandel
Oolgaard, nr. 33 Haagsma maakte
houten vaten (kuper), nr. 29 Café
Kroon, nr. 27 bakker Veldman later
Wouda.
Akke Bloem-Haan vulde dit nog aan
met Bolman, hoedsjewinkel, bloemenwinkel, De Groot timmerman.
Op de tweede foto van een schoolklas van leerlingen van de Klaas de
Vriesschool aan het Kerkpad, met
op de achtergrond de Grote Kerk
ontvingen wij reacties van Johan
Zuiderhof uit Harlingen.
Hij dacht dat het de eerste klas. De
namen die hij nog weet geven we
hierbij door, voorste rij vlnr: Klaas
Kloosterman, Louise Posthuma, on-

bekend, Anneke de Jager (?), Tonis
Poeze, Afie Helvrich, Piet Spits, onbekend, ... van Es.
Twee rij vlnr: Jan van Zandbergen,
Carla Mulder, Jane Former, Rinne
van der Molen, Menno van Kam-

men, Cor Nijkamp, Joke Roukema,
Piet van Heese, Dolf Kok.
Derde rij vlnr: Anneke Attema, onbekend, Eddy van Dieken, Nellie
Bergsma, Loes Mesken, Klaas Wierda, Japie Stoker, Marijke Anema,

Sjoerd ..., Onbekend, Piet Galema.
Bovenste rij vlnr: leraar Nieuwenhuis, Jan Schotanus, Johan Zuiderhof, Wiesje Boonstra, Dicky
Broersma, Onbekend, Ingrid Colman, Martin .., Juf Ineke v. Joolen.

Nu Bloemisterij en Tuincentrum van der Meer is verkast naar Oostpoort, en het terrein aan de Groen
van Prinstererstraat braak ligt, is de weg vrij voor
de bouw van appartementengebouw Oosterhof,
met 25 koopappartementen. Althans, als de provincie Fryslân en de gemeenteraad akkoord gaan.
Het bouwplan van Harns Invest valt buiten de
woningbouwafspraken met de provincie. De provincie verwacht krimp in Noordwest-Friesland, en
wil onderbouwd zien waarom Oosterhof wel past
binnen de woningmarkt. Volgens wethouder Hein
Kuiken biedt het plan van Harns Invest meerwaarde
voor Harlingen. En er is dan wel sprake van krimp
in Noordwest-Friesland, zei Kuiken woensdag in
een commissievergadering, maar volgens Kuiken
komt er een trek naar de grotere kernen Franeker
en Harlingen. “Wij denken dat we met ons voorzieningenniveau en uitstraling mogen rekenen op
bescheiden groei.” Er wordt momenteel gewerkt
aan een woningmarktanalyse, die dat moet bevestigen. Verder moet de Harlinger gemeenteraad
nog instemmen met de plannen, en zij lijkt tot dusver positief. Het gebouw wordt 15 meter hoog met
een hoogteaccent op de hoek naar 18 meter. Dat
is 3 meter hoger dan de maximale bouwhoogte
die de gemeente doorgaans hanteert. De notitie
hoogbouw maakt daar overigens op deze plek
wel een uitzondering voor. Afwijken kan alleen
met instemming van de raad. Het gebouw past volgens wethouder Kuiken in de omgeving, waar al
enkele andere wat grotere gebouwen staan. Het
wordt een landmark bij de nieuwe N31. Het plan
heeft een hoog duurzaamheidsniveau en wordt levensloopbestendig ontworpen. Meer informatie op
www.oosterhof-harlingen.nl. Overigens heeft Harns
Invest ook plannen voor woningbouw op de locatie
van schildersbedrijf Koopmans aan de Kimswerderweg. Daarover binnenkort meer in de HC.
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Indrukwekkende herdenkingen ‘In Vrijheid Kiezen’
Zaterdag 4 mei werd ook in Harlingen en Wijnaldum de Nationale Dodenherdenking georganiseerd. Het was de 74ste herdenking die het Centraal Comité in samenwerking met de gemeente Harlingen hield.
Bij het zeeliedenmonument op de
Waddenpromenade werd stilgestaan bij de zeevarenden die in de
Tweede Wereldoorlog het leven lieten. CC’45 voorzitter Hans Burkels
gaf aan dat op 17 april, toen basisschoolleerlingen kransen legden bij
de Harlinger Oorlogsmonumenten,
een aantal kinderen zich verbaasde
over de herkenbare namen op het

monument. Hij maakte een verbinding via die opmerking naar het
gegeven dat je namen moet blijven
noemen om zo te blijven herinneren
dat de vrijheid die we nu hebben te
danken is aan die mannen en vrouwen die de hoogste prijs betaalden
voor onze vrijheid. “Daarom worden
straks ook de namen genoemd”, besloot hij.

Op de Algemene Begraafplaats werd
’s avonds de herdenking gehouden.
Er werden net als op de Waddenpromenade kransen en bloemen
bij de Oorlogsmonumenten gelegd:
Neuengamme,
Indië-monument,
Joods monument, Cross of Sacrifice.
Dat vond plaats onder grote belangstelling. Burgemeester Roel Sluiter
hield een indrukwekkende toespraak over onder andere tolerantie
en verdraagzaamheid. Hij riep op
om vooral voorbij het eigen gelijk te
kijken (zie ook kader).

Voordat de burgemeester zijn toespraak hield, las Larissa Terpstra
een gedicht voor. De voorzitter van
het Centraal Comité 1945 sloot de
plechtigheid af door iedereen te bedanken en uit te nodigen voor een
bijeenkomst in de kerk aan de Midlumerlaan. Daar las Jan Norg een
indrukwekkend relaas over de oorlog in Harlingen, over met name het
verzet, het verraad, de bestialiteit
van de Duitse bezetter en het leed
dat dit voortbracht.

Aan de Dodenherdenking werkten
onder andere ook mee: politie, leden
van het zeekadetkorps, het Leger
des Heils, Stedelijke Muziekvereniging, scouting, werkgemeenschap
van kerken en personeel van de gemeente Harlingen. In Wijnaldum
werd de dodenherdenking gehouden
bij de graven rond de kerk. Daarbij
was namens de gemeente wethouder Harry Boon aanwezig en van het
Centraal Comité 1945 Anna Marie
Waar.

Pelle van der Zee van Salvation Brass blaast de 'Last Post' bij het zeeliedenmonument.
(Foto: HC - Henry Drost)

Fragment toespraak
burgemeester Roel Sluiter
(Foto: HC - Henry Drost)

Mij bekruipt het gevoel dat het verontrustend onrustig is. En in die
onrust komen beelden en geluiden terug van vroeger zoals je dat nog
maar kort geleden niet meer voor mogelijk had gehouden.
Plotseling vlamt het op: hetze tegen vrije wetenschap en de pers,
haat tegen iedereen die hier niet vanuit een gefantaseerd ‘noords’
verleden al eeuwen afstamt, afkeer van alles wat modern is... een
onheilspellende echo van wat we in een duister verleden al eerder
hebben gehoord en dat, sinds kort, in nauwelijks van vroeger verschillende termen.
Terechte of soms onzinnige onvrede, alom tegenwoordig, baant de
weg juist voor die krachten waarvan je zeker weet dat die zich nooit
zullen bekommeren om alles wat zwak en behoeftig is.
Fake News en het waanzinnige ritme van beledigen en schelden
op Facebook en Twitter worden weliswaar door de nieuwe ‘sociale’
media verspreid maar dragen zelden bij tot nieuwe ideeën, of iets
van opbouw of samenhang. Protest en oproer is vaak ongericht en
veelkoppig en biedt geen weg naar vernieuwing en verrijking maar
verwart en verdeelt.
Direct geneigd tot heftig verweer en zo hard mogelijk terugslaan tegen alles wat óns niet zint, moeten we misschien de rust waarderen
die hier hangt en die ook in onszelf bewaren. Rust behouden om de
dingen scherp te blijven zien en pas na afgewogen denken te handelen. Wij kunnen handelen, wij kunnen kiezen.
Kiezen voor vrijheid en tolerantie, voor mededogen en waarheid,
voor redelijkheid en menslievendheid. Het is, denk ik, heel goed dat
we dat doen in de directe aanwezigheid van de mensen die hier liggen en die eerder, ver voor ons, die keuze hebben gemaakt - en er een
zware tol voor hebben betaald.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
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Programma RSH
Zaterdag 11 mei
10:00 – 11:00 On Air
11:00 – 13:00 Afslag Harlingen
13:00 – 14:00 Muziek met Erik
14:00 – 17:00 Non-Stop Muziek
17:00 – 18:00 Hollands Goud
18:00 – 19:00 Uit De Schatkamer
van...

Nú met

€ 510,-

voordeel!

Zondag 12 mei
09:00 - 10:00 Kruispunt
10:00 - 11:00 Anita Draait Door!
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 - 13:00 Roots Music
13:00 - 14:00 Uit De Schatkamer
van…
14:00 - 17:00 Sport Lokaal
17:00 - 18:00 Hollands Goud
18:00 - 19:00 Kruispunt
19:00 - 20:00 Musica Religieuza
Maandag 13 mei
10:00 - 12:00 Afslag Harlingen
17:00 - 18:00 Muziek met Erik
18:00 - 20:00 Afslag Harlingen
Dinsdag 14 mei
10:00 - 12:00 Nostalgia
17:00 - 20:00 Het Alternatief
Woensdag 15 mei
17:00 - 18:00 On Air
18:00 - 19:00 Roots Music
19:00 - ??:?? RSH Politiek
Donderdag 16 mei
18:00 - 19:00 Keep It Country
19:00 - 20:00 Uit De Schatkamer
van…
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland
Vrijdag 17 mei
13:00 - 14:00 Keep It Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
17:00 - 18:00 RSH Klassiek
18:00 - 19:00 Musica Religieuza
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 23:00 Het Alternatief

Anita
Draait Door!
Aanstaande zondag kun je vanaf 10.00 uur weer luisteren naar
Anita Draait Door! op RSH. Wil
jij je moeder verrassen op moederdag met haar favoriete liedje
op de radio en wil je haar ook
nog veel liefs toewensen, stuur
dan een mailtje naar info@omroeprsh.nl met in het onderwerp de naam Anita. Ook andere verzoekjes zijn van harte
welkom.

(Foto: HC - Henry Drost)
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Ook dit jaar staan
we vanaf onze
nieuwe locatie voor
u klaar om op

ZONDAG 12 MEI

BDS Harlingen b.v. is gespecialiseerd in maritieme dienstverlening.
Door het toenemen van extra werkzaamheden zijn wij op zoek
naar een medewerker die ons team komt versterken.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij op korte termijn een:

MOOISTE
MOEDERDAG
BOEKET
uw

te verzorgen!

All-round maritiem medewerker m/v
fulltime

Wat vragen wij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ervaring in de maritieme sector is een pré
Technisch inzicht
Rijbewijs BE
Vaarbewijs (of bereidheid dit te halen)
VCA (of bereidheid dit te halen)
Geen 8 tot 5 mentaliteit
Bereidheid tot werken in het weekend
Goede communicatieve eigenschappen

In het pand
van Harlingen
Wonen, aan de
Fahrenheitstraat 5,
8861NH in Harlingen
Nieuwe openingstijden zijn:

Ben je geïnteresseerd in bovenomschreven functie?
Stuur dan je reactie met CV naar:

Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

11.00-18.00
9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

Ons nieuwe adres is:

BDS Harlingen b.v.
Nieuwe Vissershaven 1-1
8861 NX Harlingen

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

Of per mail naar: info@bds-harlingen.nl
Meer informatie op onze site: www.bds-harlingen.nl
of bel met: A. Borsch 06-51571616

Naast de Mac Donalds, in het pand van Harlingen Wonen.

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

Strijd tegen de stoffige
“monsterborstel”
De stofwolken zijn - letterlijk en figuurlijk - opgetrokken rondom huize
Buikhuizen. Toch is Harry Buikhuizen nog niet klaar met de gemeente.
De onkruidbestrijding in Harlingen is volgens hem een gevaar voor de
volksgezondheid: de “monsterborstel” die Omrin gebruikt, veroorzaakt
giftige stofwolken, stelt Buikhuizen.

Sneakers bungelen boven Pollendam
Jan Groos tipte de HC: al enige weken hangen er gymschoenen over de lantaarnpalen. “Ik heb daar zeker meer dan
25 paar gympen aan elkaar gebonden in de bomen en lantaarnpalen zien hangen. Sommige zien er ongebruikt uit,
een nieuwe rage in Harlingen?”
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Visserijruzie niet echt bijgelegd maar wel voorbij
Vervolg van de voorpagina

Afgelopen woensdag zei De Vries in
de raadszaal dat hij juist een einde
had willen maken aan de “sluimerende geruchten” over de Visserijdagen.
Hij stelde dat hij geen afbreuk wilde
doen aan de tomeloze inzet van de
vele vrijwilligers “die het evenement
tot een jaarlijks hoogtepunt van
onze stad maken. Desalniettemin
vind ik dat het een raadslid vrij moet
staan vragen te stellen over de besteding van publiek geld. Ik ben en blijf
van mening dat er financiële transparantie moet zijn voor alle subsidie

vragende stichtingen en verenigingen”, zei De Vries. “Wat mij betreft
gaat de energie vanaf nu zitten in de
voorbereiding van de zestigste editie
van de Visserijdagen. De subsidie
van de gemeente zou niet onbenut
moeten blijven bij het nastreven van
dit gemeenschappelijke doel.”
Jappie Saakstra (Harlinger Belang)
was verbaasd over de steun van de
wethouders. Toen hij De Vries daar
naar vroeg, bleek dat de kwestie ter
sprake was gekomen tijdens een coalitieoverleg waar de wethouders
slechts bij zaten. “Ik had de wethou-

ders niet moeten noemen”, zei De
Vries. Het bestuur van de Visserijdagen is teleurgesteld in de verklaring
van De Vries. Het bestuur had verwacht en gehoopt dat hij verslag zou
doen van de controle van de cijfers,
die door De Vries werd uitgevoerd,
met de toevoeging dat de uitspraak
over niet betaalde rekeningen op een
misverstand berust. “Maar aangezien hij dit punt niet in zijn verklaring heeft benoemd, vatten wij dit
op als goedkeuring van het financiële beleid en beschouwen wij dit punt
als afgedaan.”

Buikhuizen beroept zich op informatie van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). Hij deed in mei 2018
zijn beklag bij de gemeente Harlingen. Pas nadat hij bij de Nationale
Ombudsman aanklopte, kwam er
schot in de zaak. Sterker, het dossier
werd voortvarend opgepakt: hoewel
Buikhuizen niet van plan was een
klacht in te dienen bij de commissie
voor klachten en bezwaarschriften,
werd er wel een afspraak bij deze
commissie voor hem gemaakt.
Ondertussen had wethouder Harry
Boon toegezegd dat er bij Buikhuizen in de straat niet meer geborsteld
zou worden.
De klachtencommissie meldde dat
Buikhuizen zijn klacht wenste voor
te leggen. “Een compleet verzinsel!”,
zegt Buikhuizen. Hij kreeg een uitnodiging, dacht dat het geen kwaad
kon en ging naar de hoorzitting. De
gemeente voerde aan dat de borstelmethode bij onkruidbestrijding
landelijk geaccepteerd is. Het zou de
beste resultaten opleveren. Nadat
het onkruid is geborsteld, worden
de wortels nog eens met heet water
verder stukgemaakt.
Volgens de klachtencommissie heeft
de gemeente voldoende actie ondernomen: er wordt tijdens droge
perioden niet meer geborsteld in de
buurt van het huis van Buikhuizen.
Mocht hij de methode willen uitbannen, dan zal hij zich tot de gemeenteraad moeten richten, voor een politiek besluit.

Volgens de commissie heeft de gemeente de klacht van Buikhuizen
echter niet tijdig en adequaat afgehandeld, en is hij van het kastje naar
de muur gestuurd.
Tot zover de commissie. Buikhuizen heeft dus bereikt dat de “monsterborstel” op verzoek wegblijft,
maar hij laat het er niet bij zitten.
Hij bestrijdt dat de borstel de beste
manier is. Dat er na het borstelen
nog heet water over het onkruid
gaat, zegt volgens Buikhuizen genoeg. “Dan is het toch van de gekke
om eerst voor de flauwekul te gaan
borstelen?” stelt hij. “Er is niets
dat onkruid voor eeuwig uitroeit,
dat deed Roundup niet, branden,
azijn en straatzout niet, die monsterborstel al helemaal niet, zelfs
een atoombom niet. Er is dus geen
enkel argument te bedenken om de
beschikbare milieu- en mensvriendelijke methoden niet te gebruiken,
maar juist de meest ongezonde en
vervuilende in te zetten.”
Buikhuizen heeft vorige maand de
gemeenteraad aangeschreven en
wacht op antwoord.

“Je kunt op meer
plekken sigaretten
kopen dan brood!”
Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek
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Oud-oorlogsvlieger Jan Linzel (103) overleden
Op 5 mei is oud-oorlogsvlieger Jan Linzel op 103-jarige leeftijd in zijn
woonplaats Glengariff in Ierland overleden. Linzel was de oudste Nederlandse Luchtmachtveteraan en de laatst levende Nederlandse jachtvlieger die in de meidagen van 1940 al meestreed tegen de Duitse Luftwaffe.
Toen de Tweede Weeldoorlog uitbrak, was Linzel geplaatst bij één
van de jachtvliegtuigafdelingen
die uitgerust waren met Fokker
D21-jachtvliegtuigen. Bij het uitbreken van de vijandelijkheden op
10 mei 1940 bevond hij zich als reserve sergeant-vlieger op het Vliegveld Ypenburg, dat in alle vroegte
ten prooi viel aan een grootscheepse

Duitsle luchtaanval met bombardementen en luchtlandingen. Toch
wist Jan Linzel nog met zijn vliegtuig op te stijgen, maar tijdens een
luchtgevecht werd hij neergeschoten, raakte hij gewond en werd hij
opgenomen in een hospitaal. Na de
capitulatie is hij te voet gevlucht
naar Spanje, om uiteindelijk via Portugal naar Engeland te komen en

Jan Linzel op ‘zijn’ Spitfire LF.Mk. IX van het 33 Squadron RAF.

Als vuurleider op Vlieland ontving hij meerdere malen ZKH Prins Bernhard,
die hij in de oorlog in Londen al had leren kennen.

aldaar zijn vliegerloopbaan te hervatten bij de Royal Air Force. De geboren Stadskanaaler maakte op de
Spitfire en de Hawker Tempest meer
dan 150 gevechtsvluchten tegen nazi-Duitsland.
In 1950 werd hij vuurleidingsofficier
op de schietrange Vliehors, Cornfield Range, op Vlieland. Dat bleef

hij tot 1973. Hij woonde toen op
Vlieland. In 1978 verruilde hij Vlieland met Zuid-Ierland, waar hij zich
met zijn gezin vestigde in Glengarrif
en heeft daar meer dan 40 jaar gewoond.
Vlieland-auteur Jan Houter heeft
in 2012 met behulp van alle dagboeken die Jan Linzel in de Tweede

Wereldoorlog had bijgehouden, het
boek ‘Oorlogsvlieger Jan Linzel’ geschreven. Daarvoor heeft Jan ook
naspeuringen gedaan in binnen- en
buitenland. Alles klopte in Linzel
zijn dagboeken. Het boek is nog te
koop.

Ontmoetingsdienst met evangelist uit Bangladesh

De dieetcoach

Evangelist Wailes Rangsa uit Bangladesh is zondag 12 mei te gast in De
Haven (Noorderkade 2). Hij zal samen met de predikant van De Haven,
ds. Herbert Meerveld de dienst leiden en een preek houden.

De digitale diëtist
In de Leeuwarder Courant las ik een
artikel over nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van gepersonaliseerde
diëten. De kop was dus ‘De digitale
diëtist’ en het beschrijft dat metingen er straks mogelijk voor zorgen
dat een diëtist niet meer nodig is.
Dit omdat apparatuur u voorschrijft
wat u wel of niet kunt eten. Helaas
wordt er hierbij een heel groot deel
van ons werk niet benoemd, namelijk het begeleiden.

De morgendienst begint om 10.00
uur en de preek zal in het Engels
zijn, maar vertaling in het Nederlands is te volgen via de beamers.
Wailes Rangsa is in Nederland vanwege de internationale conferentie

waaraan hij samen met ongeveer
dertig andere kerkleiders en evangelisten deelneemt. De buitenlandse gasten logeren bij gastgezinnen
in en rondom Zwolle. Overdag volgen ze colleges en workshops en

in het weekend willen we ze graag
kennismaken met de kerkgemeenten in Nederland. Dat gebeurt in
Harlingen dus zondagmorgen in de
ontmoetingsdienst. Na afloop is er
gelegenheid om onder het genot van
koffie/thee kennis te maken met
Wailes Rangsa. Er zal een deurcollecte worden gehouden voor de training van evangelisten.

De wadden voor dummies door Henk Tameling
Wat voor onderwijs is er op de
Wadden?
Als het om voortgezet onderwijs
gaat, hebben de jonge autochtonen
van een Waddeneiland veel minder keuze dan de leerlingen aan
de wal. De leerlingen van de Friese
Waddeneilanden kunnen namelijk
alleen naar een school voor vmbo:
op Schiermonnikoog de Inspecteur
Boelensschool, op Ameland de Burgemeester Waldaschool, op Terschelling
’t Schylger Jouw en op Vlieland De
Krijtenburg die onlangs omgedoopt
is tot De Jutter, een splinternieuw
modern, dus duurzaam schoolgebouw bij de Lutinelaan.
Hebben de jonge jutters van Vlieland en al die andere kinderen van
de Waddeneilanden eigenlijk wel
een goede toekomst op hun eiland?
Meer dan de helft van de Nederlandse kinderen volgt een vmbo-opleiding, ongeveer 40% gaat naar een
school voor havo of vwo.
Voor 4 van de 10 leerlingen is op
een Waddeneiland dus geen passende opleiding. Zij zijn door het
isolement van het eiland gedwongen, erg belangrijke jaren van hun
ontwikkeling voor een deel onder
hun niveau te studeren. Natuurlijk
proberen de docenten op de eilander
vmbo-scholen allerlei manieren hun
havo/leerlingen uit te dagen om op
hun niveau te presteren. Dat geldt
meestal voor de eerste jaren van het
voortgezet onderwijs.
De eilanderscholen hebben allemaal
dezelfde onderwijskundige worsteling: Hoe bied je brede vakkenkeuzes op verschillende niveaus aan en
hoe lever je voldoende onderwijskwaliteit als kleine (dorps-) school,

op grote afstand van geschikte, beschikbare docenten? Het beperkte
onderwijsaanbod is een realiteit
waar de eilanders wel mee moeten
leven. Met nogal wat gevolgen.
Rond hun 15e levensjaar stapt een
groot aantal leerlingen letterlijk
over naar een school op de wal voor
havo/vwo-onderwijs. Zo zie je in
Leeuwarden en Harlingen eilander
leerlingen plaatsnemen in een vierde klas havo of vwo van een brede
scholengemeenschap als Piter Jelles
of Simon Vestdijk. Ze blijven daar
dan door de week in een gastgezin
of in een eigen accommodatie onder
begeleiding van een of meerdere ouders. Een kostbare zaak die veel tijd
en organisatietalent van jongeren
en ouderen vraagt. Om nog maar te
zwijgen over de sociaal-emotionele
invloed die een dergelijke situatie op
jonge kinderen en hun ouders kan
hebben.
Een alternatief voor ‘dit gedoe’ zou
afstandsleren kunnen zijn. Op die
manier volgen havo/vwo-leerlingen
in hun vertrouwde omgeving van
het eigen eiland tot aan hun eindexamen op school en thuis digitaal
onderwijs op hun eigen niveau met
docenten van de wal die op afstand
beschikbaar zijn per Skype, mail en/
of telefoon. Pogingen hiertoe zijn in
het recente verleden op bescheiden
schaal uitgevoerd en hebben nog
niet tot pasklare en bruikbare oplossingen geleid.
Schiermonnikoog en Terschelling
tenslotte herbergen nog twee unieke onderwijssoorten: op het eerste
eiland zijn twee biologische veldlaboratoriums. De Rijksuniversiteit
Groningen heeft een gebouw aan

de oostkant van de polder, de Herdershut. Vroeger was daar de hut
van de herder die met een kudde
koeien de kwelder op ging. Het
tweede laboratorium is van de Vrije
Universiteit Amsterdam en staat in
het Groenglop. De Amsterdammers
hebben er een weerstation bij staan,
aan het Kooipad. In beide gebouwen
doen studenten en wetenschappers
onderzoek. Januari 2019 kwam dit
nog in het nieuws vanwege de ramp
met het containerschip MSC Zoe:
Onder leiding van de Rijksuniversiteit
Groningen hebben marien ecologen
uit heel Nederland afgelopen dagen
op Schiermonnikoog uitgezocht wat
de beste methode is om het plastic in
kaart te brengen. Daarvoor hebben
de onderzoekers een speciale app en
site ingesteld. Hiermee hoopt de
RUG een beter beeld te krijgen van
de vervuiling in het Waddengebied,
nadat vorige 291 containers van de
MSC Zoe afvielen.
Terschelling spant wat onderwijs op
de Friese Waddeneilanden de kroon:
het beschikt op de locatie Dellewal
over een dagopleiding op HBO-niveau van topkwaliteit voor zeeofficieren, het Maritiem Instituut Willem Barentsz.
Kijken we naar alle Waddeneilanden in Nederland dan kan Texel
niet onvermeld blijven met een gerenommeerd wetenschappelijk onderzoeksinstituut: het NIOZ. Deze
letters staan voor Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der
Zee. Vanuit Texel en Yerseke doet
men onderzoek in het binnen- en
buitenland op het terrein van biologie, fysica, chemie en geologie.

Het artikel beschrijft nieuwe gadgets om te testen of er een voedselintolerantie bestaat, een test om te
meten of u in de vetverbranding zit
en een DNA-test om meer over de
werking van uw stofwisseling te weten. Met wat wangslijmvlies wordt
er bepaald hoe uw lichaam reageert
op alcohol, vitamines, koolhydraten
en andere stoffen aldus het artikel.
Vervolgens staat er letterlijk: ‘Even
inloggen op het programma dat
aan de database gekoppeld zit en je
weet hoe je dit advies in de praktijk
brengt. Je zou denken: geen diëtist
meer nodig.’ Oké, hier gaat iets grondig mis. Een dieet is een voeding die
een medisch doel dient. Met voeding
werk je dus aan een betere gezondheid. Het is echt niet zo dat een diëtist iets voorschrijft en dan zegt
dat u het vervolgens maar lekker
zelf moet uitzoeken. Ons werk bestaat vooral uit ondersteuning om u
te helpen bij het volhouden van het
dieet. Door te coachen, het geven
van tips en trucs, te motiveren, het
geven van recepten, het delen van
nieuwe kennis, het beantwoorden
van vragen en nog veel meer. Hoe
kan een DNA-test of een meting dit
overnemen? En dan nog een tenenkrommende zin: ‘Geen diëtist meer
nodig om op de calorieën te letten.’
Zoals u wel weet, ben ik helemaal
niet van het kcal tellen. Ik geloof
niet dat de ene kcal gelijk is aan de
andere. Hoe kan bijvoorbeeld energie (kcal) uit een avocado zich hetzelfde gedragen in ons lichaam als
dezelfde energie uit een punt taart.
In het laatste zit immers niets waar
ons lichaam beter door gaat werken,
terwijl de avocado boordevol goede
voedingsstoffen zit. Met zo’n gadget
houdt uw kcal bij en dan weet u wat

u de rest van de dag nog kunt eten
om uw doelstelling te behalen, aldus
het artikel. Is de doelstelling dan gewichtsverlies of kan het ook aangeven of u al voldoende eiwitten heeft
gehad? U zult dan vast zelf moeten
aangeven wat u wilt meten. Tja en
hoe weet u wat goed voor uw situatie is? Koolhydraatbeperkt of juist
vetbeperkt, hoeveel gram mag u dan
per dag? Telt u hier dan wel of niet
nog kcal bij. Wilt u zoutbeperkt eten
en hoeveel zout is voor u dan het advies als u bijvoorbeeld last heeft van
nierfalen? Of bij ernstig ziek zijn, is
vaak juist eiwit verrijkt eten nodig,
maar moet u dan wellicht ook iets
doen met de energie-inname? Kijk
dit soort vragen, moet u dan toch
echt aan uw diëtist voorleggen. Dat
weet zo’n apparaat niet. En een machine die de expertise van de diëtist
vervangt is er volgens Sander Kersten, professor moleculaire wetenschap in Wageningen, ook nog lang
niet. Dat is dan wel weer fijn, de opsteker van de heer Kersten. Hij geeft
zeer terecht aan dat er alleen maar
algemene informatie wordt gegeven
aan de hand van de testjes. En dat de
testen wellicht ook verkeerde conclusies kunnen trekken bij het meten van waterstof die kan ontstaan
door een foute vertering van melksuiker, maar ook door het afbreken
van vezels (hetgeen juist een normale situatie is). De diëtist blijft dus onvervangbaar. Een fijne conclusie van
het artikel. Maar dit gaat dan puur
over de inhoud van een dieetadvies.
Ik mis nog steeds het hele begeleidingsgedeelte wat ons werk juist zo
leuk maakt. Mensen persoonlijk op
weg helpen bij het verbeteren van
eet- en leefgewoonten. Dus naast
de voeding is er ook aandacht voor
beweging, minder stress, beter slapen en stoppen met roken. En ieder
mens is uniek en heeft dus ook een
net iets andere benadering nodig. Ik
geloof er niet in dat ons werk ooit
door een gadget kan worden overgenomen. En u hopelijk ook niet, want
dat blijf ik werk houden! Wilt u meer
weten? Neem dan contact op met
Irene van der Vuurst, diëtist Libra,
tel. 06-11276810. Libra is gevestigd
in Franeker (de Metro), Harlingen
(Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen).

16

Marja Boomstra signeert bij
Boekhandel Van der Velde
Geboren en getogen in, al jaren elders wonend, maar altijd terugkerend naar Harlingen. Dit is in het kort de rode draad in het leven van de
schrijfster Marja Boomstra. Zoals ze zelf zegt: “De rit over de Afsluitdijk
en de geur van de zilte lucht is de aankondiging van het thuiskomen.”
Deze sfeer prijkt ook op haar website: een foto van de Waddenzee.
Het is dus vanzelfsprekend dat zij
haar nieuwe boek ‘Als het verleden
toekomst wordt’ signeert in eigen
stad. Ze doet dat zaterdag 18 mei
bij boekhandel Van der Velde, vanaf
13.30 uur.

Kleur in je tuin
Kleurige borders en voorjaarsbollen maken vele tuinen tot een fleurig
geheel. Je kunt alle zaden van eenjarigen en tweejarigen of vaste planten in de volle grond zaaien. Denk aan soorten zoals Papaver, Vlijtige
Liesjes, Leeuwenbekjes, Duizendschoon en Madelieven. Voor vetplanten begint nu de rustperiode. Geef deze daarom weinig water. De zomerbloeiende bol- en knolgewassen (Dahlia, Canna, Gladiolen en Begonia’s)
moeten dringend de grond in om tijdens de zomer rijkelijk te kunnen
bloeien.
Vergeet de vissen niet
Vanaf nu moeten ze weer bijgevoerd
worden. Beter een aantal keren
achter elkaar kleine porties voeren,
dan te veel in één keer. Staat het
moerasgedeelte langs de vijver nog
leeg? Dan kun je nu de Kattenstaart
of Lisdodde aanplanten. Deze beplanting geeft je vijver een mooiere uitstraling. Let op of het filter
nog voldoende water geeft en spoel
eventueel de filtermaterialen om.
Zoals alle vogels hebben nu ook de
reigers jongen. Dat houdt een bedreiging in voor de vijvervissen.

‘Als het verleden toekomst wordt’ is
een psychologische thriller, waarin
complexiteit van relaties wordt afgewisseld met spanning. Geleidelijk
onthult de schrijfster het verleden
van de introverte Arletta en wordt
de lezer mee genomen naar een aangrijpende ontknoping.
Marja Boomstra volgt een kleurrijke
en afwisselende carrière. Na haar
studie heeft ze bijna drie decennia
gewerkt voor sociaal maatschappelijke georiënteerde organisaties in
diverse steden. Inspiratie voor dit
boek heeft zij onder andere opgedaan tijdens de jaren waarin ze als
projectleider voor het Amerikaanse
internationale programma Youth at
Risk heeft gewerkt.

Tips voor in en om de tuin door Jeroen v. d. Zwet

Ze is trots het boek te mogen delen
met haar familie en oud-stadsgenoten. Voor iedereen de kans om
in een ongedwongen sfeer van de
‘Boekhandel Van de Velde’ vragen
te stellen aan de schrijfster en natuurlijk een gesigneerd exemplaar
te bemachtigen tegen een speciale
introductieprijs.

Droogte
Tref maatregelen die voorkomen
dat de grond door verdamping snel
uitdroogt. Plant bijvoorbeeld bodembedekkers, die een dicht tapijt
vormen, of strooi een laag blad, cacaodoppen of houtsnippers om verdamping tegen te gaan. Schoffel in
droge tijden niet te veel. De grond
is verhard, je komt er haast niet

door en onkruid groeit ook minder.
Wacht tot het weer geregend heeft.
Zet op droge plaatsen geen planten,
die graag in vochtige grond staan.
Doet je dat wel, dan blijf je water
geven. Vang zoveel mogelijk regenwater op in een regenton. Daarmee
bespaar je liters leidingwater
Snoeitijd groenblijvende hagen
Groenblijvende hagen, zoals Buxus,
Hulst, Liguster en Coniferen, kunnen in de meimaand prima gesnoeid
worden. Het snoeien van deze hagen kan nog tot in augustus, maar
nu zullen de jonge scheuten zich
beter ontwikkelen. Kijk voordat je
gaat snoeien de struiken even na. Er
kunnen vogelnesten in zitten
Keuze bestrating
De bestrating bepaalt mede de
sfeer van de tuin. Ga je voor romantisch, traditioneel, mediterrane of
Oud-Hollands, welke keus je ook
maakt, de kleur is de basis voor de

sfeer in de tuin. Kijk of het past bij
de kleur van het huis en de omgeving, naar het onderhoud, de kleurechtheid en de kwaliteit.
Ecologisch tuinieren (3)
Vogels bezorgen je niet alleen veel
kijk- en luisterplezier, ze verlossen
je ook van een pak vervelende insecten. Lijsters en merels smullen van
slakken, koolmezen van rupsen en
(de larven van) lieveheersbeestjes
van bladluizen. Richt je tuin zo in
dat dieren er zich veilig voelen en
dat er genoeg te eten valt. Struiken met bessen en bloemen met
veel zaad zijn ideale vogellokkers:
krentenboompjes, lijsterbes en meidoorn, vlier, rode kornoelje.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu.
Help de hommels en bijen en zorg
dat er tussen maart en november
altijd wat bloeit in je
tuin. Bloemen met
veel nectar en stuifmeel zijn het best:
vlinderstruiken, sporkehout (of vuilboom)
en bramen, sierdistels, lavendel, de
dropplant, vrouwenmantel, koninginnekruid.

Hoogvliegers gezocht voor Hoogvliegersdag op Vliegbasis Leeuwarden
Stichting Hoogvliegers vliegt met zieke en gehandicapte kinderen, het
hele jaar door en vanaf elk vliegveld in Nederland. Piloten, waaronder
beroepsvliegers, stellen hier hun vrije tijd en vliegtuig voor beschikbaar. Meer dan 15 keer per jaar wordt er een Hoogvliegersdag georganiseerd. Op zaterdag 22 juni wordt een Hoogvliegersdag georganiseerd
op Vliegbasis Leeuwarden.
Deze dag is bedoeld voor (chro-

Zo’n stukje
door Marten Blom
Goede vrijdag?
Goede vrijdag. Ik loop met mijn
moedertje van haar flatje naar mijn
auto. We hebben vrij intens met elkaar gesproken en dat kan ik voelen.
Het heeft iets met de medicatie te
maken, maar hoe en waarom weet ik
niet. ‘Mam’, zeg ik. ‘Het is een goed
gesprek, maar we moeten even wat
rustiger praten. Ik moet even kalm
zijn als ik weer naar huis ga rijden.’
Want ik voel het in mijn lijf. Niet
alleen ons gesprek zorgt er voor dat
mijn rechterbeen verkrampt. Ook de
gedachte dat ik nog meer dan anderhalf uur naar huis moet rijden, zorgt
voor zo’n fysieke reactie dat ik met
o-benen naast mijn kromgegroeide
moeder voort hobbel. Als een dronken krab. Of als een spin met maar
drie poten.
Als ik begin met rijden, nu nog in
de bebouwde kom, voel ik hoe mijn
armen zich spannen, waardoor ik tegen mijn stuur duw en mezelf diep
in mijn stoel pers. Ik vloek binnensmonds, maar koester de gedachte
dat het straks beter gaat op de snelweg. Ik verwacht niet veel drukte
en ga ervan uit dat ik het grootste
stuk op cruise control kan rijden,
zodat mijn krampende been wat
rust krijgt. Vanaf de invoegstrook
zie ik het verkeer al als dikke stroop
vertragen. File. Bij het idee al dat ik
op zijn minst het komende kwartier
geconcentreerd tussen 1 en 2 moet
schakelen en koppelen verstijft mijn
rechterbeen en duw ik zo hard tegen
mijn stuur, dat ik met gestrekte armen naar achter wordt gedrukt. Elke
vorm van subtiel door het verkeer
bewegen wordt onmogelijk. Ik laat
de koppeling te laat opkomen. Ik
schakel te laat, waardoor de motor

nisch) zieke of gehandicapte kinde-

brult. Als het verkeer weer op gang
komt moet ik noodgedwongen achter een vrachtwagen blijven hangen
omdat ik mijn hoofd niet snel genoeg kan draaien. Doordat mijn nek
nu ook verkrampt mis ik de reactiesnelheid om snel in te kunnen halen
en in te voegen tussen de stroom inhalers op de linkerbaan.
Niet veilig
Als ik eindelijk een baan op kan
schuiven, begin ik uit te kijken naar
een tankstation. Ik zie een bord met
de plaatsnaam waar mijn neef Kees
woont. Twee jaar geleden was ik ook
al eens bij hem aangespoeld. Ook
toen was het druk geweest op de
weg. Ik was met open armen ontvangen en ging toen een paar uur later
weer op pad. Maar deze keer wil ik
niet een paar uur later naar huis. Bij
het eerstvolgende tankstation stop
ik. Ik zit even stil in de geparkeerde
auto en probeer het van me af te zetten. Dat lukt niet. Ik moet het van
me af praten, realiseer ik me. Anders
gaat het niet weg. Maar Jezus, met
wie moet ik dan praten?
Vanuit de auto kan ik nog enigszins
anoniem om me heen kijken. Ik zie
een vader, jonge zoon en opa eten en
lachen aan een picknicktafel. Het is
een uitnodigend tafereel. Een stukje verder zie ik een echtpaar met
zoon. Normaler kunnen mensen er
niet uitzien. Ik merk dat de situatie
verandert als ik het portier open en
onhandig van de kramp overeind
kom. Mijn nog steeds zoekende
blik wordt nu opgemerkt door een
vrouw met kind, vlakbij een andere
picknicktafel. Ondertussen proberen mijn gedachten het bij te benen.
Die vrouw, zou ze genoeg inlevingsvermogen hebben om mijn verhaal
te kunnen begrijpen? Door mijn
gepeins kijk ik te lang en met een
vluchtige frons draait ze zich om en
loopt een andere kant op. Parkeer-

ren uit Leeuwarden en omgeving.
Alles wordt uit de kast gehaald om
deze kinderen een dag te bezorgen
die ze niet zullen vergeten. Naast
piloot-zijn voor een dag, genieten
ze van vliegtuigen, vrachtwagens,
brandweerauto’s en nog veel meer
activiteiten, zodat ook de ande-

re gezinsleden een uitje hebben.
Voor wie Hoogvlieger wil worden
of iemand wil opgeven, gelden de
volgende regels: Je hebt nog niet
eerder gevlogen met of dankzij
Stichting Hoogvliegers (want dan
ben je al een Hoogvlieger); je hebt
een ernstige of chronische ziekte of

plaatsen bij tankstations voelen niet
veilig, realiseer ik me. Het dringt tot
me door dat mijn zoekende blik en
manke loop niet geruststellend oogt.
Ik kan het me niet meer permitteren
om nog meer ongewenste aandacht
te trekken en sluit eerst de auto af.
Dan loop ik naar het meest normaal
ogende gezin tot nu toe. De moeder
merkt mijn komst meteen op en zegt
iets tegen haar man. Als die ook naar
me kijkt, zeg ik meteen hallo. Hoe
nu verder? ‘Ik wil even iets zeggen’,
hoor ik mezelf tegen de man hakkelen. ‘Ik moet even iets kwijt over wat
me net overkomen is. Kan dat?’

voor mijn gevoel op een groteske
manier rondhobbel. Twee vrachtwagenchauffeurs kijken naar me.
Ik heb nog steeds het gevoel dat ik
wat kwijt moet, dat het de enige manier is waardoor ik mijn hoofd en
daarmee mijn lichaam tot rust kan
brengen. Ik bedenk me dat deze kerels zodanig groot zijn dat ik in elk
geval geen bedreiging voor ze vorm.
Ik loop nu naar ze toe en vang hun
blik. Ze kijken met een verwonderde
glimlach naar mijn steeds manker
ogende loop en wat laat komt de
gedachte binnen dat zíj eerder een
bedreiging voor míj kunnen vertegenwoordigen.

Verwonderde glimlach
‘Eh, nou’, zegt de man. ‘Niet lang.
We moeten zo direct wel verder.’ ‘Het
hoeft ook niet lang’, zeg ik. ‘Zullen
we even bij deze tafel praten?’ Hij
stemt ermee in en ik steek van wal.
Dat ik Parkinson heb. Dat ik dit bij
het rijden nog nooit heb gehad. Het
klinkt me in de oren alsof ik me
daarvoor wil verontschuldigen. Wat
natuurlijk nergens op slaat. Wat kan
ik hier nu aan doen? Aan de andere
kant: wat heeft híj hier nu mee te
maken? Maar mijn woorden beginnen effect te sorteren. Zijn houding
verandert van beleefde tegenzin
naar iets wat ik me voorstel als begrip voor mijn situatie, maar nog
steeds met een gevoel van urgentie
om dit afgehandeld te hebben. Zijn
reacties zijn vriendelijk, maar zo minimaal dat ik besluit om het gesprek
te blijven leiden. Ik bedank hem voor
zijn tijd en zeg dat ik het nu een bee
tje kwijt ben. Dat ik wat te eten ga
halen bij het tankstation en dan nog
een tijdje rustig ga zitten voordat ik
weer ga.
Op weg naar het tankstation springt
de stress weer op me af. Als ik denk
aan hoe ik achter het stuur zat, reageert mijn lijf weer. Mijn rechterbeen buigt niet mee, waardoor ik

‘Kan ik wat zeggen tegen jullie?’
zeg ik. ‘Kunnen jullie me misschien
ergens mee helpen?’ Ze kijken me
nog steeds sullig glimlachend aan.
‘Spreken jullie Nederlands?’ vraag ik.
Ze schudden hun hoofd en ik groet
beleefd terwijl ik me omkeer. Ik voel
me nu zodanig ongemakkelijk dat
mijn lijf nu helemaal alle kanten op
gaat. Ik ben kwaad op mezelf omdat
ik die twee aansprak. Tegelijk ben ik
kwaad op die gasten. ‘Help’ is een
woord dat in vele talen voor komt.
Maar niet in die van hun blijkbaar.
Ach ja, wat ben ik voor hen?
Benzineman
In de shop van het tankstation pak
ik een beker ijskoffie. Als ik ga afrekenen zie ik dat er enkele werkneemsters van de shop met elkaar staan te
praten. De man achter de kassa is
een baken van rust en groet me beleefd. Vastbesloten om te halen waar
ik voor kwam zeg ik: ‘Hallo, kan ik
even met iemand praten; misschien
één van uw collega’s daar? Ik heb net
iets meegemaakt en dat moet ik even
kwijt.’ De man komt snel in actie. Hij
laat een collega zijn taak overnemen
en biedt me een stoel aan. Hij vraagt
me of ik naast de koffie nog iets
anders wil en laat me mijn verhaal

bent verstandelijk of lichamelijk gehandicapt; je valt in de leeftijdscategorie van 6 t/m 17 jaar; je woont in
Leeuwarden of omgeving. Aanmelden kan op www.stichtinghoogvliegers.nl, onder het kopje ‘Hoogvlieger worden’. Mail voor vragen naar
kinderen@stichtinghoogvliegers.nl.

doen. Hoewel hij nog nooit van de
ziekte van Parkinson heeft gehoord,
heeft hij al gauw door dat ik, door er
alleen maar over te praten, al in de
stress schiet en druk ga bewegen.
Nu hij enigszins begrijpt wat er aan
de hand is, doet hij iets wonderlijks:
hij leidt me af. Hij vraagt me of ik
kinderen heb. En nadat ik vertel over
mijn zoon, vertelt hij over zijn kinderen en zijn vrouw. Dat hij uit Egypte
komt en hier alweer twintig jaar
woont. Hij heeft geen haast, zegt hij.
Wil ik nog iets anders, behalve koffie? Trouwens, die koffie hoef ik niet
te betalen. Wil ik nog even praten?
Ja, zeg ik. En we praten nog even.
Hij zegt iets grappigs en voor het
eerst valt de spanning als een zak
met lood van mijn schouders. Hij
adviseert me om voortaan een tablet
mee te nemen. Heb ik iets te doen als
ik weer in zo’n situatie zit. We wisselen visitekaartjes uit. Ik zeg dat ik
naar de auto ga en bedank hem. Hij
vraagt of hij nog even mee moet lopen, maar ik sla zijn aanbod beleefd
af. Als ik na een tijdje weer ga rijden,
komt er een warm gevoel over me.
Het is de wetenschap dat er mensen
zoals deze pompbediende bestaan.
Mensen die je het gevoel geven dat
je er mag zijn, zonder dat je daar wat
voor hoeft te doen. De spanning in
mijn lijf valt nu helemaal weg en ik
zet de radio aan. Naarmate de weg
rustiger wordt, gaat de radio harder
en ik brul soms lachend een liedje
mee. Eenmaal thuis bel ik de benzineman op. Het duurt even voordat
hij terugbelt. Het was razend druk
geweest, die avond. Maar hij was
blij dat ik belde. Hij had zich wel afgevraagd hoe dat was afgelopen. We
wensen elkaar en onze gezinnen een
goed weekend toe. Ik vertel hem dat
hij goud waard is. Hij zegt dat het
normaal is wat hij deed. En ik vertel
hem, en ik weet, dat het niet normaal is. Dat niet iedereen dat doet.
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Eerste Harlinger Steegjesloop met 245 deelnemers succesvol
De eerste Harlinger Steegjesloop werd afgelopen zondag - Bevrijdingsdag - georganiseerd door De Topmoppies, met als inzet zoveel mogelijk
geld inzamelen voor het goede doel.
De ochtend begon met een run van
10 kilometer. Dieuwke Walinga, zelf
deelneemster aan deze run, wierp
zich spontaan op als leidster van de
gezamenlijke warming up. Het was
nog behoorlijk guur, en zeker niet
overbodig om even goed op te warmen. Het startschot werd gegeven
door Frits Westers, ambassadeur
van Stichting hulphond, en trouwe
fan van de Topmoppies. Wel met
behulp van Jelle Werkhoven, de officiële starter, want zoals bleek is een
startschot niet zomaar gelost - de
safetypal moet er wel af.
DJ Asief Williams verzorgde de muziek ’s ochtends, waardoor iedereen
in de juiste stemming kwam om
zijn of haar eigen topprestatie te
gaan leveren, op dit best wel pittige parcours. Uitslag 10 km Heren:
1) Erwin Dollison 33.24, 2) Melle
van Laar 35.04 en 3) Lars Kuijpers
41.58. Dames: 1) Ingrid Krooneman

46.52, 2) Nienke Nicolai 51.55 en 3)
Mireille Lunter 52.01.
Om 11.10 uur was de start van de
run van 5,5 km. Inmiddels was het
weer al wat beter, en met een zonnetje erbij gingen ook deze sportievelingen voor hun beste prestatie;
fantastisch om te zien hoe jong tot
oud met elkaar vertrokken. Ondertussen stond stadsentertainer Dickey Power de sterren van de hemel
te zingen, waardoor het op de Grote
Bredeplaats ontzettend gezellig was.
Uitslag 5,5 km Heren: 1) Sander
hardloopgroep SIC 26.21, 2) Pieter hardloopgroep SIC 26.26 en 3)
Douwe hardloopgroep SIC 26.27.
Dames: 1) Jessica van der Velde-Visscher 31.27, 2) Feikje hardloopgroep
SIC 31.44 en 3) Mirthe van der Velde 31.46. Er was ook een prijs voor
het beste team, waarbij de drie snelste tijden per team bij elkaar opge-

teld zijn. Deze is gewonnen door
hardloopgroep SIC.
Na een optreden van de Slaanderij
van Harlingen zou om 13.00 de start
zijn van de wandeling van ongeveer
4,5 km. Dirk Kracht, inmiddels bijgestaan door Wiebe van Dijk, die
het ook niet kan laten, was alweer
aan het zingen en in zijn enthousiasme bijna niet te stoppen, dus dat
werd ietsje later. Hein Kuiken en
Wiebe van Dijk, die inmiddels in de
rol van speaker was gestapt, gaven
uiteindelijk toch de aftrap voor de
wandeling.
Tijdens deze tour door historisch
Harlingen stonden op diverse punten vrijwilligers van de Harlinger
stadsgidsen, die alles weten te
vertellen over de historie, wat het
samen met de vragen in het uitgereikte boekje, ook nog eens een leerzame tocht maakte. Het was voor de
Topmoppies weer hartverwarmend
dit te organiseren, met dank aan alle
mensen en bedrijven die zich keer

op keer belangeloos inzetten. In totaal was de opbrengst 3750. Iedereen die mee heeft gelopen of op een
andere manier een bijdrage heeft
geleverd, kan er zeker van zijn dat er
ergens iemand is die weer een stap
dichterbij het krijgen van een hulphond is. Zoals Hein Kuiken al noemde kon dit wel eens het begin zijn
van een groots evenement, waarvan
de deelnemers later gaan zeggen: ik
was erbij die eerste keer!

BOEK

BESTELLEN?
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vinden plaats op hun sportcomplex te Zwaag.

Seagulls naar
Urbanus
Aankomende zondag speelt het
mixed softbalteam van de Seagulls een driekamp tegen Urbanus Hoorn en de Vrijbuiters uit
Dronten. Een driekamp is een mini-toernooi waarbij de deelnemende ploegen alle drie tegen elkaar
uitkomen. De wedstrijden worden
georganiseerd door Urbanus en

Dit is de eerste keer dat de Seagulls
in wedstrijdverband zullen aantreden. Een mooie gelegenheid voor de
jonge vereniging om zich te meten
met meer ervaren tegenstanders. De
Seagulls zullen met elf mannen en
vrouwen afreizen naar Zwaag. Het
enthousiasme is groot en de spelers
staan te springen om voor het eerst
een wedstrijd te spelen.
Ter voorbereiding op seizoen 2020
zijn de mannen van de Seagulls ook
begonnen met honkbaltraining.
Deze training wordt georganiseerd
op dinsdagavond vanaf 19:00 uur.
Het doel is om de mannen klaar
te stomen voor deelname aan de
honkbalcompetitie. Deze training
wordt aangeboden naast de reguliere training op donderdagavond. Op
donderdagavond trainen de volwassenen vanaf 19:30 in de mixed-softbalvariant.

Gedicht eilanddichteres
Vlieland siert
Doeksenterminal Harlingen
Het gedicht ‘Eilandverlangen’ van eilanddichter Gerda Posthumus van
Vlieland siert sinds kort één van de hoge ramen van de veerterminal van
Rederij Doeksen in Harlingen. Door het uitzicht over de Waddenzee vermengen beeld en tekst tot een mooie combinatie.

Alle prijswinnaars.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Start kaatsseizoen kv Eendracht met Schooljongens
KNKB Pier Glaspartij
Op Bevrijdingsdag kaatsten de Schooljongens KNKB een door-elkaar-lotenwedstrijd op het kaatsterrein van KV Eendracht te Harlingen. Onder wisselvallige weersomstandigheden streden 23 parturen bestaande
uit elk twee kaatsers om de prijzen. Het was een koude aangelegenheid
waarbij hoofdscheidsrechter Age Tichelaar zelfs overwoog de handschoenen en oorkleppen aan te doen. “Ast de oog-kleppen maar niet op
doest”, zei Jan Nieuwenburg. Onder de deelnemers bevonden zich de
Eendrachtkaatsers Thom Posthumus, Koos Jorna, Davy de Haan en Jaimy Koel.
Door Ubbo Posthuma
Zowel Thom als Koos verloren hun
eerste partij en gingen ook in de
herkansingsronde onderuit. Davy
de Haan won met zijn maat Jelmer
Foppe Drijfhout in zowel de eerste
als de tweede omloop overtuigend
met twee klinkende overwinningen.
In de derde omloop verloren zij in
een spannende partij op 5-5 + 6-4
tegen de uiteindelijke tweede prijswinnaars.
Jaimy Koel won met Pieter den
Breejen uit Arum overtuigend met
5-0 in de eerste omloop.
In de tweede omloop ging het een
stuk moeilijker en werd bij een stand
van 5-5 + 6-2 toch de overwinning
behaald. Ook voor Jaimy en Pieter
zou het net als bij Davy bij de derde
omloop blijven. Tegen het uiteindelijk winnende partuur werd met 5-2
+ 6-6 verloren.
Dat winnende partuur 15, gevormd

door Brent Timmerman uit Dronrijp en Jurre Reitsma uit Exmorra,
kreeg in de eerste omloop geduchte
tegenstand maar won uiteindelijk
met 5-4 + 6-4. De tweede en de derde omloop werden vrij gemakkelijk met respectievelijk 5-1 en 5-2
gewonnen. Partuur 10, gevormd
door Stijn Scheffer uit Sexbierum
en Jan Bandstra uit Oosternijkerk,
de andere finalist, won zijn eerste
en tweede partij met 5-2. De derde
omloop werd dus ternauwernood
met 5-5 + 6-4 gewonnen van Davy
de Haan. De halve finale sloot men
na een achterstand van 3-0 met een
knappe inhaalrace winnend af op
de stand van 3-5 + 0-6 waardoor
de finale na 4 partijen bereikt was.
Partuur 15 bereikte de finale via een
staand nummer en had tot op dat
moment drie partijen gekaatst.
In de finale hielpen parturen 15
en 10 elkaar aan punten door opslagfouten. Ook achterin liep het
waarschijnlijk door vermoeidheid

allemaal wat minder goed. Door opslagfouten, een misslag en een niet
voorbij geslagen kaats werd het 5-3
en was er weer een sprankje hoop
voor partuur 10. Echter op de stand
5-3 + 6-6 1 sloeg Stijn de kleine
kaats niet voorbij en was partuur 15
de winnaar.
Tijdens de prijsuitreiking gaf Douwe
Broersma alle deelnemende kaatsers
een compliment voor hun inzet onder niet altijd even zonnige weersomstandigheden. Ook bedankte hij
de ouders/begeleiders van de kaatsers met hun hulp en het scheidsrechterskorps onder leiding van
good old Age Tichelaar. Ook voor
de catering in de kantine een pluim.
Met een verschil van maar één punt,
werd Jurre Reitsma tot koning uitgeroepen. De kransen van deze partij zijn aangeboden door Van der
Ploeg Schilderwerken.
Winnaarsronde
1) Partuur 15 Bert Timmerman en
Jurre Reitsma (koning)
2) Partuur 10 Stijn Scheffer en Jan
Bandstra
3) Partuur 4 Otte Algra en Sjouke
Beimers
Verliezersronde
1) Partuur 1 Jan-Tymen Eisma en
Nick van der Walt
2) Partuur 20 Jardo Sterkenburg en
Tjitte Reitsma

“We zijn voortdurend op zoek naar
manieren om onze schepen en gebouwen te verbinden met de eilanden en het gevoel dat daarbij hoort”,
vertelt Hanny Wentink, communicatieadviseur bij Rederij Doeksen.
“Dat doen we met foto-exposities op
de veerschepen, maar tekst en met
name poëzie kan hiervoor ook een
heel goed middel zijn.”
Rederij Doeksen had al een tijdje
contact met de eilanddichteres van
Vlieland. “Na de containerramp begin dit jaar verwoordde ze zo treffend de impact van het gebeuren op
de eilanden, dat onze belangstelling
gewekt was. We besteedden in het
meest recente nummer van ons digitale reizigersmagazine Vrij aandacht
aan Gerda’s literaire arrangementen.
En nu is een gedicht van haar hand
te bewonderen in de vertrekhal.
De reden waarom we voor juist dit
gedicht hebben gekozen, is dat het

verlangen naar het eiland, dat eigenlijk al onze reizigers wel kennen, hier
zó uit spreekt, dat het bijna tastbaar
wordt. Gerda heeft hiervoor prachtige woorden gekozen.”
Ook Gerda Posthumus is in haar
nopjes met de mini-expositie in de
terminal. “Ik hoop dat mijn gedicht
bijdraagt aan de beleving van de eilandgasten en eilanders. De reis en
daarmee het vakantiegevoel en verlangen begint al aan boord, en nu al
voor vertrek.”
Gerda Posthumus is sinds 2013 Eilanddichter van Vlieland. Ze schreef
jaarlijks minimaal zes gedichten
voor de gemeente Vlieland. Daarnaast is ze schrijver van dichtbundels, initiatiefnemer van de Poëziewandelingen (o.a. Slauerhoff-Tour)
op Vlieland en geeft ze poëzievoordrachten. Meer informatie op www.
eilanddichtervlieland.nl.
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1133 bezorgt Jan
Hoogland derde
overwinning

Tang Soo Do United Kingdom Open
Op zaterdag 27 april was in Cardiff, Wales de Tang Soo Do United Kingdom Open. Dit evenement wordt elk jaar georganiseerd door Master
John Trudgill en trekt meer dan duizend deelnemers van over de hele
wereld. Dit jaar was Shi Sun Tang Soo Do uit Harlingen aanwezig met
vier deelnemers; Hillebrand Pander, Linda de Bock, Thomas de Bock en
Master Ronald Pander.
In een ongelooflijk sterk deelnemersveld met de beste sporters van
over de hele wereld hebben deze
vier deelnemers hun uiterste best
gedaan. Linda kwam uit in de divisie voor dames met zwarte band
en behaalde op élk onderdeel waarin gestreden werd een medaille.
Ze behaalde goud met sparren én
loopvormen, daarnaast behaalde
ze brons met wapenloopvormen.
Ronald kwam uit in de divisie voor
meestergraden, dat zijn mensen met
de zwarte band 4e dan en hoger.
Daarin behaalde hij twee medailles; goud met wapenloopvormen en
brons met loopvormen. Hillebrand
en Thomas deden hun uiterste best
maar vielen dit keer helaas net buiten de prijzen. Master Pander is
daarom ook ontzettend trots op de
deelnemers.
Naast dit toernooi waren er in de
dagen er voor en na diverse activiteiten voor de zwarte banders; op
woensdag namen ze deel aan een

‘Red and Black Belt Class’ van Master Trudgill. Op donderdag deden ze
een proefexamen voor hun volgende graad. De zondagochtend stond
in het teken van een zeer bijzonder
en exclusief seminar. Grootmeester H.C. Hwang uit Korea gaf een
drie uur durend seminar aan een
selectief internationaal gezelschap
van ongeveer honderdvijftig zwarte
band dragers. Ronald en Hillebrand
waren hierbij aanwezig en zullen
deze unieke ervaring niet snel vergeten.
Vanaf nu zijn de sporters weer in
training voor het volgende toernooi;
de Open Nationale Kampioenschappen op 22 juni in de Waddenhal in
Harlingen. Voor iedereen die eens
wil komen kijken bij een toernooi is
dit de perfecte gelegenheid.

Op zaterdag 4 mei werd de derde
Vitesse vlucht vervlogen. Hiervoor werden op vrijdag 187 duiven
ingekorfd voor de vlucht vanuit
Heusden Zolder om daar zaterdagmorgen om 8.00 uur gelost te
worden. Het was een pittige terugvlucht over 240 km, de duiven
moesten met een NNW wind op
kop naar Harlingen.
Het was op het hok van Jan Hoogland waar net als voorgaande weken
de eerste prijsduif werd geklokt.
Zijn doffer de 133 meldde zich om
11.33 uur terug. Die had dit gedaan met snelheid van 1116 meter
per minuut gevolgd door de tweede
prijsduif de 038 met 1110 meter per
minuut. Het brons was voor Erik Alkema zijn duivin werd als derde prijs
geklokt met 1105 meter per minuut.
Mede door de harde wind tegen was
er voor de Harlinger duiven geen eer
te behalen in de Afdeling en in het
ACG Samenspel. Ook de eilanders
liefhebbers moesten het met een
vijftal staartprijsjes genoegen nemen. De aangeboden bloemen door
Cor Nijkamp waren dus terecht weer
voor de winnende duivenmelker uit
Midlum, die evenzo de luxe prijs
deze week won. De vleesprijzen werden gewonnen door Jan Hoogland,
Sjoerd en Rutger Zwart, Lykle Bokma en Erik Alkema.
Uitslag:
Jan Hoogland (18) 1. 2. 4. 12. 17.
19. 28. 37. 48. 62. 63. 67. 82. 90. 93.

Erik Alkema (20) 3. 22. 25. 31. 41.
45. 71. 72. 73.
Age Zijlstra (17) 5. 6. 14. 26. 29. 35.
47. 49. 74. 79. 83. 88.
Henk Schreuder (18) 7. 13. 15. 16.
20. 27. 30. 57. 58. 59. 76. 80. 81. 87.
91
Sjoerd & Rutger Zwart (25) 8. 9. 11.
21. 32. 50. 51. 54. 55. 61. 66. 78. 85.
86
Lykle Bokma (23) 10. 18. 23. 33. 34.
36. 39. 42. 44. 46. 52. 53. 56. 60. 64.
69. 70. 94.
Gerrit de Koe (27) 24. 38. 40. 43. 77.
Gorrie Lambregts (24) Terschelling
65. 68. 89.
Fred Fiege ( 24) Terschelling 75. 84.
Klaas van der Kuur (7) 92.
Harlingen Timmerbedrijf neemt leiding over in Vitesse Sponsorvlucht
Ook was het zaterdag 4 mei de derde vlucht in de sponsorcompetitie.
Hierin heeft Harlingen Timmerbedrijf het leiderschap over genomen
van Café Tuinzicht en daarmee is
De Brasserie uit de top drie gevlogen. Hun plaats is ingenomen door
Bierma Bestrating en Slagerij Remco Wouda moest zijn plaats afstaan
aan Grafisch Centrum Harlingen.
In deze competitie vliegen de leden
van Ons-Genoegen met hun duiven
voor de diverse bedrijven om het
kampioenschap in de Vitesse, MidFond, Fond, Jonge-Duiven, Natour
en tenslotte om het algehele kampioenschap van Harlingen. Waar De
Smulpot de beker in moet verdedigen. Na deze derde Vitesse vlucht
vanaf Heusden Zolderen is de stand
met er achter de vorige:
1 Harlinger Timmerbedrijf 0657427688 (8); 2 Bierma voor al uw
bestrating (16); 3 Grafisch Centrum
Harlingen (5); 4 Café Tuinzicht in
de Nieuwstraat (1); 5 Bouwbedrijf
Bruinsma BV (6); 6 Copini brillen en
Contactlenzen (11); 7 Roxa Duurzaam Advies (9); 8 Brasserie De Jasmijn op de Grote Bredeplaats (2); 9
Harlingen Boeit.nl (4); 10 Slagerij
Remco Wouda op de Spekmarkt
(3); 11 De Smulpot het lekkerste
winkeltje van Harlingen (17); 12
Harlinger Courant/Flevodruk (7);
13 Hotel Zeezicht Vlieland (18); 14
Visser Containers en Recycling (15);
15 Frits Werther Scheepsreparatie
Harlingen (10); 16 Nauta’s Schildersbedrijf (13); 17 Smit Beheer en
Verhuur Vlieland (14); 18 Cor Nijkamp Bloemen (12)

Harlinger hockeydames vechten zich uit achterstand terug
Door de meivakantie hebben de Harlinger dames twee weken geen
wedstrijden gehad. Ondanks dat hebben een aantal dames hard doorgetraind. Afgelopen zondag mochten ze het opnemen tegen Daring dames 1. De voorbereiding verliep wat stroef en de dames moesten erg aan
het veld wennen. De Harlingers zijn niet gewend aan een waterveld, wat
meer stuitert dan een zandveld.
Na het fluitsignaal liep het spel van
dames 1 nog niet helemaal op rolletjes, waardoor er nog veel fouten
werden gemaakt en afspraken niet
nagekomen werden. Toch wist Tineke Pars een mooie tip-in te scoren uit de strafcorner die een aantal
meiden afgelopen week hebben getraind. De dames van Daring hadden hier echter gelijk een antwoord
op, ze scoorden kort na elkaar de 1-1
en de 2-1 en maakten gebruik van
het rommelige spel van Harlingen.

Harlingen kwam niet lekker in haar
spel en kregen in de rust even goed
op hun donder. De dames moesten
meer vanuit het centrum gaan hockeyen en coach Daniël Schaaf koos
ervoor om nog aanvallender te gaan
spelen en zette een extra spits in.
Dit bleek een goede zet, want Harlingen ging veel beter hockeyen. Invalspeelsters Maud Hauser, Nynke
Bijlsma en invalkeepster Leandra
Kingma versterkten het team en er

werd meer naar voren gespeeld. Al
snel werd de bal voor de goal langs
gespeeld door Hannamay Tjalsma,
waardoor Edine Outhuijse deze kon
afmaken. Harlingen bleef flink druk
zetten en door middel van slim spel
in de cirkel konden de dames van
Harlingen nog een strafcorner forceren. Deze werd goed benut in de
rebound door Hannah Touwslager,
die de bal behendig over de keepster
in het doel speelde. 3-2 voor Harlingen. Om de drie punten veilig te

stellen wist Hannah wederom een
doelpunt te scoren, door de bal van
de verdediger van Daring te onderscheppen en de keepster uit te spelen. Het was 4-2. Verdediger Lotte
Switijnk wist een aantal keer de bal
via de zijlijn bij de voorhoede te krijgen, waardoor Harlingen kon blijven
aanvallen en nog een paar mooie
kansen creëerde.
Aankomende zondag spelen de Harlinger dames een thuiswedstrijd
tegen Coevorden om 12.45 uur. Dit
zal al de één na laatste wedstrijd van
het seizoen worden. De Harlinger
dames hebben niets meer te winnen
of te verliezen, maar kijken ernaar
uit om de wedstrijden positief af te
sluiten.

Pollie, Peter
en Mark Kwast
blijven presteren
Op zaterdag 4 mei 2019 vlogen de
postduiven van de Afdeling Friesland uit de lossingsplaats Heusden-Zolder in België, ongeveer 236
kilometer van Harlingen. Onder
de 16.456 duiven die om 8.00 uur
werden gelost, bevonden zich 392
duiven van PV De Postduif Harlingen, ingebracht door de eigenaars
van zestien vlieghokken.
Vooraf hadden de Friese liefhebbers nogal wat bedenkingen over
de weersomstandigheden op de
vlieglijn: een stevige noordwestelijke wind met regen- en hagelbuien.
Achteraf bleek de lossing goed uit
te pakken want de Friese en Harlinger duiven kwamen, ondanks de
pittige omstandigheden, vlot naar
huis en er bleven nagenoeg geen
duiven achter. De snelste duif van
Harlingen en van PV De Postduif
arriveerde om 11.27 uur op het hok
van Pollie, Peter en Mark Kwast in
de Troelstrastraat. Met een gemiddelde snelheid van ruim 1138 meter
per minuut pakte deze doffer niet
alleen een overtuigende eerste prijs
in de vereniging maar was tevens de
snelste duif van de gemeente Harlingen en de zich daarin bevindende
postduivenverenigingen. Na drie
vluchten bestaat de top drie van het
Vitessekampioenschap Onaangewezen 2019 uit Gebr. Kwast & Zn.
Sjouke van der Boom en Hok van
Velzen. Aangewezen zijn dit Hok
van Velzen, Gebr. Heeres & Zn. en
Hessel Bakker. Het Duifkampioenschap Vitesse 2019 wordt voorlopig aangevoerd door een duivin van
Hok van Velzen. De vlucht uit Heusden-Zolder werd gesponsord door
Hessel Bakker.
Uitslagen
Pollie, Peter en Mark Kwast (24/51)
1, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 26, 34, 36,
39, 42, 54, 65, 68, 70, 71, 85, 86, 87,
105, 106, 115, 128
Henk en Willem van Velzen (8/25)
2, 7, 17, 23, 56, 63, 99, 118
Andries Wijkstra (12/20) 3, 9, 29,
47, 49, 59, 66, 83, 97, 100, 101, 119
Dirk Buwalda (18/32) 4, 12, 35, 40,
41, 61, 64, 69, 73, 74, 76, 77, 79, 84,
93, 111, 127, 129
Jan, Willem en Frederik Heeres
(18/43) 5, 6, 13, 21, 28, 33, 46, 51,
52, 53, 60, 82, 89, 98, 114, 117, 123,
124
Sjouke van der Boom (8/25) 8, 11,
16, 30, 38, 44, 55, 126
Willem Buwalda (12/29) 14, 25, 31,
37, 43, 45, 50, 58, 75, 80, 81, 107
Feike en Eelco Feikema (2/15) 20,
112
Auke Halma (3/13) 27, 92, 102
Rinnie & Arjen Riem (8/18) 32, 57,
78, 103, 109, 116, 130, 131
Hessel Bakker (4/6) 48, 67, 110, 122
Elly Broekhuizen (8/17) 62, 72, 91,
95, 96, 120, 121, 125
Combinatie Heeres (2/15) 88, 104
Maarten & Robbin Liebregts (4/13)
90, 94, 108, 113
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox

Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van de overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 02-05-2019, Stichting Straatfestival, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van
“Straatfestival Harlingen” op 22 en 23 juni 2019 in de
binnenstad.
 02-05-2019, Stichting BENG, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van het
evenement “Bengels” op 19 juni 2019 in de Voorstraat
te Harlingen.
 02-05-2019, Stichting BENG, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van
het evenement “Straat Brunch” op 14 juli 2019 in de
Voorstraat te Harlingen.
 07-05-2019, Skûtsje, aanvraag tijdelijke
terrasuitbreiding van 21 tot en met 23 juni 2019.
 07-05-2019, Stichting Evenementen Harlingen,
gewijzigde aanvraag evenementenvergunning voor
het organiseren van het horeca avond gedeelte
Visserijdagen 2019 van 28 augustus tot en met 1
september 2019.
 07-05-2019, Skûtsje, aanvraag tijdelijke
terrasuitbreiding van 28 tot en met 31 augustus 2019.
 07-05-2019, Stichting Evenementen Harlingen,
aanvraag evenementenvergunning voor het
organiseren van het horeca gedeelte tijdens de Juni
feestweek van 21 tot en met 23 mei 2019.
 07-05-2019, Wijkvereniging Het Oosterpark, aanvraag
evenementenvergunning voor het organiseren van
de “Derk Rambo Schrik Kaatspartij” op 14 september
2019.
 07-05-2019, Wijkvereniging Het Oosterpark, aanvraag
artikel 35 ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens de prijsuitreiking van
de “Derk Rambo Schrik Kaatspartij” op 14 september
2019 in de Koegelbult te Harlingen.
 07-05-2019, Skûtsje, aanvraag artikel 35 ontheffing
voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken
tijdens het Tobbedansen op 22 juni 2019.
 07-05-2019, Gewoan Sven, aanvraag artikel
35 ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Lanenkaatsen
van 17 tot en met 21 juni 2019.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 07-05-2019, Jumbo, Spoorstraat 1, ontheffing
Winkeltijdenwet voor 30 mei, 9 en 10 juni 2019.
 07-05-2019, Plus Lunenborg, Kimswerderweg 48,
ontheffing Winkeltijdenwet voor 30 mei, 9 en 10 juni
2019.
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.

Aangepaste openingstijden/sluitingstijden
Hemelvaartsdag donderdag 30 mei 2019
Pinkstermaandag 10 juni 2019

Gemeente Harlingen (incl. KCC)
Geheel gesloten
Geheel gesloten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 02-05-2019 tot en met 08-05-2019.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 06-05-2019, Grote Bredeplaats 26, Harlingen, het
creëren van een bovenwoning;
 07-05-2019, Singelstraat 30, Harlingen, het aanbouwen
van een woonserre;
 07-05-2019, Gerben Oswaldstraat 22, Harlingen, het
plaatsen van een dakkapel;
 08-05-2019, Galjoenweg 77, Harlingen, het plaatsen
van een dakkapel.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.
De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 07-05-2019, Grote Bredeplaats 8 A, Harlingen, het
verbouwen van het pand tot Domino’s pizzeria;
 08-05-2019, Lange Lijnbaan 58, Harlingen, het bouwen
van een tijdelijke moke up;
 08-05-2019, Oude Trekweg 81 3, Harlingen, het kappen
van twee coniferen.
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.

Kom naar de ‘Praat met de Raad’
bijeenkomst op woensdag 15 mei
2019
U bent van harte welkom vanaf 19.30 tot 20.30 uur in de
kantine van kaatsvereniging “De Keatsebal” te Wijnaldum.
Bent u een inwoner van Wijnaldum of bent u actief als
ondernemer of in het verenigingsleven in Wijnaldum? Wilt u
een onderwerp bespreken met de gemeenteraad of napraten
over een punt wat op de agenda heeft gestaan tijdens de
raadsvergadering? Tijdens de bijeenkomst ‘Praat met de
Raad’ mag iedereen meepraten en bent u aan het woord!

Enquête mobiliteitsvisie
Klantcontactcentrum,
voorstraat 35
gemeente
Harlingen

Verwarde spraak?

wat kan er beter? Op basis van uw inbreng gaan we aan
de slag met de verdere uitwerking. Vul de enquête in en
denk mee. Deze kunt u invullen tot en met vrijdag 17 mei
2019. Kijk voor de enquête en meer informatie op www.
harlingen.nl/mobiliteitsvisie

Aanvragen (meerjarige) subsidie
voor 1 juni 2019
De gemeente Harlingen geeft subsidie aan organisaties
en verenigingen die activiteiten uitvoeren in het sociaal
domein. Er kan een subsidie worden aangevraagd voor
activiteiten die vallen binnen de volgende beleidsterreinen:
Educatie, cultuur en sport; Maatschappelijke ontplooiing
(Dorp-, wijk-, buurtgerichte en bewonersinitiatieven,
mantelzorg en vrijwilligers) Ouderenwerk; Begeleiding
asielmigranten en nieuwkomers; Collectieve voorzieningen
en activerende dagbesteding.
Organisaties en verenigingen kunnen voor 1 juni 2019
een (meerjarige) subsidie aanvragen voor 2020 door het
aanvraagformulier te downloaden op www.harlingen.nl/
subsidies , in te vullen en te versturen naar de gemeente
Harlingen.

Harlingen, Bolswardervaart,
Zuidoostersingel,
Franekertrekvaart, stremming
In verband met evenement Young Solar Challenge geldt
het volgende:
 Stremming Zuidoostersingel, (tussen de Kerkpoortsbrug
en de Oosterbrug); Dit geldt op zaterdag 11 mei 2019
van 14.00 tot 15.15 uur.
 Mogelijk oponthoud Bolswardervaart, Zuidoostersingel,
Franekertrekvaart (tussen brug N31 en Industriebrug)
Dit geldt op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 16.00 uur.
Extra informatie:
 Ca. 25 solarboten varen diverse wedstrijden op
genoemde route conform BPR.
 Volg aanwijzingen op van Havendienst en organisatie.

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Stremming Grettingalaan, tussen Kluerd en Ropens

op Donderdag 9 mei, vrijdag 10 mei, maandag 13 mei
en dinsdag 14 mei. Alle 4 dagen van 07:00 uur tot ca.
14 0517
www.harlingen.nl
16:30 uur. In verband
met aansluiten riolering.
 Stremming Noorderhaven, zuidzijde, op 16 mei 2019
van 12.00 uur tot 00.00
uur, in verband met de HT
De gemeente
actualiseert
haar visie op mobiliteit
PostbusHarlingen
10.000, 8860
HA Harlingen
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
avondmarkt
en daar hebben wij ook u voor nodig! Met de aanleg
van de N31 en de projecten die daar mee samenhingen
 Stremming Zuiderhaven op 20,22, 23 en 24
is de gemeente Harlingen toe aan vernieuwing van het
mei 2019 van 7.00 tot 12.00 uur in
mobiliteitsbeleid. Dit doen wij door het opstellen van een
verband met de verbouwing van
visie op mobiliteit. Samen willen wij met u aan de slag
de Albert Heijn. Tijdens de
met het opstellen van deze toekomstbestendige visie. Hoe
werkzaamheden is
ervaart u
de huidige verkeerssituatie? Wat
de Albert Heijn
gaat er goed,
gesloten.

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

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

Scheve mond?

Gebiedsteam Harlingen
Geheel gesloten
Geheel gesloten

Lamme arm?

hartstichting.nl
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Jeugdoverzicht fc Harlingen
Bijna alle teams waren afgelopen weekend op het voetbalveld te vinden.
Of het nu in Harlingen was of daarbuiten, het was genieten. Een klein
overzicht van afgelopen weekend:
terdag in Sneek op tegen Boso Sneek
Fc Harlingen JO8/JO10
JO13-1. Op woensdagavond 15 mei
Wat lieten de spelertjes van JO8 om 19.00 uur spelen ze in eigen huis
mooi spel zien. Met z’n achten was tegen St. Annaparochie JO13-1. Het
het team zaterdag in Jirnsum en het team van JO13-2 wisten niet te winwas behoorlijk fris. Maar iedereen nen van de jongens van Vlieland.
heeft super goed zijn best gedaan VSV ’31 JO13-1 won met 1-4. De
en het werd een leuke wedstrijd. meiden van MO13-1 presteren dit
Zaterdag spelen de jongens en meis- seizoen meer dan goed in de 1e klasjes een thuiswedstrijd tegen Blauw se. Al weken staan ze bovenaan en
Wit’34 JO8-2. De jongens en meisje dit moeten ze nog drie wedstrijden
van JO10-1 speelden zaterdag een zien vol te houden. Woensdagavond
thriller van een wedstrijd in eigen 8 mei speelden ze een doordeweekse
huis tegen de JO10-4 van SC Fra- wedstrijd in Bolsward tegen Bolsneker. Ook komend weekend spelen ward MO13-1. Meer over deze wedze een thuiswedstrijd met als tegen- strijd in een volgend jeugdoverzicht.
stander Hardegarijp JO10-2.
Fc Harlingen JO15
Fc Harlingen JO11
JO15-1 nam het in Menaam op teJO11-1 zal het zaterdag op gaan gen SJO DFC JO15-1. Het werd een
nemen in Leeuwarden tegen Blauw eenzijdige wedstrijd waarbij de HarWit’34 JO11-2. In de competitie van lingers de ene goal na de andere wisJO11-2 liggen de teams ontzettend ten te scoren. Het werd maar liefst
dicht bij elkaar. Stonden de Harlin- 0-7 voor fc Harlingen. JO15-2 wist
gers vorige week nog op een tweede de thuiswedstrijd tegen Black Boys
plaats, door het nipte verlies van 1-2 JO15-1 met 6-0 te winnen. Nu na
tegen de koploper Hielpen JO11-1 zes wedstrijden gespeeld te hebben
zakken ze twee plekjes naar bene- staat JO15-2 nog steeds bovenaan
den. De nummer drie, Balk JO11-2, in hun competitie. Maar ze worden
komt zaterdag naar Harlingen en op de voet gevolgd door Woudsend
in een eerdere ontmoeting dit jaar JO15-1. En laat dit team nou net
lieten de Harlingers zien dat zij de de tegenstander zijn aankomend
sterkere ploeg waren. Ook in deze weekend. Daarna reist het team op
laatste thuiswedstrijd zullen ze alles maandagavond 13 mei af naar Ouop alles zetten om die drie punten demirdum en zullen ze het op gaan
in Harlingen te houden. De laatste nemen tegen St. NOK/Bakhuizen.
competitiewedstrijd zal de week JO15-3 verloor in een zeer spandaarop in Sexbierum tegen AVC nende wedstrijd tegen SC Bolsward
JO11-1 gespeeld gaan worden.
JO15-4 met 6-5.
Fc Harlingen JO/MO13
JO13-1 vinden we terug op plek drie
van de 1e klasse. Zij nemen het za-

Fc Harlingen JO17
JO17-1 heeft twee belangrijke wedstrijden gewonnen afgelopen week

en zetten hiermee een zeer belangrijke stap richting een eventueel
kampioenschap. Beide wedstrijden
werden thuis gespeeld. Tegen SWZ
Boso Sneek JO17-2 werd er, in een
relatief slecht gespeelde wedstrijd
van fc Harlingen, gewonnen met
5-0. En de tegenstander van afgelopen zaterdag, Beetgum JO17-1,
werd verslagen met 4-1. Rest de
mannen nog twee wedstrijden. De
meiden van MO17-1, momenteel
tweede in hun competitie, wisten
in eigen huis te winnen van Mulier
MO17-1 met 4-0. Koploper AVC
MO17-1 komt zaterdag naar fc Harlingen. In een eerdere ontmoeting
heeft fc Harlingen in Sexbierum al
laten zien dat ze het AVC knap lastig kunnen maken. AVC wist toen
slechts met 1-0 te winnen. Al met al
zal het een spannend duel worden.
Komend weekend bij fc Harlingen
Zaterdag 11 mei begint het voetbal om 9.00 uur bij fc Harlingen
en kan een ieder getuige zijn van
mooi voetbal met ongetwijfeld veel
strijd en plezier. En omdat het dit
weekend Moederdag is, wil fc Harlingen alle moeders in het zonnetje
zetten. Voor al die moeders die zich
elke week weer belangeloos inzetten
voor de club. Voor de moederleiders.
Maar ook voor al die moeders die
elke wedstrijd weer langs het veld
staan. Voor al die moeders die elke
week wassen. Voor al die moeders
die ‘moeten’ rijden naar uitwedstrijden. Voor al die moeders die
kantinediensten draaien. Voor al die
moeders die… nou ja gewoon voor al
die lieve moeders staat er een kleine
verrassing klaar. Kom ook langs en
ervaar zelf het plezier, respect, spor-

tiviteit, eenheid en gezelligheid bij
fc Harlingen.
Jeugdprogramma
Zaterdag 11 mei 2019
Thuis:

09:00 fc Harlingen JO8-1 – Blauw
Wit ’34 JO8-2
10:00 fc Harlingen JO10-1 - Hardegarijp JO10-2
10:15 fc Harlingen JO15-3 - LSC
1890 JO15-4
11:15 fc Harlingen JO11-2 - Balk
JO11-2
11:30 fc Harlingen MO13-1 – GAVC
MO13-1
12:30 fc Harlingen MO17-1 - AVC
MO17-1
13:30 fc Harlingen JO15-1 – SJO
Oudega/HJSC JO15-1
Uit:

08:45 Blauw Wit’34 JO11-2 - fc Harlingen JO11-1
09:00 SWZ Boso Sneek JO13-1 - fc

Harlingen JO13-1
10:30 Woudsend JO15-1 - fc Harlingen JO15-2
Maandag 13 mei 2019
Uit:

19:00 St. NOK/Bakhuizen JO15-2 –
fc Harlingen JO15-2
Woensdag 15 mei 2019
Thuis:

18:45 fc Harlingen JO8-1 – SC Bolsward JO8-2
19:00 fc Harlingen JO13-1 – St. Annaparochie JO13-1
Uit:

18:30 Leovardia JO11-1 – fc Harlingen JO11-1
Donderdag 16 mei 2019
Uit:

18:45 St. Arum/Stormvogels JO131 – fc Harlingen JO13-2

Het weer was bar en boos tijdens de wedstrijd waarin fc Harlingen JO11-2
het op nam tegen de grote jongens en meisje van Hielpen JO11-1.

Weekendoverzicht fc Harlingen
Fc Harlingen 1
Opnieuw wist fc Harlingen 1 de
broodnodige punten niet hier in
Harlingen te houden. Een ook niet
geweldig spelend Irnsum was te
sterk en wist door een paar mazzel
doelpunten de winst naar zich toe
te trekken. In de 36e minuut viel
de 0-1 en die kwam letterlijk uit de
lucht vallen. De bal verdween via
een fc Harlinger verdediger en even
toucheren van Irnsum speler Frank
Vermeulen via de binnenkant paal
in het doel. Hierna was er na een
goede voorzet van Martin van Andel een kleine mogelijkheid voor
Sjouke Bootsma. In de 50e minuut
ontstond er na een corner een echte scrimmage voor het fc Harlinger
doel. De verdedigers slaagden er
niet in de bal weg te werken en via
het been van een verdediger kwam,
door dat eigen doelpunt, Irnsum op
een 0-2 voorsprong. De spelers van
de thuisclub werkten enorm hard
en even leek het erop dat de aan-

sluitingstreffer er zou komen. Goed
doorzetten van Sjouke bracht Arjan
in balbezit, deze zette prima voor
maar die voorzet werd door fc Harlingen gemist. Een lange bal vanuit
de Irnsummer achterhoede belandde tussen Mateusz, doelman Panbakker en spits Julius Huistra in en
met wat geluk belandde de bal voor
zijn voeten zo kon hij de bal van
dichtbij in het lege doel schuiven,
0-3. Vlak voor afloop wist fc Harlingen toch de ere treffer te maken. Het
was Arjan die na een mooie steekpass keurig de 1-3 scoorde.
Fc Harlingen VR1
De uitwedstrijd naar St. Annaparochie tegen de VR2 van afgelopen
zaterdag stond al te boek als zijnde lastig. Thuis werd eerder dit jaar
nipt gewonnen met 3-2. Maar de
dames van fc Harlingen begonnen
sterk aan de wedstrijd en hielden
constant druk op de achterhoede
van St. Anna. Dit resulteerde in een

Fc Harlingen JO13-2 heeft sinds dit voorjaar een sponsor. Al eerder stak
Makelaardij Stegenga de meiden van fc Harlingen MO17-1 in het nieuw en
nu mag ook fc Harlingen JO13-2 met veel trots de naam Stegenga dragen.
Ze bedanken Makelaardij Stegenga voor deze investering.

goed 1-2’tje tussen Ilse en Ashley en
laatstgenoemde wist koeltjes af te
ronden en dit werd tevens de ruststand. In de tweede helft wist Sascha de bal te onderscheppen waarna
ze de 0-2 op het scorebord zette. Fc
Harlingen voelde dat er meer in zat
en ging volop in de aanval. Na een
verkeerde uittrap van de keepster
van St. Anna wist Ingrid de bal te
onderscheppen, twijfelde niet en
haalde uit, 0-3. Fc Harlingen dacht
de buit binnen te hebben maar het
was de tegenpartij wat meer en
meer aan voetballen toekwam. Binnen een kwartier was de voorsprong
veranderd in 3-3. Met nog tien minuten op het scorebord en hier en
daar nog wat wisselingen binnen het
team van fc Harlingen wisten de dames toch nog aan het langste eind te
trekken en maakte Jessica de 3-4. Al
met al een leuke partij voetbal voor
de supporters van zowel St. Anna
als fc Harlingen. Woensdagavond
speelden de dames van fc Harlingen
thuis tegen SC Joure VR1. Daarover
in een volgend overzicht meer.
Komend weekend
Het weekend bij fc Harlingen begint
op vrijdagavond om 19.30 uur met
de 35+ competitie. Teams van St.
Annaparochie, Beetgum, SC Berlikum en Minnertsga gaan de strijd
aan met de mannen van fc Harlingen 35+1.
De Vrouwen 1 zijn komend weekend
vrij maar zullen zich op gaan maken voor de uitwedstrijd naar Grou.
Zondag gaat het vlaggenschip van fc
Harlingen de haven uit. Het zet dan
koers naar het prachtige Terschelling. Niet voor het eerst dit seizoen,
want op 9 september afgelopen jaar
speelden onze jongens in de bekervoorronde al tegen AVV. Het is zelfs
zo dat fc Harlingen alle wedstrijden
dit seizoen op en tegen Terschelling
in winst omzette. Of dit voor een
derde keer gaat lukken, weten we in
de loop van zondagmiddag. Het duel
wordt gespeeld op het sportpark in
Midsland. Het zou geweldig zijn als

Fc Harlingen VR1 nam het zaterdag op in St. Annaparochie en het is Sascha
Kimp die de 0-2 op haar naam schrijft. 	
(Foto: P. IJdema)

er een boot vol supporters mee ging
deze dag.

competitie op Sportpark Schatzenburg in Menaam

Programma:
Vrijdag 10 mei:

Zondag 12 mei:

Thuis:

Vanaf 19:30 uur fc Harlingen 35+
competitie bij fc Harlingen
Uit:

Vanaf 20:00 uur fc Harlingen 45+

Thuis:

10:00 fc Harlingen 3 – Friesland 3
10:00 fc Harlingen 4 – Beetgum 2
Uit:

12:00 MKV’29 3 – fc Harlingen 2
14:30 Terschelling 1 – fc Harlingen 1

De JO8 en JO10 van fc Harlingen spelen aanstaande zaterdag allebei thuis.
Trainen doen ze elke maandag- en woensdagmiddag van 17.00-18.00 uur.
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vrijdag 10 mei 2019

Anna Casparii / Pizzeria Pompeï

Zaalvoetbal competitie

Op de foto het Nationaal Militair Basketbalteam met staand, tweede van rechts, sergeant-majoor Bas van Hek.

Damesteam Green Lions speelt tegen Nationaal
Militair Basketbal team
Op woensdag 15 mei om half acht spelen de dames van Green Lions een
oefenwedstrijd tegen het Nationaal Militair Basketbalteam (NMBT) in
de Waddenhal te Harlingen. Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden is Bas van
Hek (sergeant-majoor van de mariniers en zelf spelend bij Green Lions)
samen met de huidige aanvoerster begonnen om het NMBT weer nieuw
leven in te blazen.
ze dit allemaal voor hetzelfde doel;
namelijk het op de kaart zetten van
het militaire dames basketbal en zo

Het team is begonnen met vijf
speelsters en momenteel is er een
bestand van 20-25 dames. Het niveau binnen het team is heel gevarieerd, van oud eredivisie speelsters
tot recreanten. Wat ze allen gemeen
hebben is de passie en het plezier
in het basketballen. De passie is bij
sommigen zo groot dat zij naast
hun fulltime baan, operationele
verplichtingen zoals oefeningen en
uitzendingen, gezinnen thuis en de
reisafstand toch tijd vrij maken om
te basketballen. Uiteindelijk doen

uiteindelijk deel te nemen aan de
wereldspelen (Olympische spelen
voor Militairen) en het wereldkampioenschap voor militairen. Ze zijn
druk aan het trainen en maken dus
aankomende woensdag een uitstapje naar Harlingen. Bent u enthousiast geworden en benieuwd naar deze
wedstrijd kom dan woensdag 15 mei
om half acht naar de Waddenhal.

Kantine Waddenhal/schilder v.d.
Ploeg - Veltman Maritiem  10-2
Kantine/v.d. P. traden aan in prachtige nieuwe shirts ut was alleen jammer dat de keeper ut ouwe zootsje
nog an had. Sjouke Bootsma, van
KvdP, kreeg de eerste mooie kans
maar die schoot hij richting cornervlag. Pas na dertien minuten was het
raak een pass van Ralf van Hurck
kon Stefan Adema zo binnen schuiven, 1-0. VM zocht wel degelijk de
aanval maar de afronding liep niet
echt soepel. KvdP kwamen op 2-0,
weer een pass van Ralf van Hurck
belandde nu bij Ronald Jilders en
die kon um ur met sien jonge heer
wel inskuuve. In de tweede helft had
Soulaimen Snoussi het geluk eindelijk mee tussen twee paar benen
door maakte hij 2-1. Vanaf dat moment gingen de mannen van KvdP
los, een puntertje van Michel v.d.
Ploeg vloog in de touwen, 3-1. Het
was M. IJpe die met een wippertje
4-1 maakte, Sjouke Bootsma maakte
5-1, Ralf van Hurck raakte nu eindelijk zelf de roos 6-1 en IJpe tikte 7-1
binnen. Tarek maakte nog 7-2 maar
Sjouke Bootie 2x en Ralf de kleine
slurp bepaalde de eindstand op 102.
9-4
Friesland Direct - PoPaLo
Coach Heeringa van FD zat nog met
sien poten in ut warme water in Turkije, dus die was ur niet. Toch begon
zijn ploeg fanatiek maar kreeg PPL
via Lowietje Quisenaerts de eerste
kans, maar helaas hij miste. En een
schot van Norbi Helik werd kundig
gestopt door keeper Reijenga. Na
zeven minuten kwamen de mannen
van PPL toch aan de leiding door
Brian Visser, 0-1. Aan de andere
kant miste George Pires eerst een
kans, de kans van Johan Janssen
vloog er natuurlijk wel in, 1-1. Lowietje miste alleen voor de keeper
en op aangeven van Niels Vlottes
scoorde Pires wel, 2-1. Een prachtige
uutgooi van Gerard de Viskarre, de
PPL keeper kwam bij Brian Visser
maar die vergriemde de kans. Nog
voor de wissel keerde die Karre een
bal poerbest maar de rebound tikte
Vlottes alsnog binnen jammer, 3-1.
In de tweede helft begon PPL met
een offensief en dat leverde een treffer op van Brian Visser, 3-2. Hierna
donderde ut zootsje in slaap en kon

Johan Janssen 4-2 en 5-2 maken
en 6-2 kwam van Vlottes. De PPL
defensie verdedigde met hun ogen
dicht, Pires maakte ook nog 7-2.
Pieter Wesseloo deed wat terug 7-3,
Arjan Visser scoorde weer voor een
goal voor FD 8-3, Helik Norbi maakte 8-4 en Niels Vlottes tikte 9-4 achter de vaak vissende keeper Gerard
‘Viskarre’ Rutten.
Nesta Shipping/cafe ReckNeck 4-2
Philipse IT	
Het was een sterke eerste helft van
de Nesta RN mannen, al snel tikte
Harmen ten Hoeve de 1-0 in de touwen. Natuurlijk zochten de mannen
van Philipse ook de aanval maar dat
was eerst nog zonder succes. Daan
de Schiffaert had wel succes en mazzel, want tussen een armada van
spelers door wist hij 2-0 te maken.
Aan de andere kant verscheen Jelte
Nog Wat alleen voor keeper Bekius
en dit keer was het raak, 2-1. Daarna
volgde een mooie actie van Tjeu Visser, hij vloog van links naar rechts
had de tonge op sien skoenen gaf
toen maar af op Harmen ten Hoeve
en die maakte 3-1. En nog voor de
wissel wist Tobias ten Hoeve er 4-1
van te maken. Toen was het ook wat
gebeurd met het scoren van Nesta
RN en ze waren oek helemaal an
spanen. Marco Zeilmaker had al sun
twintig keer op goal skoten zonder
succes maar de eenentwintigste keer
was het raak 4-2. Paolo kan nog 5-2
maken maar alleen voor de keeper
schoot hij voorlangs het bleef dus
4-2.
Uitslagen 3 mei
Friesland Direkt-PoPaLo 
9-4
Ploeg/Kantine-Veltman Maritiem
10-2
Nesta Shipp./
4-2
Café Rekneck-Philipse-IT 	
Programma 10 mei
19:00 Bouwvisie Friesland-Veltman
Maritiem, Serie-A
19.40 ZWF/Poelstra-Philipse-IT,
Serie-C
20:20 PoPaLo-Oosterhof/Holman,
Serie-B
21.00 Nesta Shipp./
Café Rekneck-Manutec, Serie-C
21.40 RCM AdministratiesVan der Meulen, Serie-B

Dames Green Lions met trainer-coach Rudy Veenstra.

Copini 60+ veldcompetitie 2019
Pollie Kwast, IJsbrand Brandsma
en Geert Voogd tegen Piet Stellingwerf, Sieds Swart en Thom
Zuiderhof
Er was een redelijk grote opkomst bij
de eerste 60 + Copinikaatspartij op
het Eendrachtterrein. En er waren
enkele nieuwen bij, en niet de minsten. Onder andere Pollie Kwast jr,
Sieds Swart een zeer toeke kaatser
uit Sexbierum inmiddels woont hij
in Harlingen, een andere topper was
Simon de Groot uit Midlum. Pollie
Kwast cs moesten eerst tegen Piet
Stellingwerf c.s. En ut rook vloog ur
soms of bij vooral Pollie Kwast maar
och lieve mesen wat kaatste die Piet
Stellingwerf met de hasses. Kaastkes legge van Pollie en dan met behulp van sien uutstekend kaatsende
maten toeslaan. In ut perk lieten
Pollie c.s. het wat zitten en zo trok
partuur Stellingwerf c.s. met 2-5 en
2-6 aan het langste eind.
Rick Vlieger en Jan Kwast tegen Simon de Groot en Hobbe
Kooistra
Ook hier twee kanjers in het veld en
hier viel vooral de verre uitslagballen
van Rick Vlieger en Simon de Groot

op. De bunker is ur niet meer anders hadden ze daar sommige ballen
op veegt. En dan de twee B maten,
die Jan Kwast sloeg as een wild en
mooie dikke kaatsen en wij hadden
ut gevoel dat Hobbe Kooistra in sien

Opperhoofd Douwe Broersma mut
drekt de hasses urbij hewwe met
lotten.

tweede jeugd kwam. Op het eind
maakten Simon de Groot en Hobbe
Kooistra toch wat minder fouten en
wonnen ze met 3-5 en 0-6.
Douwe Broersma en Andries
Koornstra tegen Klaas Kloosterman, Wiebe Dijkstra en Wiebe
van Dijk
Dit waren twee parturen uit de wat
lagere regionen maar lieve mesen
wat kaatsten die spannend. Wiebe
Dijkstra moest duidelijk even warm
worden maar toen hij dat was ging
de man los. Andries Koornstra had
wat teveul voor en buuten maar
herstelde zich ook. Bij de stand 1-2
en 6-6 sloeg Douwe Broersma voor
en was er een gaatje 1-3. Maar dat
maakten ze weer dicht door goed
uitslagwerk van Andries en Douwe
die lagen dikke kaatsen. Op 3-3 en
6-4 gaf Andries een bal voorin en die
kreeg Wiebe van Dijk op sien hasses,
4-3. Klaas Kloosterman begon de
vorm te krijgen sloeg dikke kaatsen
en sloeg, net als Wiebe Dijkstra goed
op. Het werd uiteindelijk 5-5 helaas
sloeg Andries toen twee voor en een
buiten. Met 0-6 werd er gedraaid
en sloeg Andries een kaats vliegend

Gezien tijdens de wedstrijd Friesland Direct - PoPaLo: Een schwalbe van
Bouke Zuiderhof? 
(Foto: G. v. Hurck)

voorbij, maar bij de stand 2-6 en een
klein skietkaatsen suu Andries um
voorbij slaan maar kreeg de bal op
sien olimpiese billug, 7 punten voor
partuur Kloosterman dus.
Volgende week maandag om 19.15
uur is er weer competitie en als u
mee wil doen is u van harte welkom.

hartstichting.nl
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De Meiden van Zeerobben
Na twee weken meivakantie was er afgelopen zaterdag eindelijk weer
een speeldag. VR1, VR2, MO13-1 en MO11-1 hadden een wedstrijd, alleen MO15-1 moest nog even een weekje wachten. Zij mogen morgen
weer aan de bak. De resultaten waren goed afgelopen zaterdag. Winst
voor VR1, VR2 en MO13-1. MO11-1 moest helaas weer een verlies incasseren.
Zeerobben VR1
Voor de dames van VR1 was het afgelopen zaterdag de vierde keer op
rij dat ze punten scoorden. Thuis
tegen Leovardia VR1 wisten ze maar
liefst zes keer het net te vinden. Die
doelpunten vielen allemaal in de
tweede helft van de wedstrijd. In de
eerste helft leek het er aanvankelijk
niet op dat de Robbenvrouwen zes
keer zouden scoren. In de rust verzekerden de dames de coach dat de
eerste helft slechts een training was
en ze het in de tweede helft zouden
maken. Daar was geen woord aan
gelogen. Ze wisten de wedstrijd met
6-0 te winnen. Morgen gaan de dames op visite bij MKV’29 VR1. Om
14.00 uur is de aftrap op Sportpark
Nylan in Leeuwarden.
Zeerobben VR2
De kersverse kampioen VR2 willen
graag aan het einde van het seizoen
zeggen dat ze ongeslagen kampioen
zijn geworden dit seizoen. Dus zijn
ze ondanks hun al binnengehaalde
kampioenschap nog even gebrand
om van elke tegenstander te winnen. De tegenstander van afgelopen

zaterdag, Hardegarijp VR2, heeft
dat aan den lijve ondervonden. De
ploeg werd met 7-1 verslagen. Ook
de doordeweeks uitwedstrijd tegen
ONB VR1 werd gewonnen, al was
dat gezien de uitslag nog niet zo
simpel. De Harlingers wisten uiteindelijk met 3-4 te winnen in Drachten. Morgen gaan de dames op visite
bij Leeuwarder Zwaluwen VR3. De
aftrap is om 12.45 uur op Sportpark
Nylan in Leeuwarden.
Zeerobben MO15-1
Geen wedstrijd afgelopen zaterdag
voor de meiden van MO15-1. Morgen staat om 8.45 uur SC Bolsward
MO15-2 op het programma. De
Harlingers zijn in topvorm en zullen
koste wat kost de drie punten naar
binnen willen hengelen. Er staat
voor hen namelijk een kampioenschap op het spel. Op dit moment
staat de ploeg vijf punten voor op rivaal Franeker MO15-1. De wedstrijd
wordt gespeeld op het hoofdveld
van het Oostersportpark.
Zeerobben MO13-1
Grote dag morgen voor de dames

van Zeerobben MO13-1. Zij zijn in
principe al kampioen van het voorjaar 2019, maar moeten natuurlijk
nog wel gehuldigd worden. Dat is
natuurlijk het mooist op de thuisbasis. Dat zal morgen zijn na de wedstrijd tegen Urk MO13-2. Afgelopen
zaterdag reisden de dames af naar
Meppel. Daar werd met overmacht
gewonnen van ST FC Meppel/Alcides MO13-3. Met de 0-6 overwinning was het kampioenschap daar
al een feit. Morgen dus dé kampioenswedstrijd met direct daarna
de huldiging. De aftrap is om 10.15
uur. MO13-1 is de tweede kampioen
van dit seizoen bij de Meiden van
Zeerobben.
Zeerobben MO11-1
Geen echt leuk seizoen voor de meiden van MO11-1 in de Hoofdklasse.
Zij moesten net zoals de vorige wedstrijd een verlies accepteren. Van
Urk MO11-1 werd afgelopen zaterdag met 1-4 verloren. Morgen komt
C.V.V.O MO11-1 een bezoekje brengen aan het Oostersportpark. Misschien hebben de meiden dan een
kansje op winst want die ploeg staat
net een plaatsje hoger met hetzelfde
aantal punten. De wedstrijd begint
om 8.45 uur op het PLUS-veld. We
duimen voor de meiden van Zeerobben.

Zeerobben kan belangrijke stap zetten voor behoud
eerste klasserschap
Voor beide teams is het zaterdag aanstaande een belangrijke confrontatie. Zeerobben kan bij winst zich zo goed als veilig spelen in deze van
spanning zinderende slotfase van de competitie in de eerste klasse E.
Voor de opponent uit het Groningse
Haren luidt de noodklok nog luider.
Zij moeten zich uit de greep van
rode lantaarn drager Be Quick Dokkum ontworstelen en dan bestaat
er de kans om zich rechtstreeks of
via nacompetitie te handhaven in
deze competitie. In Haren boekte

Colofon
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Stand onderin:
8 Zeerobben
23 8 4 11 28 36 56
9 PKC ‘83
23 8 3 12 27 54 54
10 Broekster B. 23 8 2 13 26 37 56
11 SV Bedum
23 6 7 10 25 34 42
12 VV Groningen 23 6 4 13 22 42 64
13 VV Gorecht 23 5 6 12 21 36 62
14 Be Quick D. 23 5 2 16 17 25 57

staat hier één plaats, op zeven punten, onder. Bij een overwinning mag
je officieus stellen, dat Zeerobben
zich gehandhaafd weet in deze aantrekkelijke eerste klasse E. Na een
rustperiode van drie weken hopen
we, dat ze de draad weer oppakken
en dus een vervolg geven aan de indrukwekkende reeks. Laat het niet
aankomen op de uitwedstrijd van
een week later tegen Bedum of de
laatste wedstrijd thuis tegen Balk.
Meteen scherp en fel, want ook Gorecht zal alles uit de kast halen om
een resultaat te boeken. De thuisclub heet de spelers, het bestuur
en de supporters van Gorecht van
harte welkom op het Oostersportpark in Harlingen. Ze verwachten de
gebruikelijke ondersteuning voor de
thuisclub van een talrijke aanhang.
Zeerobben – Gorecht, zaterdag 11
mei aanvang 15.00 uur.

Zeerobben mag best trots zijn op
hun wederopstanding na een stroeve start na de winterstop. Maar
liefst vijftien punten uit zes duels,
waarbij het verlies geleden werd
uit tegen kampioensfavoriet HZVV.
Met nog drie wedstrijden te spelen staat de nacompetitieplaats, vv
Groningen, op zes punten. Gorecht

Programma 11 mei 2019
Broekster Boys-HZVV
VV Groningen-Be Quick Dokkum
VV Noordscheschut-SV Bedum
d’Olde Veste ‘54-VV Balk
CVV Oranje Nassau G-Drachtster
Boys
PKC ‘83-VV Winsum
Zeerobben-VV Gorecht

Zeerobben op karakter een 1-2 overwinning, verdiend maar met moeite.
Gorecht sprokkelde daarna de punten mondjesmaat bij elkaar. In laatst
gespeelde competitiewedstrijd werd
in de slotminuut een kostbare 2-1
overwinning uit het vuur gesleept
tegen PKC en vond daardoor aansluiting met de staartgroep en liet
Be Quick achter zich.

Morgen om negen uur weer voetbal van de Waddenrobkes bij Zeerobben.
(Foto: Frans Bode)

Jeugdjournaal Zeerobben
Nog een paar wedstrijden en dan zit de competitie er voor de jeugdafdeling alweer op. Het seizoen is weer voorbij gevlogen. Voor sommigen
succesvol, voor anderen weer niet. Zo zit de voetballerij in elkaar. Maar
elke wedstrijd begint, ook morgen, gewoon weer op 0-0.
puntrijke wedstrijd tegen Scharnegoutum maar moest met 3-4 de overwinning aan Scharnegoutum laten.
JO13
JO13-1 moest in Joure haar meerdere erkennen in Joure. Joure won
met 5-1.

JO19
JO19-1 maakte er in de thuiswedstrijd tegen Heerenveense Boys een
voetbalshow van. De nummer zes
van de ranglijst werd met een 8-1
nederlaag naar huis gestuurd. Het
was genieten voor het publiek langs
de lijn. Met nog drie wedstrijden is
de tweede plaats op de ranglijst in
theorie nog haalbaar. Voor JO19-2
stond de zware uitwedstrijd tegen
koploper Wykels Hallum op het programma. Het werd een bloedstollende partij waarbij Zeerobben uiteindelijk met 3-5 aan het langste eind
trok. Daarmee is de achterstand
op de koploper nog drie punten en
wordt de druk dus opgevoerd.
JO17
JO17-1 wist de wedstrijd tegen de
nummer laatst GAVC niet te winnen. Het werd uiteindelijk 1-1 op
het Oostersportpark waardoor men
nog niet uit de gevarenzone is.
JO15
JO15-1 had geen kind aan Leovardia en won met 5-1. Zeerobben gaat
proberen om de competitie met een
tweede plaats in de hoofdklasse af
te sluiten. JO15-4 speelde een doel-

JO12
JO12-1 had een dubbel programma
afgelopen week maar dat leverde
geen punten op helaas. In Emmen
was v.v. Emmen met 9-0 te sterk en
de Blesse wist met 6-1 te winnen.
JO12-3 wist wel te winnen en hoe.
In Leeuwarden werd Frisia met 1-11
verslagen. Winst was er ook voor
JO12-4. Zij wonnen thuis met 5-3
van TOP ’63.
JO11
JO11-2 leed een nipte nederlaag in
en tegen Makkum. Het werd 2-1.
En bij JO11-3 is het lek nog steeds
niet boven. In Balk leed de ploeg een
12-0 nederlaag.
Waddenrobkes
En uiteraard kwamen ook de Waddenrobkes weer in actie. Elke woensdagmiddag wordt er hard getraind
op het hoofdveld aan de Achlumerdijk en op zaterdagochtend worden
in de Froonacker Arena dan de landencompetitie gespeeld.
De dag van morgen
Het is morgen weer ‘de mooiste
dag van de week’. Dat kan ook niet
anders met achttien thuiswedstrijden voor de jeugd. Het genieten
van vroeg in de ochtend tot laat in
de middag. Kom op tijd en geniet
van alles wat jeugdvoetbal zo leuk
maakt.

FLEVODRUK HARLINGEN

Supersaturday bij Zeerobben
De ene zaterdag is de andere niet. Morgen is weer zo’n speciale
dag op het Oostersportpark waar een aantal belangrijke wedstrijden op het programma staan.
Dat begint meteen al om 8.45 uur
als MO15-1 tegen sc Bolsward
moet winnen om in de race te
blijven voor het kampioenschap.
MO13-1 heeft de titel al op zak
en zal na de wedstrijd tegen Urk
gehuldigd worden. Deze wedstrijd begint om 10.15 uur. Om
13.10 uur speelt koploper JO172 de belangrijke wedstrijd tegen
de nummer 2 SWZ Boso Sneek.
Ook zij kunnen een belangrijke
stap richting kampioenschap

zetten. Om 12.15 uur beginnen
de beloftes van Zeerobben aan
hun kampioenswedstrijd tegen
sc Stiens. Bij winst is het kampioenschap een feit. Aansluitend
kan Zeerobben 1 om 15.00 uur
een belangrijke stap zetten in de
richting van lijfsbehoud in de 1e
klasse. Na een moeizame start is
na de winterstop de weg omhoog
ingeslagen. Met de steun van de
supporters gaan ze er morgen allen weer voor.

DRUKKERS
AAN ZEE
offset - rotatie en digitaaldrukwerk

www.fh.nl
Flevodruk Harlingen BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
T 0517 430043, info@fh.nl
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Een Harlinger crime passionnel - deel 3

Nog een paar sigaartjes voor Ype de Graaf
Deel 1 & 2 in een notendop: Ype de Graaf groeit op voor galg en rad in Harlingen. Op zijn 18e krijgt hij een tuchthuisstraf, later wordt hij gebrandmerkt. Op de kermis ontmoet hij Aafke Monsma, en als hij weer eens in de gevangenis zit, wordt hun dochter Tjietske geboren. Later - na
weer een gevangenisstraf - gaan ze uit elkaar. Maar Ype laat het er niet bij zitten. Hij wil Aafke terug, en dreigt zelfs met een mes. Als Aafke
aangifte doet, besluit Ype haar te vermoorden. Hij steekt haar op klaarlichte dag in het centrum van Harlingen neer. “Ik loof, dat ik bloed”, zegt
Aafke vol ongeloof.

Hoek Spekmarkt en Schritsen. 

Door Eddy de Vries
De helpers dragen Aafke naar het
pakhuis van Martinus van Slooten
op de Schritsen, op nummer 53. Dienaar van politie Wytze Westra die in
de buurt woont is, half aangekleed,
op het lawaai afgekomen. Van de getuigen hoort hij dat Ype de Graaf de
dader moet zijn en welke kant hij is
opgerend. Ype is echter de stad weer
binnengekomen via de Kerkpoortsbrug en agent Westra heeft hem op
de Rozengracht staande weten te
houden. Ype houdt zich onwetend.
Inmiddels is chirurgijn Ansingh
ter plekke in het pakhuis en ziet de
vele wonden. Die zaterdagochtend
3 september 1859 om half zeven,
sterft Aafke in zijn armen. Ze is nog
maar 29 jaar. Het lichaam van Aafke
wordt onderzocht door de ‘Heeren
Petrus Ens, Medicine Doctor en Daniel Snijder, Chirurgijn’, beiden van
Harlingen. Uit de lijkschouwing zijn
ze tot de conclusie gekomen dat Aafke is overleden aan een steek in het
hart. Meerdere organen zijn geraakt
en dat in combinatie met het vele
bloedverlies, is haar fataal geworden.
Tjietske is dan slechts zes jaar oud.
Woede
Ype de Graaf wordt door Westra geboeid en overgebracht naar het politiebureau. Er is woede en paniek
onder de bevolking. Op weg naar
het politiebureau dreigt de samengestroomde en razende menigte de
moordenaar aan te vallen. Agent
Westra kan dit maar met moeite
verhinderen. Uit de rechterbroekzak
van Ype, haalt hij het dan schone
mes, het moordwapen. Op het bureau geeft Ype al snel toe dat hij de
moord heeft gepleegd. Verder vertelt hij de intentie te hebben gehad
zijn dochtertje te vermoorden en
van plan was zelfmoord te plegen.
Enkele dagen later wordt Aafke, onder grote belangstelling, begraven.
Haar dochter, Tjietske wordt opgenomen in het Stadsweeshuis.
Getuigen
Ype de Graaf is een half uur voordat
Aafke is begraven op transport gezet naar de gevangenis in Leeuwarden en zal op maandag 7 november
voor het Gerechtshof terecht moeten staan. De Leeuwarder Courant
meldt drie dagen eerder, dat indien
men de rechtszaak wil bijwonen,
men voorzien moet zijn van een bewijs van toegang, te verkrijgen bij de

(Bron: Harlingen Toen)

conciërge van het Paleis van Justitie.
Er zijn elf getuigen opgeroepen
waarvan er vier de moord hebben
zien gebeuren. Ype zal door advocaat Telting worden bijgestaan. Er
valt niet veel te verdedigen. Ype
zwijgt en kijkt star voor zich uit. Hij
heeft al schuld bekend en het lijkt
hem niet te raken. De beschuldiging
luidt moord met voorbedachten
rade. Ook het knipmes van Ype is ter
zitting. Op 12 november 1859 zal de
voorzitter van het hof, jhr. mr. H.M.
Speelman Wobma uitspraak doen.
Volgens ooggetuigen houdt mr.
Speelman Wobma een scherpe toespraak, waarin hij aangeeft dat Ype
de Graaf zich zal moeten voorbereiden op de dood. Ype luistert, maar
blijft gelaten. Een week later op 14
november volgt de uitspraak.
Gratieverzoek
De rechter meldt dat artikel 302 van
toepassing is. “Al wie schuldig is aan
moord, aan vadermoord, aan kindermoord en aan vergiftiging, zal met
den dood gestraft worden onverminderd de bijzondere verordening
van art 13, ten aanzien van den vadermoord.“ De levenslange celstraf
wordt pas in 1870 ingevoerd. Na
de zitting besluit advocaat Telting
een gratieverzoek in te dienen. De
Hooge Raad der Nederlanden komt
in zitting bijeen op 29 december
1859. Pas op 22 maart 1860 krijgt
Ype om twaalf uur, in zijn cel te
horen van Procureur Generaal Van
Maanen dat zijn gratieverzoek is
afgewezen. De doodstraf blijft staan
en hem wordt medegedeeld dat hij
zich de komende 24 uur kan gaan
voorbereiden op zijn dood door ophanging op het schavot. Kalm hoort
hij dit alles aan, zonder een blijk van
ontsteltenis. Berusting. Hij wordt
erop gewezen dat hij geestelijke bijstand kan krijgen van een priester.
Ype staat geregistreerd als Rooms
Katholiek, maar hij wenst daar halsstarrig geen gebruik van te maken.
Totdat het vonnis de volgende dag
voltrokken zal worden, wordt hij
bewaakt door Brigadier-Majoor
der Rijksveldwacht H. Vermeulen.
Vermeulen zal de veroordeelde gezelschap houden tot het vonnis
voltrokken is. Ze praten over de dingen van de dag, koetjes en kalfjes.
Ype vertelt veel over zijn verleden,
waarna zijn bewaker nogmaals hem
probeert over te halen geestelijke
bijstand te accepteren omdat zijn

leven nog slechts een paar uur zal
gaan duren. Wederom weigert hij.
Wanneer later alsnog een geestelijk
verzorger langskomt, vertelt deze
aan Ype dat Aafke gelijk heeft gehad
door hem af te wijzen en dat hij de
dood heeft verdiend. Hij reageert
onverschillig met: “Su, dan wete jou
ut beter as ik!” Later zal hij alsnog zo
nu en dan een vluchtige blik in een
gebedenboek werpen.
Sigaartje
Het eten dat hij krijgt, smaakt hem
kostelijk en een sigaartje bij de thee
vindt hij zelfs geurig. Aan het eind
van de middag laat Vermeulen zich
even een uurtje vervangen door Brigadier De Wit. Aan hem vraagt Ype of
hij nog wat van die lekkere sigaartjes
mag hebben, en dat mag. Nadat Brigadier Majoor Vermeulen collega De
Wit weer komt aflossen, begrijpt
Ype dat Vermeulen in Harlingen een
politiebetrekking heeft gehad. Ype
vertelt opgetogen over zijn criminele strapatsen. Er lijkt geen eind
te komen aan de verhalen over zijn
laatste woonplaats. Ook licht hij toe
hoe en waarom hij zo vaak ter verantwoording, voor de rechter heeft
moeten verschijnen. Wanneer het
bedtijd is, rond tien uur, wordt hem
bevolen zich te ontkleden en te gaan
slapen. Na ongeveer 15 minuten valt
hij in een diepe en een ogenschijnlijk onschuldige slaap. Hij wordt
wel een aantal keren wakker, draait
zich om, en slaapt weer verder.
De volgende ochtend moet Ype door
de bewaker worden om vijf uur worden gewekt. Hij wast zich en laat
zich een boterham goed smaken.
Ype maakt het bed op, alsof hij er
’s avonds weer in zal gaan slapen.

Rond negen uur die ochtend komt
de koets voorrijden bij de Kanselarij aan de Druifstreek en bewaker
en veroordeelde nemen plaats om
de rit naar het gerechtshof aan het
Wilhelminaplein aan te vangen. Om
Ype het zicht op het schavot te ontnemen, heeft de koetsier opdracht
gekregen een andere route te nemen
dan gebruikelijk. Door de Oude Oosterstraat, de Peperstraat, over de
Nieuwestad en via het Schavernek
naar de achterzijde van het Paleis van
Justitie. Daar stappen de mannen
uit, zodat Ype de aanblik van de galg
bespaard blijft. Ype is kalm, heeft
rust, hij is flegmatiek. Het is nu bijna tien uur en een laatste maaltijd,
’t galgenmaal, zal Ype worden geserveerd. Aardappelen, vlees en snijbonen. Hij laat zich het warme eten
goed smaken en het bord gaat leeg.
Beul
Om half twaalf wordt Ype naar een
vertrek aan de voorzijde van het Paleis van Justitie geleid waar ook de
raadsheren van het hof aanwezig
zijn. Enige maten in de gevangenis
hebben Ype in zijn laatste maanden
zeer gesteund. Hij pleit voor strafvermindering voor deze drie. Voor
Ype, totaal onverwacht, komen de
beul Dirk Visser en zijn knecht via
een andere deur van het vertrek binnen. Het is de eerste, en tevens ook
laatste keer dat Brigadier Majoor
Vermeulen Ype hevig ziet schrikken.
En dat is op het moment dat hij bij
de keel wordt gegrepen door Visser. Zijn halsbedekking wordt losgemaakt en met een routineus gebaar plaatst de beul de zijden strop
om de hals van Ype. De verwarring
duurt echter niet lang. Hij herstelt
zich snel en met de strop om zijn

Paleis van Justitie te Leeuwarden rond 1850. 

(Bron: Rijksmuseum)

hals neemt hij plaats op een stoel bij
het raam waar een groen gordijntje
voor hangt. Eventjes schuift hij het
gordijn opzij en ziet de grote mensenmenigte op het Wilhelminaplein.
Het gonst op het plein. Maar wanneer de klok twaalf keer slaat, neemt
het geluid zachtjes af.
Rijksveldwachters
Brigadier Majoor Vermeulen neemt
afscheid van Ype. Hij wordt gemaand op te staan en tussen beul
en beulsknecht in, wordt Ype naar
de ingangsdeur van het Paleis van
Justitie geleid. Wanneer de deur
opengaat wordt het nog stiller op
het Wilhelminaplein. “Als het gesuis van een herfstwindje, dat zich
door een dennenbos baant.” Gevolgd
door een twaalftal rijksveldwachters
in vol ambtsgewaad, staat de korte
stoet op het bordes tussen de pilaren
van het Rechtsgebouw even stil. Op
het overvolle plein is het nu doodstil
geworden. Het gezelschap daalt de
trappen af, een kort stukje de straat
over, waarna de beul, zijn knecht en
pastoor J.H. Goossens, Ype begeleiden naar het schavot dat behangen
is met zwarte doeken. Slechts een
paar treden is het weer omhoog. Ype
wordt voor de paal van de galg geplaatst en trekt zelf zijn schoenen uit.
Vakkundig haakt Dirk Visser de
knoop van de zijden strop onder
de kin van de veroordeelde. Pastoor Goossens knielt en bidt. Het
publiek kijkt toe en houdt de adem
in. Wat er in Ype’s hoofd omgaat
laat zich niet raden. In gedachten
telt Visser een paar seconden. Het
luik onder de voeten van Ype valt
naar beneden. Het volk ziet het
lijk bungelen. Op deze koude en
trieste dag, is het vonnis voltrokken en de 47-jarige Ype Baukes de
Graaf is opgehouden te bestaan.
Ype’s levenloze lichaam wordt snel
van het schavot gehaald en overgebracht naar de begraafplaats aan
de Spanjaardslaan. In een hoekje
aan de zijkant en achteraf wordt hij
begraven. Het is het laatste doodvonnis dat het provinciaal gerechtshof Friesland heeft uitgesproken.
Bronnen: Delpher, Samarangsch Advertentieblad, Leeuwarder Courant, Fenno L. Schoustra; Moord en doodslag in
Friesland, Simon Vuyk; De blikken dominee, Harlinger Courant.
Met dank aan: Jeanine Otten, Anneke
Visser, Carla Gonggrijp, Gerrit Twijnstra.
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WEEKEND VOORDEEL
CADEAUTIP
EEN “COOLE”

CADEAUBON

bij Zensa Moda

Alleen deze Zaterdag en Zondag
Elk 2e artikel voor de halve prijs !!

Wij verwennen alle mama’s dit weekend met heel
veel leuke mode en prachtige lingerie, waarbij je de
bijpassende slip voor de halve prijs hebt. En dit alles
onder het genot van een glaasje bubbels met lekkers!
Deze zondag zijn wij open van 13.00 tot 17.00 uur.

Voorstraat 57-61, Harlingen
Tel. 0517-413600, harlingen@zensa.nl

