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Hemd van het lijf:
Jan Hoogland

Ontsnapt aan
kantelende giertank

Plastic rommel
vernielt zonnepont

Programma
Koningsdag

Harlingse Sandy is Miss Queen of Curve
Harlingse Sandy Glerum is Miss
Queen of Curve 2018. Die titel
heeft ze afgelopen zaterdag - na
diverse voorrondes - behaald bij de
finale in Joure. Alle finalisten hebben gezamenlijk 3380 euro voor de
Hartstichting opgehaald. Niet zo
leuk: een dag voor de finale kreeg
Sandy te horen dat ze binnen een
maand haar huis in het Oosterpark moet verlaten.

Sandy vertelt dat ze een goede band
heeft opgebouwd met de andere finalistes en hun de titel ook gunde.
Helaas kreeg ze een dag voor de finale het vervelende bericht dat ze
haar huis uit moet. Ze huurt een

Probeer dit vijfje te vinden, want
het is geld waard! Meer informatie
elders in deze krant.

Piet’s Weer
17 of 18 graden
Het weekend wordt minder
warm met bij ons in het Waddengebied
temperaturen
rond 17 en 18 graden. Het blijft
waarschijnlijk tot en met zondagavond droog en overdag
is er over het algemeen flink
wat zon. De wind is meest
matig en komt morgen uit het
noordoosten en zondag uit
zuidwesten.

Ondanks alle stress ging ze er zaterdag in Joure voor. “Ik heb er vanaf
februari voor geknokt”, zegt Sandy
(31). “Het was heel spannend.” Miss
Curve is een verkiezing speciaal
voor dames met een maatje meer.
Tijdens de finale in Joure waren er
diverse rondes, en de dames schitterden tijdens de galaronde, maar
bijvoorbeeld ook tijdens een ronde
met casual kleding.
De laatste ronde was een vragenronde. Beschrijf jezelf in één woord,
was het verzoek dat Sandy kreeg.
Zelfverzekerd, zei ze zelfverzekerd. “Vroeger ben ik wel gepest”,
vertelt ze. “Maar door fotoshoots
en miss-verkiezingen ben ik hartstikke zelfverzekerd geworden.” En
dat speelde ongetwijfeld een grote
rol bij het winnen van de titel Miss
Queen of Curve. “Ik was in de zevende hemel”, schreef Sandy op
Facebook na de verkiezing. “Heb de
kers op de taart gekregen, oftewel
de belangrijkste titel tijdens de Miss
Curve-verkiezing gewonnen!”

VA2558056043
is nu € 85,- waard

Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Deadline HC

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

woning in het Oosterpark via Carex,
dat tijdelijk leegstaande panden verhuurt. De verwachting was dat ze er
een jaar kon wonen, maar ze zit er
nog maar drie maanden. “Ik zit behoorlijk in de stress”, zegt Sandy, die
naarstig op zoek is naar een andere
woning. “Het liefst in Harlingen.”
Ondertussen bedankt Sandy iedereen die haar geholpen heeft voor de
missverkiezing: schoonheidsspecialiste Mooi bij Willeke in Harlingen,
organisatie en jury van Miss Curve,

Wij zijn verKASt!
Oude Trekweg 34B Harlingen
(voormalig Siersema)

The Browshop Franeker/Harlingen,
Brow Lash Mendoza uit Heerenveen, Beauty Hair Style Yardena &
Angelique en D-Beauty MUA, bei-

de uit Klazienaveen en Naai-atelier
Margriet in Harlingen. “Nu hopen
op fotoshoots, catwalk, enzovoorts!”

80 uur werkstraf voor trap
LEEUWARDEN/MIDLUM – Een 26-jarige Midlumer is vorige week vrijdag wegens mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De
man heeft op 4 juni vorig jaar in Franeker een jongen een harde trap
tegen de benen gegeven.
De Mildumer zei tegen rechter Marijke Jansen dat hij en een vriend
werden belaagd door een groep jongeren. De groep werd steeds groter
en de Midlumer voelde zich in het
nauw gedreven. Volgens hem kwam
het latere slachtoffer provocerend
op hem af. “Ik dacht dat hij mij aan
wilde vallen”, zei de Midlumer.
Hij gaf de jongen een trap tegen zijn
benen. Die bleek uiteindelijk niet
meer dan een toeschouwer te zijn.
De schop was hard aangekomen, de

jongen kreeg last van zijn knie en de
problemen zouden nog steeds niet
voorbij zijn. Hij zou ook bang zijn
geweest om de verdachte nog een
keer tegen te komen.
Dat was volgens de Midlumer een
ongegronde angst. Met de bangigheid viel het naar zijn mening wel
wat mee, de jongen zou dezelfde
avond nog op stap zijn gegaan. Toch
kende de rechter een schadevergoeding van bijna 800 euro aan het
slachtoffer toe. De helft van dat bedrag was smartengeld.

Koningsdag OPEN
9.00 tot 17.00 uur

Uitverkoop
De Diamant
Basisschool De Diamant
gaat later dit jaar sluiten, en
overbodig materiaal wordt
aanstaande vrijdag (20
april) op een fancy fair verkocht. Daarnaast zijn er diverse lekkernijen zodat de
bezoeker met een gevulde
maag huiswaarts kan.
De markt, de middag van de
Koningsspelen, start om 13:00
uur en is rond 14:30 uur afgelopen. Leerlingen nemen hun
kans om hun afgedankte spullen te koop te zetten, maar ook
school zelf pakt uit. Materiaal
dat niet meer nodig is, wordt
aangeboden. Onder andere
boeken, spelletjes en buitenspeelgoed, schoolplaten, vlaggen en knutselspullen.

Boekenmarkt in
Wijnaldum

deze Koningsdag
ook grote
magazĳnverkoop

Uw vervoer onze zorg!

Harlingen

Huishoudelijke mededeling: in
de weken van Koningsdag en
Hemelvaartsdag heeft de HC
een andere deadline. Kopij
voor de krant van vrijdag 27
april (Koningsdag) moet uiterlijk woensdag 25 april 12.00
uur binnen zijn (zodat de krant
vanaf donderdag bezorgd
kan worden). De krant van
vrijdag 11 mei (de dag na Hemelvaartsdag) verschijnt twee
dagen eerder, op woensdag 9
mei. De deadline voor kopij is
dan dinsdag 8 mei 12.00 uur.
Daarna is alles terug bij het
oude: deadline voor kopij op
donderdag 12.00 uur.

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Regelmatig
naar het ziekenhuis?
Mogelijk heeft u recht op ziekenvervoer

Stichting
Archeologisch
Steunpunt Wijnaldum houdt
morgen (zaterdag 21 april)
haar jaarlijkse boekenmarkt
in de consistorie achter de
kerk van Wijnaldum. De markt
(10.30 tot 15.30 uur) biedt
tweedehands (soms bijna
nieuwe) boeken, beschikbaar
gesteld door particulieren die
het Steunpunt een warm hart
toedragen. U kunt er ook gezellig een bakje drinken. In
het Steunpunt (opgericht naar
aanleiding van de vondst van
de gouden fibula in 1953) kunt
u tevens voorwerpen bewonderen die zijn gevonden in de
terpen rond Wijnaldum door
amateurarcheoloog
Gerke
van Dijk.
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Het hemd van het lijf: Jan Hoogland
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Rutger Zwart
beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft in deze HC de pen door
aan Jan Hoogland.
Ik ben Jan Hoogland, ik werk sinds
augustus 2014 op het stadhuis als
hoofdbode en daarvoor altijd in de
horeca. Ik ben bijna 50 en we hebben
geen hond maar een beagle. Sinds
1996 ben ik getrouwd met Claudia
en in 1999 kregen we onze zoon
Robin en een jaar later onze dochter
Romie. Mijn hobby en passie is postduiven; het is geweldig om deze te
begeleiden als trainer, coach en ook
het kweken van jonge duiven.
De vraag die Rutger Zwart stelt:
Jan, een aantal jaar geleden heb je
de overstap gemaakt vanuit de horeca naar de gemeente Harlingen,
waar je als bode aan het werk bent
gegaan. Waarom die overstap? En
heb je tot nu toe het gevoel dat het
de juiste keuze is geweest?

Deze stap kwam noodgedwongen
omdat het niet goed ging met de
zaak waar ik op dat moment werkte.
Ik ben toen een half jaar werkloos
geweest en toen kwam dit op mijn
pad. Deze keuze had ik wel eerder
willen maken maar het moet op je
pad komen. Ik was toen rond de 45
en zat wel te denken dat de horeca
tot je 67e jaar niet te doen is.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Alles, mien stadsje. Als je weer komt
aanrijden en je ziet Harlingen liggen
word je altijd weer blij.
Levensmotto?
Vooral doorgaan.

maar als er nog iets op het stadhuis
is zal ik daar inspringen. Ik heb verder niets met boten maar zal vast
even de sfeer willen proeven.
Waar stoor je je snel aan?
Mensen die proberen over je heen te
lopen.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Menig stempel, ik was niet zo’n vakantieman maar de laatste tien jaar
zijn we regelmatig in een koudere
periode naar een warm land geweest.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Beide wel. De ene keer kan ik heel
gemakkelijk een auto vol spullen
naar de Omrin brengen en een andere keer: een stukje hout komt altijd
wel weer van pas.
Volg je de lokale politiek?
Ik had er niets mee maar ik stem wel
altijd. Nu zit ik in verband met mijn
werk er altijd bij, dan weet je ook
hoe dingen in zijn werk gaan.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Dat kan heel verschillend zijn, van
Nederlandstalig tot vette hardcore,
maar de oude cd van Jan Smit kwam
weer boven sinds mijn duivenauto
in plaats van een cassetespeler nu
een cd-speler heeft.

Mooiste plekje in de stad?
Suuderpier, lekker langs de diek sitte.

Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Met mijn vrouw, doen we eigenlijk
iets te weinig.

Waar zou je beter in willen zijn?
Ik zou zo niet iets kunnen bedenken
maar dat betekent niet dat ik alles
kan.

Favoriete sport?
Duivensport, en verder kijk ik graag
naar voetbal, Spaans en Engels, Formule 1 en wielrennen.

Wat ga je doen tijdens de Tall
Ships Races?
Als het goed is heb ik dan vakantie

Voor wie heb je heel veel respect?
Voor mensen die vrijwillig anderen

Gisteren: nu al de meest unieke
zomerdag van het jaar!
Ik heb de dag van gisteren nu al
uitgeroepen tot de meest unieke
zomerdag van dit jaar 2018. Deze
19de april heeft het warmterecord
verbroken als het gaat om de maximumtemperaturen en de gemiddelde temperatuur over 24 uur. In De
Bilt stond het warmterecord voor
overdag op naam van 1968 met 24,3
graden. Gisteren werd in De Bilt
27,4 graden gemeten, een verbetering met maar liefst ruim 3 graden.
In Leeuwarden was het verschil nog
groter. Het oude record stond daar
op naam van 2011 met 23,0 graden.
Gisteren werd 27,6 graden gemeten.
Een verbeterin g met maar liefst
4,6 graden. Terschelling kwam ook
4,5 graden hoger uit dan het oude
record en kon nu 25,0 graden noteren als maximum. Twente boekte
met 28,9 graden ook al 4,5 graden
winst. Maastricht kwam met 28 graden tot plus 3,5 graden. Vlissingen
meldde ook een nieuw record met
24,8 graden en dat was 1,5 graden
hoger dan het oude record. Met weinig wind, met vrijwel volop zonnig
weer en een gemiddelde stijging van
de records met bijna plus 4 graden
moet er heel wat gebeuren om die
stijging dit jaar nog een keer te bereiken. Ook gisteravond was het nog
uitzonderlijk lang warm. De hoogste

Weer

temperatuur werd gisteren in Lelystad gemeten met 29,6 graden!
Actueel
Vandaag veel zon. Een zomerdag
met op de meeste plaatsen zomerwarmte rond 20 graden. Op de eilanden en hier bij ons direct aan de kust
17 of 18 graden. De wind komt dan
ook uit het westen tot noordwesten
en is matig, kracht 3. Vanavond nog
zon en de komende nacht vrij helder
weer. Het koelt vannacht af tot ongeveer 7 graden. Morgen vrij zonnig
weer en overdag temperaturen rond
17 of 18 graden. Een matige wind uit
het noordoosten. In de nacht 9 of 10
graden. Zondag volgt met flink wat
zon, maar ook met meer bewolking.
Overdag ongeveer 17 of 18 graden.
Een matige west tot zuidwestenwind. Dit weekend zullen binnen
de bebouwde kom de temperaturen
iets hoger uitkomen.
De vooruitzichten
Maandag nog droog met geregeld
zon en overdag 14 of 15 graden. Een
krachtige wind uit west tot zuidwest. Dinsdag ronduit buiig weer
met 13 of 14 graden. Opnieuw een
krachtige wind uit west tot zuidwest.



helpen.
Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Ik ben niet zo’n gokker.
Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Later als we niet meer werken met
mijn vrouw en een camper er op uit.
Grote blunder?
Mijn beste jonge duif meegeven op
een vlucht terwijl ik de week er voor
al had gezegd; je gaat niet meer mee.
En deze duif kwam helaas niet meer
terug van 440 km.
Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Heel veel omgaan met mijn postduiven en het hoogste proberen te
bereiken. Verder buiten het seizoen
van de duiven wat meer genieten.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Zou ik zo niet weten.
Waar zou de gemeente meer

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

aandacht aan mogen schenken.
Ik werk er nu bijna vier jaar dus zie
je het ook van de andere kant en
het is niet allemaal zo gemakkelijk
als men denkt. Volgens mij zijn ze
al heel goed bezig en er worden allemaal plannen ontwikkeld om onze
mooie stad nog mooier te maken. Ik
weet dat ze er mee bezig zijn, maar
dat stukje van het langparkeren
naar Doeksen, waar je mensen met
koffers en kinderen in weer en wind
ziet lopen; daar mag wel eens wat
aan gedaan worden.
Bist oek sunig?
De ene keer wel en de andere keer
totaal niet, hangt er van af waar het
voor moet worden uitgegeven.
Avondje uit naar?
Niet. ’s Middags een terrasje, veel
leuker, of de Harmonie en dan iets
om te lachen.

De deelnemende Friese scouts en
zeekadetten bereiden zich uitgebreid voor op deze bijzondere taak.
Afgelopen weekend was een ‘voorbereidingsweekend’. Op het pro-

Ik geef de pen door aan:
Wanda van der Hoek.
En stel de vraag:
Hoi Wanda, ik ken je nu bijna vier
jaar van het stadhuis, je zit hier al
een behoorlijke tijd. Wat zijn de
leukste dingen die je zijn bijgebleven? We hebben samen in de werkgroep gezeten in verband met het
werkbezoek van het koningspaar wat vond jij van dat bezoek?

Colofon

Nieuwsblad voor het Waddengebied

HARLINGEN - Op 4 mei leveren 90 scouts en zeekadetten uit Friesland
een bijdrage aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Onder hen in ieder geval vijf scouts uit Harlingen en mogelijk ook
nog enkele zeekadetten. Dat meldt Scouting Nederland.

De scouts en zeekadetten ondersteunen het Nationaal Comité 4
en 5 mei op een aantal manieren.
Zo reiken ze kransen aan, hijsen
en bewaken ze de vlaggen, ondersteunen ze mensen die slecht ter
been zijn en reiken ze bloemen uit
tijdens het defilé.

Grootste miskoop?
Een beamer met te weinig lumen,
niet het gewenste resultaat.

Mis je iets in Harlingen?
Een echte trekpleister waar mensen
HARLINGER COURANT
op af komen, wat ook goed is voor de
ondernemers, zoals een zeehonden- Flevomedia BV
Kanaalweg 72
crèche of Bataviastad.

Harlinger scouts naar Nationale
Dodenherdenking

Scouting Nederland en het Zeekadetkorps Nederland vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren
aan de Dodenherdenking. Scouts
en zeekadetten voelen zich betrokken bij de maatschappij en leveren
hun bijdrage aan de samenleving,
onder andere door middel van het
helpen bij maatschappelijke activiteiten. Op deze manier krijgen jongeren de kans om zich persoonlijk
te ontwikkelen.

Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Ik heb wel eens iets gepakt wat niet
van mij was.

gramma stond een bezoek aan het
Verzetsmuseum in Leeuwarden.
Daar spraken de scouts met een
verzetsstrijder uit Leeuwarden en
bezochten ze historisch belangrijke
plekken uit de Tweede Wereldoorlog in Leeuwarden.
Later in het weekend spraken twee
oorlogsoverlevenden over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een cameraman en een
veteraan vertelden over hun ervaringen in Uruzgan. Verder een toneelstuk over de keuzes waar mensen tijdens een oorlog voor komen
te staan. “Het weekend maakt altijd veel indruk op de deelnemers”,
meldt Scouting Nederland. “Het
biedt ze niet alleen veel achtergrondinformatie over de gebeurtenissen in de oorlog; de persoonlijke
verhalen maken dat de deelnemers
extra gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de Nationale
Herdenking.”

8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl

Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Advocaat
nodig?
Mr. P.R. Logemann | Advocaat & Mediator
Kleine Bredeplaats 13 | 8861 BV Harlingen |
tel 0517-235612 | www.advocatenkantoor-logemann.nl

Ginkels Harlingen
Schippersbruin

hartstichting.nl

EIGENTIJDS
WONEN

2-ZITS
BANK TERENCE
IN STOF VANAF

¤

met stijlvolle
gezelligheid

529,-

TRENDY BASIS VOOR DE TRENDS VAN NU
Bank Terence heeft een goede zit en is geheel passend te maken
door te kiezen uit vele stoffen en kleuren. Leverbaar als fauteuil,
2-, 3-zits of hoekbank. Zoals afgebeeld 3-zits van ¤ 829,- voor ¤ 649,

€ 9,95 per stuk

Nu 2 voor € 17,50
Automaterialen
IJdema
Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires
Zuiderhaven 31 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Zakcentje verdienen? Laat
je inschrijven voor een krantenwijk. V.a. 13 jaar. Mail naar
hinke@harlingercourant.nl of
bel 0517-430043

U KOMT TOCH OOK !!
Zaterdag 8:00-16:30

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

VOORSTRAAT HARLINGEN

DE MARKT VERRAST JE !!
AANBIEDINGEN GELDIG OP ZATERDAG 21-04-2018

----------------------------------------------------------------------------------------------PERSONEEL GEVRAAGD: Markt Harlingen
- een vrolijke collega
- Ben je 16 jaar of ouder
- Ben je beschikbaar op zaterdag(ochtend)
- Kom langs of mail naar info@hm-agf.nl met CV
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOMKOMMERS
(HOLLANDS BIO(LOGISCH)

Johan Tolsma

2 STUKS € 1,50

Uitvaartverzorger

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ER ZIJN WEER ASPERGES

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

deboeruitvaart.nl

(HOLLANDS GOUD)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KILO TROSTOMATEN € 1,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Iedereen kan door Parkinson getroffen worden
Steun baanbrekend onderzoek. Ga naar parkinsonfonds.nl
De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Let op het
€-vijfje
Eurovijfje no.
VA2558056043 is
nu € 85,- 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 € 85,-.
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.
Routiers Zurich, Viaduct 3,
8751 TL Zurich. 0517-579207
(Dhr. J. van der Wal) Gratis
Routiers-menu t.w.v. € 14,25
Fietsservice Johan la Roi,
Gr. v. Prinstererstraat 3,
Harlingen, 0517-592065
Bus siliconenspray

HOLLANDSE AARDBEIEN
(LEKKER HOLLANDS FRUIT)

Schoonheidssalon Rona,
Voorstraat 93, Harlingen,
0517-414860
3x zonnebank t.w.v. € 25,-

2 DOOS € 3,98

Harlinger Courant, Kanaalweg 72,
Harlingen
Boek naar keuze.
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Weekpakket
4 Sucadelapjes
4 Baconburgers
4 Kipk arbonades
1 kilo H.o.h Geha kt
de
10 0 gram Va rkensrolla

Vleeswarentrio

Snijworst
Schouderham
Pa lingworst

3 x 100 gram

3.50

12.95

samen

Aanbiedingen zijn geldig van
donderdag 19 april 2018 tot donderdag 26 april 2018

Duo pakket:

500 gram Kipfilet
500 gram Kippenpoten

6.98

samen

Uit onze grillhoek:

Hotwings + Saus
250 gram

2.50

Asperge
Salade
Heerlijk fris

100 gram

2.45

Iedere week:

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

Slagerij van der Zee, Lanen 82, 8861 CG Harlingen, 0517 414 060, www.slagerijvanderzee.nl

De kwaliteit van vers

Zonder steun van deze sponsors was het
niet mogelijk geweest om de Bingo zo succesvol te laten verlopen!

DIVERSEN

• Fifty Six
• Bruna
• Kamsma Schoenen
• Beauty House Jeanette
• Café ‘t Noorderke
• Anna Casparii
• Woonflair Slapen & Co
• Albert Heijn
• Faber Lederwaren
• Hubo
• Lunchcafé Basta
• fc Harlingen
• Eetcafé Nooitgedagt
• Harlinger Aardewerk Fabriek
• Schoonheidssalon Esther
• Fashion Finish
• Bloemisterij Van der Meer
• De Witte Kas Bloom&Style
• Bas Bakkerij
• Plus Lunenborg
• Kimp Wijn enzo

Stukadoor nodig? Bel ons
0614666779.

MAART & APRIL-AANBIEDING;
4 PERS. FRIET + 4 FRIKANDELLEN/KROKETTEN € 10,-!
Puur Frituur, Grote Bredeplaats 31, 8861 BA Harlingen
www.puur-frituur.nl info@puur-frituur.nl, Tel. 0517-853237

GEVRAAGD
Oude ansichtkaarten goede
prijs, ook ruilmateriaal. Tel.
0517-393163
Zoek je werk? Wij zoeken
jou! Restaurant ’t Havenmantsje 0517-858600 of
info@havenmantsje.nl

Bedankt haar sponsors
voor de Bingo van 14 april

• Reisburo Friesland
• Expert Harlingen
• Levels
• Homminga’s fijne winkeltje
• Hemel van Harlingen
• Lachende Koe
• Slagerij Zijlstra
• ZieZo
• Blended by Daan
• Jeanette’s Hairfashion
• Slagerij Martin vd Zee
• Sake Store
• Bakkerij Elsinga
• Koks en Keukenmeiden
• Diepenmaat
• Hema
• Haarmode Cats
• Wally’s
• Veltman Verlichting
• Rona
• Trekpleister
• Bloemkunstenaar A. Roos

(VERSE) FRIET * DIVERSE SNACKS * PLATES * CATERING

Gevraagd goud en zilver!
Ook munten! Contante betaling! Pandjeshuis Harlingen
Friesland.
Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger Courant. Leeftijd v.a. 13
jaar. Stuur een mailtje naar
hinke@harlingercourant.nl of
bel 0517-430043
Huishoudelijke hulp voor 2
dagen per week, 2 uur per
dag. € 20,- p.u. met pauze
en koffie. Tel. 433300.

www.ginkels.nl

GINKEL’S
dutch natural based cosmetics

since 1984

Ginkel’s Cosmetica produceert specialistische cosmetica voor de
professionele beauty branche. Vanwege uitbreiding van de
werkzaamheden zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.
*****

Productie medewerkster

(ca. 20 uur per week - per direct beschikbaar)
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het machinaal en
handmatig verpakken van cosmetica, assisteren bij de
productie van cosmetica en schoonmaken van machines en
productieruimten.
Werktijden dagelijks van 8.00 - 12.00/13.00 uur.
Ben jij een fitte vlotte jongedame die gemakkelijk en accuraat
met een dagelijkse dosis gezonde humor in teamverband kan
werken, dan willen we graag met jou een bakje koffie drinken
en de mogelijkheden bekijken.
*****

Marketing & communicatie talent

(32 uur per week - beschikbaar vanaf 1 juli)

Zoek je werk? Wij zoeken
jou! Restaurant ’t Havenmantsje 0517-858600 of
info@havenmantsje.nl

Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks up-to-date houden
van onze webshops, ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van
multimedia campagnes, voorbereiden van commerciële
evenementen en beurzen, dagelijks contact houden met
klanten en het administratief verwerken van orders.

Tijdelijk een vrijwilliger in
het restaurant op wo. van
11.00 tot 13.30 uur. De Spiker
Pietsje van der Wal 490263

Wij zijn naar jou op zoek als je tenminste een passende MBO4
opleiding hebt afgerond en passie hebt voor uiterlijke
verzorging en luxe producten. Uiteraard ben je ook handig met
computers, spreek je een flink woordje over de grens en heeft
de gangbare office software geen geheimen voor je.

Met Koningsdag houdt de
Bethel gemeente open
kerk. U bent van harte
welkom voor een praatje,
wc bezoek, koffie en soep
tijdens de zwarte markt.
www.harlingercourant.nl

*****
Heb je interesse om één van onze nieuwe collega’s te worden,
stuur dan een sollicitatie met CV naar info@ginkels.nl.

Inspired by Nature!

Zoek je werk? Wij zoeken
jou! Restaurant ’t Havenmantsje 0517-858600 of
info@havenmantsje.nl

De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. De koffie
staat klaar.

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

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

Bingo op 20 april aanv.
20.00 uur, Leden-Niet leden.
Open 19.00 uur. KV Eendracht.

Miryam, je Master diploma
op zak. Gefeliciteerd. Afz.
Pake en Beppe

Website WerkGemeenschap v. kerken Harlingen.
www.kerkpleinharlingen.nl

De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623

Allemachtig is het niet
prachtig die ouwe botboer
wud vandaag 88!!

FELICITATIE
Kantoor HARLINGEN Zuidoostersingel 51 Tel. (0517) 412 686
Kantoor FRANEKER A.M. van Schurmansingel 51-53 Tel. (0517) 394 541
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Poiesz Supermarkt weer open na grondige verbouwing
Na een grote verbouwing gingen woensdagmorgen om 8.00 uur op feestelijke wijze de deuren open van Poiesz Supermarkt aan de Johan van
Oldenbarneveltstraat. De winkel onderging een complete metamorfose
en werkelijk alles is nieuw, laat bedrijfsleider Tjipke Bergsma weten. Natuurlijk ging de opening gepaard met verschillende aantrekkelijke aanbiedingen.
Door Ubbo Posthuma
Vol trots laat Tjipke Bergsma dinsdagmorgen de winkel al aan de HC
zien. Er wordt nog hard gewerkt om
alles op tijd klaar te krijgen. Elektriciens, timmerlui, schilders en personeel; iedereen is druk in de weer.
Op donderdag 5 april om 18.00 uur
ging de winkel dicht. Alles moest
eruit, waarbij al het personeel werd
ingezet. De verbouwing was dan
ook niet gering. Een nieuwe vloer en
plafond, nieuwe kassa’s, vernieuwde
schappen en de ingang werd enkele
meters opgeschoven. Verder kan de
(haastige) klant voortaan zelf zijn

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.

Razende roeken
Roeken zijn echte kolonievogels. Ze
opereren in groepen en communiceren wat af met zijn allen, met een
doordringend, krassend geluid. De
roek is herkenbaar aan zijn zwarte
kraaiachtige lijf, een kleine kop, een
steil voorhoofd en een lange grijze
snavel met een lichte plek rond de
snavelaanzet. Het zijn energieke,
levendige vogels. En daar kunnen
de Oosterparkers over meepraten...
Eus de Groot is vogelexpert en werd
belast met het verplaatsen van de
roekenkolonie in het Oosterpark.
Het was de bedoeling dat de vogels naar het Harmenspark zouden
verhuizen. Hij heeft getracht ze te
lokken met afgespeelde roekengeluiden en er werden in het Harmenspark een soort van manden
opgehangen, waarin de vogels zouden kunnen nestelen. “Dat is niet
gelukt. Deze vogels laten zich niet
sturen, en wat ze met die nestschalen aan moeten, weten ze ook niet.
Bovendien zijn in het Harmenspark
nu vrijwel alle bomen weggehaald.
Het is dieptriest. Het wordt net
zo’n rotpark als de Engelse tuin. De
roeken zijn nu al weer een paar weken aan het nestelen en wel in hun
oude nesten.”
Er zitten momenteel veel vogels
in het Oosterpark en ook langs de
sportvelden van fc Harlingen. “Dat
laatste is op zich wel een mooie plek,
maar in het Oosterpark veroorzaken
ze veel overlast. Zo lang het licht is
maken ze herrie. Daar word je niet
vrolijk van en het is niet leuk wakker worden. De bewoners klagen
wel, maar de gemeente heeft er helemaal niets aan gedaan. Ze zouden
met de bewoners in gesprek moeten
gaan en het probleem ook op moeten lossen.”
“Roeken zijn beschermde vogels,
dus in de broedtijd kun je niks. Maar
ze hadden voor die tijd de nesten
moeten verwijderen. En voorkomen
dat er nieuwe worden gemaakt. Als
ik daar gewoond had, had ik het heft
in eigen handen genomen en nesten
weggehaald. Niet dat ik een hekel
aan roeken heb. Het zijn prachtvogels, maar als je er overlast van hebt,
dan ben je er wel klaar mee.”

boodschappen scannen en afrekenen bij de speciale scankassa.

gelijk. Nieuw is de introductie van
‘Het broodje van de week’ waarbij
men op vrijdag en zaterdag het
brood kan proeven. Bijzonder is het
ambachtelijk gebakken Lodewijker
brood, vernoemd naar de oprichter
Lodewijk Poiesz. Verder is er nog de

borrelshop rechts van de ingang, die
veel overzichtelijker is geworden.
Voor de klanten die slecht ter been
zijn, of niet veel tijd hebben om te
winkelen is er de online bestelling.
Bij aankoop van €40 aan bood-

schappen worden deze gratis thuisbezorgd. Door de nieuwe indeling in
de winkel, zal het eerst even zoeken
zijn waar de producten liggen. Heel
herkenbaar zijn de oranje voordeelbakken, waar de aanbiedingen voor
het grijpen liggen.

Poiesz Supermarkten viert deze
week het 95-jarig bestaan, en inmiddels zijn er 69 filialen in Noord-Nederland. Veel feestelijke aanbiedingen kosten €0,95, zoals minneola’s,
witlof, kiwi’s broccoli, brood en bananen.
Aan de speciale koffietafel kan men
genieten van een heerlijk bakje koffie en even de krant lezen. Voor de
kinderen is er een kids-corner. Op
vrijdag en zaterdag kookt Poiesz medewerkerster Rita Klinkenberg-van
Malsen in de winkel om te proeven.
Door middel van een instructiefilmpje (ook op de website) van de bekende topkok Reitse Spanninga, kan
men thuis zelf aan de slag of via het
receptenkaartje dat klaar ligt in de
winkel.
Dagelijks zijn er warme broodjes.
Daarnaast biedt de vers vlees-afdeling steeds meer biologische maar
ook vegetarische producten. Slager
Harm Dijkstra geeft menusuggesties en vooraf even proeven is mo-

Iedere dag versgebakken brood, waaronder Lodewijker brood, vernoemd naar de oprichter Lodewijk Poiesz.


(Foto’s: HC – Ubbo Posthuma)

Ontsnapt aan kantelende giertank
Met glasverwondingen en hevige schrik kwam een automobilist er nog
best van af. Door extra gas te geven kon hij woensdag nabij de Tsjerk Hiddessluizen op het nippertje een grote kantelende giertank ontwijken.
Omstreeks kwart over een vloog een
tractor met giertank op de Oude
Ringnmuur uit de bocht. De giertank was niet meer te houden en
vloog over de vangrail heen, waarbij een lantaarnpaal en stoplicht
het loodje legden. De
tank raakte ook een tegemoetkomende bedrijfsauto. In deze auto zaten
twee personen en een
hond. Zij kwamen met de
schrik vrij. De bedrijfswagen raakte zwaar beschadigd.
De chauffeur van de tractor moest
een alcoholtest ondergaan. Hij had
geen verwondingen. Omwonenden
verklaarden dat de tractor de bocht
met veel te veel snelheid had genomen. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) doet onderzoek naar de
oorzaak van het ongeval. De politie
vraagt getuigen die vlak na het incident foto’s hebben gemaakt van de
tractor en giertank om deze beschikbaar te stellen voor het onderzoek.

U kunt contact opnemen via 09008844.
Correctie
* In het artikel over het Lanenkaatsen in de HC van vorige week staat
dat de loting plaatsvindt bij Radio
Stad Harlingen. Dat klopt niet: de
loting is bij Piet Paulusma.
Verloren en gevonden
* Een Harlingse is haar rollator
kwijt. Deze is (vermoedelijk afgelopen zaterdag) van haar scootmobiel
gevallen. Afgelopen week gevonden
en naar de redactie van de HC gebracht: een oorbel met een hangertje in de vorm van een voetbal. Op
de redactie ligt ook nog een sleuteltje (vermoedelijk van een fiets) dat
nog niet is opgehaald.
Busreis SWSH
* Stichting Welzijn Senioren Harlingen (SWSH) gaat woensdag 2 mei
met een busreis naar de mozaïeken

en bollenvelden in Noord-Holland.
Opstapplaatsen: Almenum 12.45;
Harlinga 12.50; Station 13.00 en
Vierkant 13.10. Om 18.00 uur terug in Harlingen. Opgave (met
vermelding opstapplaats) bij Coby
de Wit via 0517-418719o f jacobadewitharns@gmail.com. Kosten
€ 10 - voor 27 april overmaken op
NL84ABNA0457320583 van SWSH
o.v.v. busreis SWSH 2018.
Onthulling naambord
* Wethouder Hein Kuiken zal volgende week woensdag (25 april) om
15.15 uur het naambord op de gevel
van Nieuw Zuid onthullen. Iedereen
kan een kijkje nemen. Er zijn hapjes
en drankjes, kinderactiviteiten en
Jacob Roorda verzorgt een film over
Nieuw Zuid. En er is muziek.
Koningsspelen
* De drie openbare basisscholen in
de gemeente Harlingen, ’t Wad, het
Noorderlicht en Middelstein, organiseren ook dit jaar weer gezamenlijk de koningsspelen. Vandaag komen alle leerlingen in actie.
Sponsormiddag Jongerenwerk
* Jongeren van Jongerenwerk Harlingen, die als trainee meegaan op
een tallship, houden woensdag 2
mei een middag met allerlei workshops en andere activiteiten, om
geld op te halen voor hun reis. Van
12:00 uur tot 17:00 uur is er in en
naast mfc Het Vierkant (Johan van
Oldenbarneveltstraat 2) van alles te
doen. Ook is er lekker eten en drinken.
Geen trein
* Vanwege werkzaamheden aan de
perrons in Franeker en Harlingen,
rijden er zaterdag 21 en zondag 22
geen treinen tussen Leeuwarden en
Harlingen Haven. Arriva meldt dat
het om een perronverlenging gaat
en zet bussen in. De extra reistijd
kan volgens de vervoerder oplopen
tot een half uur.
Fietspont Keimpetille
* Vanaf morgen 13.00 uur kunt u
bij Kingmatille weer over het Van
Harinxmakanaal met de fietspont
Keimpetille, de zusterpont van de
Jonge Seun die dit jaar in Harlingen

gaat varen. Meer info op www.fietspontkeimpetille.nl.
Wildeblog
* Wim Wildeboer van de Wad’n
Partij is begin deze maand begonnen met bloggen. Zijn blog staat op
www.wadnpartij.nl.
Hosanna
* In de HC van vorige week stond
een artikel over de verenigingsactie
van de Jumbo. Daarin werd ten onrechte Hosanna niet genoemd. Deze
vereniging eindigde op een mooie
zesde plek qua opbrengst, die volledig ten goede komt aan de aanschaf
van noodzakelijke nieuwe uniformen. Het bestuur en de leden van
de muziekvereniging vinden het een
compliment waard aan Jumbo Olaf
Hermus dat Hosanna mee mocht
doen aan de actie.
Muziek Tall Ships Races
* Ali B, Elske DeWall, Berget Lewis, Dilana Smith en Cindy Oudshoorn staan op 3 augustus, de eerste
dag van de Tall Ships Races, op The
Harbour Stage onder begeleiding
van de Hubert Heeringa All Stars
Band. Diverse artiesten van de Horizontoer staan op het Beachplein
en daar wordt de middag afgesloten
met een optreden van Wrldbeat. In
aanloop naar de Tall Ships Races
is er, op uitnodiging van Stichting
Harlingen Sail, op 15 juni aan de
Willemshaven een concert van de
Marinierskapel van de Koninklijke
Marine. Voorafgaand aan dit concert kunnen bezoekers genieten van
een optreden van de Steelband van
het Korps Mariniers. Verder zijn er
optredens van de Friese fado-zangeres Nynke Laverman, de Harlinger
beroemdheid Wiebe van Dijk en musicalster René van Kooten. Het voorprogramma begint om 18:00 uur.
Melle van der Heide op tv
* Harlinger Melle van der Heide
komt volgende week op tv. Hij werkte mee aan het programma ‘Van onschatbare waarde’ op NPO 1. Melle
had een schilderij in de verkoop.
Hoe het is afgelopen, kunnen we
volgende week donderdag zien vanaf 21.30 uur.
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Slagerij ATTEMA MAKKUM

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

DONDERDAG EN VRIJDAG
tot 18.00 uur geopend
DE GEHELE DAG VOLOP

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

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

}

SAMEN

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

€ 42,50

www.degroenehand.eu

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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tief

Vrijdag 20 april
13.00-14.00 Keep it Country, presentatie Joyce van Wijngaarden
14.00-16.00 Nostalgia, presentatie
Joyce van Wijngaarden
18.00-19.00 Musica Religieuza, presentatie Henk van der Heide
19.00-20.00 Kruispunt, presentatie
Chris Wijbenga
20.00-21.00 Jongerenprogramma
Onsubtiel, presentatie/techniek Bas
Jilderts/Dirk de Vries
21.00-23.00 ‘Wie Kent’ Presentatie:
Anita Damsma Techniek Roeland
Aalfs
Zaterdag 21 april
09.00-10.00 HH Onsubtiel
10.00-11.00 Beatles On Air, Presentatie: Hans Wessels
11.00-13.00 Afslag Harlingen Informatief programma
13.00-14.00 Muziek met Erik, presentatie/techniek Erik Klumper
14.00-17.00 Sportlokaal, met o.a.
live verslag van Zeerobben-Buitenpost. Verslaggever Piet van der Pol,
Presentatie: Henk Metz Techniek:
Erik Klumper
17.00-18.00 Muziek van toen, presentatie Joke de Boer
18.00-19.00 Hollands Goud, presentatie Tjerk de Boer
19.00-20.00 Jazzlife, presentatie
Frans Erkel
20.00-21.00 HH Razende Roeland
Presentatie/ Techniek Roeland Aalfs
21.00-23.00 HH Wie Kent/Alterna-

Zondag 22 april
07.00-08.00 HH Klassiek
09.00-10.00 HH Kruispunt
10.00-11.00 HH Religieuza
11.00-12.00 RSH Klassiek, presentatie Fien Hooybergh en Jelle Spits
12.00-13.00 Roots, presentatie:
Dirk Hoekstra
13.00-14.00 DNA van de Popmuziek, presentatie Paul Scheffer
14.00-17.00 Sportlokaal met o.a.
live verslag van Trywalden-FC Harlingen Verslaggever Hielke Jager
presentatie/techniek Erik Klumper
17.00-19.00 HH Muziek van Toen
en Hollands Goud
19.00-20.00 HH On Air
20.00-21.00 HH Roots
21.00-22.00 HH DNA van de Popmuziek
22.00-23.00 HH Jazzlife/Anita’s
Soultrain

Roots
Music
Hello Mary Lou
Aanstaande zondag 22 april presenteert vanaf 12.00 uur Dirk Hoekstra
het programma Roots-Music. In dit
uur onder andere: Johnny Preston,
Del Shannon, Dave Berry, Shirley
Bassey en Ricky Nelson. Tienerster
Ricky Nelson nam in 1957 zijn eerste
plaat op, de cover ‘I’m walkin’ van Fats
Domino. In de jaren erna werd hij bijzonder populair: eind jaren 50 - begin
jaren 60 verkocht alleen Elvis Presley
in de Verenigde Staten meer platen.
Bekende hits van hem zijn ‘Poor little fool’ (nummer 1 hit in Amerika
in 1958), ‘Travelin’ man’ (nummer 1
in 1961) en ‘Hello Mary Lou’, in Europa een grote hit, maar in Amerika
de B-kant van ‘Travelin’ man’. Ricky
Nelson werkte ook als acteur. In 1959
vertolkte hij een hoofdrol in de film
‘Rio Bravo’ met John Wayne en Dean
Martin. Een uur muziek en informatie ‘the Roots way’.

HARLINGEN - 33 Clubs uit de regio Harlingen/Terschelling/Vlieland
hebben afgelopen zaterdag een cheque uit de Rabobank Clubkas Campagne ontvangen. Bij de Rabobankcaravan die geparkeerd stond aan de
Voorstraat in Harlingen was het gezellig druk.
De clubs hadden nog geen idee van
de hoogte van de bijdrage en stonden in spanning af te wachten tot
hun club werd genoemd. De club die
de meeste stemmen heeft ontvangen is Muziekvereniging Schylge.
In de top 10 staan verder Vereniging Terschellinger Volksdansen,
Gymnastiek/turnvereniging EDO,
De Terschellinger Ruiters, Stichting
Straatfestival Harlingen, Stichting

Zeekadetkorp Harlingen, Kaatsvereniging Pim Mulier, Oranjecomité
West Terschelling, Kaatsvereniging
Eendracht Harlingen en Muziekvereniging Hosanna.
De uitslag van alle regio’s staat op
www.rabobank.nl/lnwf. De HC zette
alle begunstigden uit de gemeente
Harlingen op een rij:
Stichting Straatfestival Harlingen

Dinsdag 24 april
09.00-10.00 HH Keep it Country
10.00-12.00 HH Nostalgia
Woensdag 25 april
19.00-23.00 Politiek
Donderdag 26 april
19.00-20.00 HH Uit de schatkamer
van… presentatie/techniek Marlies
van Bon
20.00-21.00 HH Barrel House, presentatie Evert van Bon
21.00-2300 ‘Eigenwijs’, presentatie/
techniek Jax Tuininga en Nicolette
Sijm

Op zondag 22 april zendt Radio
Stad Harlingen het programma
DNA van de POP-muziek uit. Tweewekelijks presentator Paul Scheffer
opent met The Cranberries’ “Go
your Own Way”. In 1976 geschreven door Lindsey Buckingham die
vorige week van zijn Fleetwood
Mac deze boodschap kreeg, terwijl
hij juni 2017 nog tot ieders verassing samen met Mac-toetsenvrouw
Christine McVie een album uit
bracht. Van dat album volgt “Red
Sun”. 30 Jaar na dato heeft Neil
Young’s Freedom niet aan actualiteit ingeboet en het nummer “Crime in the City” nog minder. Als
de boeven gevangen zijn belanden
zij in Folsom Prison, bekend van
Johnny Cash’ 1964 hit, gecovered
door velen, waaronder de Zwitserse zanger Chris Regez en dat levert
een wereldbol overspannend koppeltje voor de vaste rubriek “On
the Double”. Tot augustus blijven
we richting Scandinavië zien of de
schepen al komen, daarom vandaag de Deense Zanger Thorborn
Risager die met ons meekijkt over
die “Long Forgotten Track”. Aan
het eind van het programma maakt
Scheffer zich op voor het concert
in Groningen van Justin Hayward,
die door Nederland toert met een
solo-programma vol Moody Blues
hits.
RSH Zondag 22 13.00 uur.

Kruispunt
Het geestelijk radioprogramma over
geloof en maatschappij van Radio
Stad Harlingen. Vanavond is ds.
Teunard van der Linden te gast, de
nieuwe predikant van de PG Harlingen-Midlum. Wie een vraag heeft
voor Van der Linden, kan die mailen naar info@radiostadharlingen.nl
o.v.v. ‘Kruispunt 20 april’. De uitzending van een uur begint om 19:00 en
de herhaling is zondagmorgen tussen 9:00 en 10:00 uur. De presentatie is in handen van Chris Wijbenga
en de techniek word verzorgd door
Noah Miedema.

€ 332,71; Stichting Zeekadetkorps
Harlingen € 257,66; Kaatsver. Eendracht € 240,15; Zeekadetkorps
Harlingen € 237,65; Muziekvereniging Hosanna € 230,14; Zwemvereniging De Vikings € 222,64; Orgelconcerten Grote Kerk € 202,63;
Jeu de Boules-vereniging Boulegoed € 162,60; Sjonggroep Waadwyn € 147,59; Mannenkoor Con
Amore € 122,58; IJsclub Midlum €
120,08; Kaatsvereniging De Keatsebal € 115,07; Dorpsbelang Wijnaldum € 100,06; Stichting KEIK €
82,55; Damclub Excelsior € 72,55;
Kunst Achter de Ramen € 57,54;
Doarpslibben Winaam € 50,00;
Stichting 0517 € 50,00
€ 40.000
Op vrijdag 13 april en zaterdag 14
april ging de Rabobank ‘on tour’
naar Sint Annaparochie, Harlingen,
Franeker en Leeuwarden om alle
cheques uit te reiken.
Dit jaar hebben 3198 leden 15.990
stemmen uitgebracht. Er is in totaal
€ 40.000 uitgedeeld in het werkgebied van de bank en er zijn 202 clubs
blij gemaakt! “Prachtig te zien dat
een campagne als dit zo leeft in de
regio’s waar wij actief zijn. Ook dit
jaar spreken wij van een geslaagde campagne”, aldus Jelmer Algra,
directievoorzitter van Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland.

Maandag 23 april
09.00-23.00 HH Afslag Harlingen

Afslag Harlingen DNA van de
A.s. zaterdag 21 april presenteren POP-muziek: Go
Henk Jan Cornelisse en Doede van
der Hoek afslag Harlingen van 11
your Own Way
tot 13 uur op radio stad Harlingen.
Doede neemt de plaatselijke politici
onder vuur. Hoewel er nog weinig
nieuws is omtrent de te vormen coalitie zal hij Bartele Boersma, Johan
Erents (het jongste en oudste raadslid) en Stephanie Geurtz hier over
vragen stellen. Paul Scheffer heeft
een interview met Wietske van restaurant ONS. Henk Jan komt met
een aantal verrassingen waarover
hij nu nog geen mededelingen kan
doen. Zoals bekend zal hij zich niet
met de plaatselijke politiek gaan
bemoeien. Wel is hij in contact met
Frits Wester over de landelijke politiek. Dus reden genoeg om zaterdag
tussen 11 en 13 uur af te stemmen
op RSH.

Blije gezichten bij uitreiking cheques
Rabobank Clubkas Campagne



(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Gemeente maakt organiseren
kleine evenementen makkelijker
HARLINGEN - De gemeente gaat het organiseren van kleine evenementen een stuk makkelijker maken. Er komt een servicepakket en het maximumaantal bezoekers voor een vergunningloos evenement gaat van 100
naar 150. Daarbij een tent of springkussen plaatsen kan ook zonder vergunning.
De vergunningaanvraag voor kleine
evenementen kost nu te veel tijd
en moeite. Om organisatoren tegemoet te komen, biedt de gemeente
hen voortaan een servicepakket met
onder andere een format voor een
veiligheidsplan. Daarnaast kan de
organisatie van een evenement eerder afgedaan worden met een melding, in plaats van een vergunningaanvraag. Nu is een vergunning
noodzakelijk bij een evenement
met meer dan honderd personen;
dat wordt 150. Hiervoor wordt de
Algemene plaatselijke verordening
(Apv) aangepast. Daarin wordt ook
besloten dat evenementen zonder
vergunning een uurtje langer door
mogen gaan dan voorheen (maar

geen muziek na 23.00 uur). Naast
een beperkt aantal kleine objecten,
kan er zonder vergunning ook een
wat groter object geplaatst worden,
zoals een springkussen.
Een organisator moet een evenement tenminste tien werkdagen
van tevoren bij de gemeente melden. Als de burgemeester vermoedt
dat de openbare orde of veiligheid,
volksgezondheid of milieu in gevaar
komt, gaat het feest niet door.
De versoepeling van het evenementenbeleid staat op de agenda van de
commissievergadering van volgende
week woensdag (25 april). Op woensdag 16 mei komt het agendapunt terug in de raadszaal en dan neemt de
gemeenteraad een beslissing.

HC SUDOKU
8

6

5

9
4

2
6

2

8
1
5

Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 22 apr. 9.30 dhr. P. Hollander
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H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 22 apr. 11.00 H. Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor, celebrant
pastoor de Vries; Do. 26 apr. 19.00
Communieviering in het parochiecentrum, voorganger mevr. Bos

Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 22 apr. 9.30 ds. R.E. Millenaar

3

5

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 22 apr. 9:30 Grote Kerk mw. S.
Aardema

Doopsgezinde Kerk
Zo. 22 apr. 9.30 Gespreksgroep Bijbelkring

9

9

Kerk

De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 22 apr. 10.00 ds. H.H. Meerveld; 16.30 ds. M.K. Boersema

2

6

Rabobank Clubkas Campagne
De Clubkas Campagne is bedoeld
voor verenigingen en stichtingen
om hun eigen clubkas te spekken.
Het bedrag dat zij ontvangen hangt
af van het aantal stemmen dat zij
krijgen van alle leden van de bank.
Deze krijgen jaarlijks een stemkaart
en kunnen stemmen op hun favoriete clubs. De leden van Rabobank
Leeuwarden-Noordwest Friesland
hebben op deze manier inspraak op
de verdeling van een deel van het
sponsorgeld van de Rabobank.

9

4

De Batting
Zo. 22 apr. 10.30 dhr. D. Hutten
Leger des Heils
Zo. 22 apr. 10.00 Samenkomst o.l.v.
maj. Roelof Wolfs
Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering
(met actueel thema); 10.50 wachttorenstudie; Do. 19.15 bedieningsschool; 20.05 dienstvergadering
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20% KORTING!

15% KORTING!

20% KORTING

OP ALLE PARASOLS*

OP ALLE DEURGORDIJNEN

OP ALLE OUTDOOR CANVAS!

*Uitgezonderd afgeprijsde artikelen

Fahrenheitstraat 5 | 8861 NH Harlingen | 0517-430872
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OPENINGSTIJDEN Maandag 11:00 - 18:00 | Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 18:00 | Donderdag 09:00 - 18:00 | Vrijdag 09:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 17:00 | Zondag 12:00 - 17:00 | 7 DAGEN PER WEEK OPEN!
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Fahrenheitstraat 5 | 8861 NH Harlingen |

OPENINGSTIJDEN Maandag 11:00 - 18:00 | Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 18:00 | Donderdag 09:00 - 18:00 | Vrijdag 09:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 17:00 | Zondag 12:00 - 17:00 | 7 DAGEN PER WEEK OPEN!

STADS- EN SPORTIEVE FIETSEN
GEBRUIKT, MET GARANTIE
1 Koga Road Speed DS 50 cm 30v mat brons
1 Trek X 300 DS 50 cm 24v mat brons
1 Amstel Breeze HR 56 cm 27v grijs/zilver
1 Sparta Mojo HR 54 cm, 3v mat leger groen
1 Batavus CNCTD DS 53 cm 3v mat rose/rood
1 Batavus CNCTD DS 61 cm 3v mat blauw
1 Puch Weduwe (omafiets) RN mat brons
1 Sparta Granny DS 56cm 3v saffari geel
1 Puch Street DS 50 cm 3v wit
1 Puch Street DS 57 cm 3v wit
1 Trek Copenhagen HR 56 cm 3v zwart
1 Trek Copenhagen DS 47 cm 3v blauwgrijs
1 Sparta Spirit DS 53 cm 3v wit/rood
1 Sparta Spirit DS 53 cm 3v wit/geel
1 Batavus Dinsdag DS 50 cm 7v blauw
1 Batavus Monaco DS 53 cm 7v wit/blauw
1 Trek L400 DS 50 cm 8v zilver/grijs
1 Trek Rome DS 50 cm 7v wit/zwart

van
voor
€ 1.599,- € 1.199,€ 799,- € 599,€ 799,- € 599,€ 629,- € 475,€ 599,- € 475,€ 599,- € 475,€ 399,- € 299,€ 549,- € 410,€ 429,- € 325,€ 429,- € 325,€ 529,- € 400,€ 529,- € 400,€ 599,- € 450,€ 599,- € 450,€ 889,- € 689,€ 749,- € 549,€ 849,- € 649,€ 699,- € 525,-

PRIVÉ OF
ZAKELIJK
GESCHIL?
advocatuur & mediation

Verder div ATB-Cross-Race fietsen voor zeer scherpe prijzen

VOOR ALLES GELDT HAAL- EN
BRENGSERVICE (ook bij reparatie)
ma: GESLOTEN
di t/m do: 13.00 - 18.00 uur
vr: 09.00 - 18.00 uur
za: 09.00 - 16.00 uur

Buorren 75 - Tzummarum
Tel: 0518-481478

www.grijmans.com • 0515 57 20 83 • Bolsward • Harlingen
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Repetities ‘Bakzeuntjes’ veelbelovend

Rebelse huisvrouw

De Lambertuskerk in Arum was afgelopen zondag het decor van de repetities van jeugdtheaterschool Noorderwind. De christelijke muziekvereniging Wubbenus Jacobs was ook van de partij en het kwam tot een
prachtige samenwerking.

Lief dagboek,

Een week voor de officiële uitvoeringen op zaterdag 21 en zondag
22 april, zette iedereen een tandje
bij, werden de overgangen scherp
neergezet en alles leek mooi op zijn
plaats te vallen. De prachtige kostuums zorgden voor een sprookjesachtig geheel en de klanken van de
muziekvereniging vulden de kerk
die is omgetoverd tot een onderwaterwereld.
Een waargebeurd liefdesverhaal is
de basis van deze theatervoorstelling. De geliefden Gezina en Claas
gaan uit elkaar omdat Claas gaat
varen naar Riga. Wanneer Gezina
hoort dat het schip van Claas is vergaan, verandert het verhaal in een
sprookje dat zich verder onder water
afspeelt.
Programma en kaarten: www.jtsnoorderwind.nl.

Ingezonden
Falend gemeentelijk beleid
Reeds lange tijd blijkt dat er ondernemers zijn die slimmer zijn dan de gemiddelde ambtenaar bij de gemeente
Harlingen. Al deze slimmigheid leidt
ertoe dat de gemeente wordt opgezadeld met juridische kosten die inmiddels al ruim 6 cijfers voor de komma
kennen, indertijd had men blijkbaar
nooit gehoord van zogenaamd voortschrijdend inzicht.
Eerst een baggerboer die een 25 jaar
durend baggercontract liet ondertekenen, later een slimme parkeerondernemer die eveneens 25 jaar vastlegt
op papier met optie voor nog eens 25
jaar. Ook de projectontwikkelaar die
het alleenrecht claimde om woningen
te mogen bouwen en niet te vergeten
het autodemontagebedrijf pal naast
de centrale op- en afritten van de
N-31. Chapeau voor deze mensen.
Een aantal van de ambtenaren maar
ook het juridisch apparaat dat indertijd verantwoordelijk was voor het
ondertekenen van deze contracten,
zijn inmiddels met pensioen of niet
meer onder ons.
Van goed opgeleide mensen mag je
verwachten dat zij weten wat er speelt
en ook een blik in de toekomst kunnen werpen. Zo hoorde staande op
de brug bij de Engelse Tuin kijkend
naar de voorbij varende Halve Mean
iemand zeggen: “Als je slim bent dan
werk je toch niet voor de gemeente
Harlingen?”

Zaterdag 14 april
Ik krijg een steeds onbehaaglijker
gevoel over de vrede in de wereld
en mijn gesprekken met vriend P.
(de filosoof) maken me er niet geruster op. Hij beweert bij hoog en
laag dat er ‘doelbewust een wereldoorlog gecreëerd wordt omdat er
zoveel landen, bedrijven en Grote
Leiders gebaat zijn bij een goede
wereldoorlog. Het zal de economie
een enorme boost geven’. Vanavond zei hij dat hij ‘zeker weet dat
de Leiders vaak handenwrijvend
aanschuiven bij hun decadente
banketjes om hierop te klinken’.
‘Zou P. wel goed bij zijn hoofd
zijn?’ vroeg man zich later af, eenmaal op weg naar huis.
‘Ik vind het niet onaannemelijk
klinken hoor’, antwoordde ik. Man
bekeek me meewarig aan.
19.20 uur. Ben de logeerkamer in
orde aan het maken. Morgen komt
pa logeren, gezellig.
Zondag 15-04
Het blijft raar om pa alleen uit
de auto te zien stappen dagboek.
Denk je dat het ooit went? Het
is zo… zo onecht allemaal. Nog
steeds.

Cultuurbrochure voor
schoolkinderen
Wethouder Hein Kuiken heeft woensdag op KNRM-station Harlingen de brochure ‘Twa doarpen & myn stadsje’ in ontvangst genomen. Deze brochure
van Cultuurnetwerk Harlingen bevat een overzichtelijk van het aanbod van
kunst, cultuur en erfgoed voor alle groepen van het primair onderwijs, binnenschools en buitenschools. Kuiken moest wel enige moeite voor doen om
de brochure te bemachtigen.. Het werd een kleine puzzeltocht met briefjes
voor aanwijzingen die de route aangaven. Uiteindelijk verwees de laatste
aanwijzing naar reddingboot Chios. Daar moest de scheepstoeter in werking worden gesteld, waardoor het eerste exemplaar door Jet Twijnstra aan
wethouder Hein Kuiken werd overhandigd. 
(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Wij Harlinger burgers mogen hopen
dat de nieuwe gemeenteraad scherp
toe gaat zien op de afhandeling van
dit soort contracten, om zo blunders

uit het verleden niet te herhalen en de
gemeente te behoeden voor torenhoge kosten.

Arie van Hurck

Maandag 16-04
De Grote Leiders die we hebben
zijn toch wel een cadeautje dagboek. Neem nu de waarnemend
burgemeester Van Aartsen van
Amsterdam. Er is een enorm grote groep illegale, uitgeprocedeerde
asielzoekers die doodleuk besloot
woningen te kraken en wat doet
dit cadeautje? He-le-maal niets.
Sterker nog, stiekem vindt hij dat
het de schuld is van de huiseigenaar want: ‘De panden stonden
leeg toen die gekraakt werden, er
volgde pas laat aangifte.’ God nog
aan toe.
Dinsdag 17-04
Vriendin M. nodigde ons uit om te
komen eten. Kregen het – hoe kan
het ook anders – natuurlijk over de
politiek.
‘Eén ding weet ik in elk geval’, zei
man van M. ‘We worden constant
in de zeik genomen.’
‘Oud nieuws’, gaapte M.
Man van M. stak zijn hand de
lucht in om M. tot stilte te manen.
‘Laatst realiseerde ik me bijvoor-

beeld het volgende: Nederland was
vijftig jaar geleden volgens de Club
op het Pluche ZO vol dat we moesten emigreren naar Canada, Nieuw
Zeeland en Australië. De overheid
stimuleerde de emigratie enorm.
Het gekke is: er woonden toen nog
niet eens 8 miljoen mensen in dit
land. Begrijp je waarom ik denk
dat we constant in de zeik genomen worden?’
Begrijp het volkomen dagboek. Het
is inderdaad een beetje vreemd.
Woensdag 18-04
Had kleine aanvaring met man
toen hij met een gratis Schnitte
van Poiesz thuiskwam. ‘Die kon ik
niet laten liggen’, joelde hij opgetogen.
‘We hadden afgesproken dat je wat
aan dat buikje zou doen’, mopperde ik. ‘Wat heeft het voor zin om ’s
ochtends havermout te eten als je
een uur later een halve slagroomtaart naar binnen werkt?’
‘Ik laat mij deze taart niet ontnemen’, grijnsde man, genietend van
de eerste hap.
‘Om MIJ alleen al zou je best moeten doen om gezond te blijven’,
jengelde ik maar man gaf geen kik
en nam nog een hapje.
Ik bekeek het tafereel hoofdschuddend. ‘Als het misgaat met je gezondheid dankzij je gesnoep weet
ik één ding: op je kaart zet ik geen
mooie, liefdevolle spreuk. Ik zet
erop:
‘Ik vond het leven niks meer waard
Daarom koos ik voor de taart’.’
Man verorberde vergenoegd het
laatste stuk.
Donderdag 19-04
Ben nu met pa en man naar Wild
Wild Country op Netflix (ze hadden het Netvlies moeten noemen)
aan het kijken en realiseer me waar
het mis begon te gaan met dat
Utopia van toen: een groep Christelijke mensen werd bang van een
groep mensen die een man van
vlees en bloed aanbad maar hetzelfde groepje Christelijke mensen vond het heel normaal om een
ONTZICHTBARE man hoog in de
hemel te aanbidden. Zo formulier
ik het – in grove lijnen – wel goed
denk ik.
Juist ja. Ik weet genoeg. Meer dan
genoeg.

Seizoenafsluiting KVG Harlingen
Afgelopen dinsdag was het alweer de laatste bijeenkomst van het seizoen voor de Harlinger afdeling van het Katholiek Vrouwen Gilde. De
bijeenkomst stond in het teken van muziek en werd verzorgd door de
heer Tseard Nauta. Voor diverse dames was het geen onbekende, zij
hadden al eerder kennisgemaakt bij zijn solo-optredens in de provincie of kenden hem via het klezmerorkest Di Gojim.
Een gepassioneerd muzikant die
zijn eigenzinnige liedjes, aangereikt door het leven zelf, met een
kwinkslag, een knipoog of op z’n
minst met een verrassende wending ten gehore brengt. Vooral
zijn schitterende zelfgeschreven
songteksten, begeleid door zijn gitaar, accordeon en piano maakten
diepe indruk op de dames. Tijdens
de pauze konden de dames lootjes
kopen, waarna er diverse prijzen in
de wacht werden gesleept. Daarna
was het tijd voor liedjes over de
liefde, maar ook over actuele on-

derwerpen en een wiegelied van
enkele grootheden van de wereld,
met een goed verstopte boodschap.
De avond werd afgesloten met het
voorlezen van een mooi verhaal
over de vrouw, waarin menigeen
veel herkenning vond. Een tevreden voorzitter bedankte de muzikant voor deze prachtige avond en
wenste alle aanwezigen een mooie
zomer toe. Na de zomerstop zal het
programma op dinsdag 18 september worden hervat. Mevrouw Renske de Vries-de Ree zal deze avond
vertellen over natuurgeneeskunde.

Laatste speelavond Excelsior

Havenbedrijf
Ongeveer 100 studenten, begeleiders en andere gasten waren afgelopen dinsdag in het Entrepotgebouw voor de
masterclass van de Light Challenge. Dit is een ontwerpwedstrijd en de opdracht is: Ontwerp de toekomst! Ontwerp
de beleving van de nacht en benadruk de waarde van duisternis. Het Entrepotgebouw is een prachtige plek voor
deze masterclass; het gebouw staat op de rand van licht en donker. Wethouder Maria le Roy vertelde over de ontwikkeling van de Willemshaven en de relatie van Harlingen met de Waddenzee. Daniël Brinckmann van Coolminds
vertelde over gedragsverandering met behulp van virtual reality. En na het eten gingen de aanwezigen aan boord
van de Regina Andrea. Aan boord beleefden de studenten wat lichtvervuiling en duisternis inhouden.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Tijdens de laatste speelavond van Excelsior vielen de beslissingen in de
verschillende competities.
In de A-groep moesten Dick Bekkema en Jan Stelwagen via een beslissingswedstrijd bepalen wie zich een
jaar lang kampioen van Excelsior
mag noemen.
Ook in de B-groep bleef het spannend tot de laatste partij. Jouke
Geertsma boekte een zege op Rinze

Postma, waardoor Marco Bekema
als eerste eindigde.
In de Rapidcompetitie, waar in een
versneld tempo werd gespeeld, vergaloppeerde Jan Stelwagen zich tegen Kot Vrieswijk, waardoor hij ook
Dick Bekkema bovenaan eindigde.

10

Harlingen

Welkom in de
supernieuwe
Poiesz

Harm Dijkstra, Slager
Tjipke Bergsma, Bedrijfsleider
Diana Hoekstra, Bakker
Amstel bier

Douwe Egberts filterkoffie

krat van 24 flesjes à 30 cl

Kipfilet

aroma rood grove- of snelfiltermaling,
blond, donker of decafé

Bildtstar aardappelen
zak à 4 kilo

of koffiebonen

aroma rood, decafé of espresso
2 pakken/zakken à 500 gram naar keuze

1 KRAT
14.39

9

95

Maximaal vier kratten per klant en
niet bestemd voor wederverkoop.

liter 1.38

2 STUKS
10.98-13.90

8

500 GRAM

50%
KORTING

4.50

5.99

2

99

95
kilo 5.90

2

99
kilo 0.75

Poiesz was donderdag jarig,
van harte getrakteerd.

2018 is ‘n superfeestelijk Poiesz jaar. Omdat we heel dit jaar ‘Beste Supermarkt
van Nederland’ zijn. Maar natuurlijk ook omdat we 95 jaar jong zijn.
Afgelopen donderdag, 19 april, vierden we onze officiële verjaardag. We trakteren
iedereen deze week op fantastische dagaanbiedingen. Want we noemen het niet voor niets:
HIEP-HIEP-HOERA! VOORDEEL FEESTWEEK.

G
& ZONDA
Lay’s deep ridged
of flat chips

diverse soorten
2 zakken à 147-225 gram naar keuze
Maximaal 6 zakken per klant en
niet bestemd voor wederverkoop.

OP=OP

Coca-Cola of
Finley frisdrank

1gr+at1is

diverse soorten
2 flessen à 1 liter naar keuze
Maximaal 6 flessen per klant en
niet bestemd voor wederverkoop.

OP=OP

.24
2.98-3

.70
2.44-2

35
1.22-1.

62
1.49-1.

kilo
v.a. 2.86

Per combinatie kan de prijs verschillen.
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

1gr+at1is
liter
v.a. 0.74

Per combinatie kan de prijs verschillen.
Bij de kassa krijgt u 50% korting op de totaalprijs.

Aanbiedingen zijn geldig t/m zondag 22 april 2018 en alleen geldig in de Poiesz supermarkt in Harlingen (Johan van Oldenbarneveltstraat 5).

is verkozen tot beste supermarkt van het jaar.
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Het stukje van de week door Marten Blom
Uit de oude doos (4)
Afgelopen week zag ik een omgevallen pleehok, zo’n tijdelijk chemisch
toilet.
En daardoor moest ik weer denken
aan de muurschildering die ik aan
het maken was voor een opdrachtgever, ergens tussen Bakkum en
Castricum. Hoe dat zo? Wel, ik voelde wat opkomen en zocht het toilet.
Twee vriendelijke schilders, toevallig ook uit Harlingen, waren daar
ook aan het werk en verwezen mij
naar de prachtige kunststof voorziening buiten. Dit exemplaar stond
gelukkig rechtop. Fluitend stapte ik
naar binnen en op het moment dat
ik mijn gulp wilde openritsen viel
mij iets op. Gatverdamme, dacht ik.
Best vies, die vloer. En de WC ook.
En… in welke richting ik ook keek,
overal zat het. Het was alsof een abstract kunstenaar, een Karel Appel
of Jackson Pollock, ook wel Jack the
Dripper genoemd, in een moment
van diepe bevlogenheid de hele plee
had omgetoverd in een woeste, stinkende compositie genaamd: Who Is
Afraid Of Brown, Yellow and Blue?
Want dat chemische spul in zo’n toilet is natuurlijk blauw. De rest laat
zich raden. Terwijl ik mijn kroonjuwelen heel voorzichtig terugstopte

achter mijn veilige gulp draaide ik
millimeter voor millimeter om mijn
as, totdat ik met mijn gezicht weer
richting deur stond. Bij het zoeken
naar één schoon plekje op de binnendeur om met mijn vinger tegenaan te kunnen duwen, besprong me
de volgende gedachte: Iemand is hier
compleet gek geworden! Dat was ook
het eerste wat ik tegen de schilders
zei toen ik weer naar buiten kwam.
‘Lekker gescheten?’ vroeg schilder 1,
laten we hem maar Hendrikus de

Kip noemen. ‘Hum, ja’, zei ik nog
diep onder de indruk. ‘Maar er is er
eentje knettergek geworden daarbinnen. Die moet... met zijn handen die
hele plee ondergeschilderd hebben,
handenvol…’ ‘O ja, joh?’ zei schilder
2, laten we hem maar Hans Prik
noemen. ‘Dat zou natuurlijk kunnen
– maar wat misschien ook kan is dat
die plee gisteren omgevallen is. En dat
wij hem daarnet weer overeind hebben
gezet. Wat denk jij?’

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

VRIJDAG 20 APRIL
20.00 Kaarten Wijkvereniging Het Oosterpark
20.00 Bingo KV Eendracht
20.00 Kaartavond fc Harlingen
ZONDAG 22 APRIL
S-lente-R Bier Tocht (Brouwdok/Podium Harlingen, San Marino, ’t
Noorderke, ONS, ’t Skûtsje
DINSDAG 24 APRIL
14.00 NVVH, lezing ‘Vrouwen Vooruit’, Sint Hubertus
19.45 Film ‘Adam’, Autisme Info Centrum, Nieuw Zuid (€ 2, inloop 19.15)
WOENSDAG 25 APRIL
15.15 Onthulling gevelbord Nieuw Zuid
19.30 Commissievergadering, stadhuis
DONDERDAG 26 APRIL
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
VRIJDAG 27 APRIL
Koningsdag
ZATERDAG 28 APRIL
13.30 Maatkaarten Wijkvereniging Het Oosterpark
21.30 Krako funky rock, live in Café de Pijpenla
WOENSDAG 2 MEI
Busreis SWSH, mozaïeken en bollenvelden in N-Holland (€ 10 info
Coby 418719)

Over ’t Wad door Henk Tameling
De zwaardschede, waddenfeuilleton, aflevering 38 Kluizenaar
Een wekker was aan hem niet besteed: steevast tussen 5 en half zes
drong het automatisch tot zijn bewustzijn door dat de ledigheid lang
genoeg had geduurd en dat zijn
luikjes open konden. Wakker worden op het eiland was een lust voor
het oor: rondcirkelende meeuwen
brachten ongevraagd een aubade,
deinende golven vormden het achtergrondkoor en na verloop van
tijd volgde steevast een indringende solo van de scheepstoeteraar:
Make my day.
Een blik naar buiten bevestigde
wat de weervrouw gister op de radio al had aangekondigd: een zonnige dag. De wind genoot vandaag
van een rustdag, de lucht zorgde
voor een strak blauw aangezicht en
de zon straalde nog wat aarzelend.
Bij het krieken van zo’n dag kreeg
Rob zelfs begrip voor de weinig originele mensen die het naambordje
Carpe diem op hun huisje hadden
geschroefd.
Hij meed het verse wereldleed
op zijn laptop met hongersnood,
corruptie, falend toezicht en fake
nieuws, het kon hem even gestolen
worden. Hij las zijn aantekeningen
van gisteravond door over mystiek,
monniken en over opgaan in de
natuur. Zou Anneke dat soort zweverige ervaringen herkennen? Als
journalist interviewde hij eigenlijk

HC AGENDA

geen mensen zoals zij die nooit de
voorpagina van een krant haalden.
Misschien had ze hoog uit met een
foto van haar koor de lokale dorpsbode gehaald.
Denigrerend werd dit soort mensen door zijn beroepsgroep als
gewoon aangemerkt. Het idee dat
ieder mens uniek is en een authentiek verhaal heeft, was niet aan de
nieuwsfreaks op de zwaar uitgedunde Randstedelijke redactieburelen
besteed. Algemene verslaggevers
zoals hij waren massaal aan de dijk
gezet en mochten nu als ZZP-er
vissen in een vrijwel leeggeroofde
vijver. Rob probeerde het hoofd
boven water te houden met het
verzamelen van authentieke verhalen. Kijken of Anneke vandaag
toehapte.
‘Goedemorgen, met Rob Meier, van
gisteren. Schikt het even?’
‘Ja, met Anneke. Sorry, ik stap net
uit bed. Je bent er vroeg bij.’
‘Neem me niet kwalijk, als ik je
wekker ben geweest. Ik ben inderdaad er altijd vroeg bij en realiseer
me onvoldoende dat ik een uitzondering ben en anderen de regel. Zal
ik later terugbellen?’
‘Het is goed Rob. Kom over een uur
maar verse koffie bij me drinken. Je
hebt m’n adres. Tot zo.’
Bescheiden culinaire behoeftes in
de ochtendstond en geringe ambities op kleding- en scheergebied
zorgden ervoor dat hij precies op

tijd voor een bescheiden eilanderhuisje met eigenzinnige gevelsteentjes stond. De deur ging als
vanzelf open, Anneke glimlachte
hem vriendelijk toe en zonder al
te veel begroetingsrituelen zat hij
binnen een paar minuten aan een
in boerenbont geserveerd kopje
koffie.
‘Als ik terug mag komen op ons gesprek van gister, wil ik nog wel even
doorgaan op de vraag hoe je die
lange, stille, eenzame wintermaanden doorkwam op het eiland?’
‘In het begin is alles nieuw en onbekend. Je bent jong en nieuwsgierig
en wilt zo veel mogelijk meemaken
van alles wat er gebeurt. Contacten
in de buurt, familiebezoek van de
wal, voordat je het weet zit je in
de rijdende strandexpres. Je doet
mee, je wordt automatisch opgenomen in het dagelijks leven. Voor
mij was het natuurlijk wel speciaal
dat mijn man vaak en lang afwezig
was. Ik had het daar best moeilijk
mee. Meer dan hij vermoedde. Er
waren dagen en weken dat het niet
zo goed met me ging. Ik zat opgesloten in mezelf en ik liet niemand
toe. Te midden van normale leven
creëerde ik onbewust mijn zelf gecreëerde eenzaamheid. Ik trok me
best wel vaak als kluizenaar terug.
Mijn beste vriendin van de wal had
goed door wanneer ik me terugtrok
en nodigde me dan vaak uit om een
paar dagen bij haar te logeren. Als
ik me redelijk voelde, luisterde ik
naar haar en dook ik anoniem onder in het leven van de hoofdstad.
Het stadse leven, uitgaan, winkelen, een bioscoopje pikken, het
hielp allemaal mijn sombere buien
te doen vergeten. Drie, vier dagen
daar werkten voor mij als antidepressiva en ik kon er dan weer een
tijdje tegen. Er zijn weinig mensen
die weten hoe ik mij toen voelde.
Alleen m’n beste vriendin en de
huisarts die me begrepen. Zo heb
ik het een tijdje volgehouden.’
‘Totdat? Vond er op een gegeven
moment een verandering plaats
waardoor het anders voor je werd?’
‘Ik weet niet of ik hier wel over wil
praten. Wat ga je met mijn verhaal
doen? Wie kan dit allemaal lezen?
Mijn dochter hoeft dit niet allemaal te weten. Iedereen heeft zo
z’n geheimen, z’n manieren om het
leven draaglijk te maken. Ik ben er
niet zo trots op, maar ik heb mijn
manier gevonden om te overleven.
Ik kreeg een prachtige boei toegeworpen om me aan vast te klampen.’
Eerdere afleveringen op https://beleefdewadden.live

DONDERDAG 3 MEI
20.00 Bingo Wijkvereniging Het Oosterpark
VRIJDAG 4 MEI
16.00 Dodenherdenking Waddenpromenade
19.30 Dodenherdenking Algemene Begraafplaats
ZATERDAG 5 MEI
Bevrijdingsdag
MAANDAG 7 MEI
19.30 Jaarvergadering huurdersvereniging Harlingen, mfc Het
Vierkant
DINSDAG 8 MEI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
WOENSDAG 9 MEI
20.00 Time Warp ‘Harlingen van toen naar nu’ in het Hannemahuis,
€ 5 p.p. incl. koffie/thee
VRIJDAG 11 MEI
HT Roeirace
16.30 Federatie Barradeel del alle categorieën jeugd, Wijnaldum
20.00 Kaarten Wijkvereniging Het Oosterpark
ZONDAG 13 MEI
Moederdag
10.00 Ledenpartij kv Eendracht
DINSDAG 15 MEI
14.00 Openbare fractievergadering HOOP, bovenverdieping Station
(Stationsweg 6)
WOENSDAG 16 MEI
19.30 Raadsvergadering, stadhuis
VRIJDAG 18 MEI
20.00 Bingo kv Eendracht
20.00 Trio Escapada, Laurentiuskerk Kimswerd
ZONDAG 20 MEI
11.00 Fam. Zeilmakerpartij, kv Eendracht
DINSDAG 22 MEI
19.30 PvdA fractievergadering in Het Vierkant
DONDERDAG 24 MEI
HT-race
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
VRIJDAG 25 MEI
HT-race
20.00 Bingo Wijkvereniging Het Oosterpark
ZATERDAG 26 MEI
10.00 KNKB Schoolmeisjes, kv Eendracht
ZONDAG 27 MEI
10.00 Attema-partij, kv Eendracht
MAANDAG 28 MEI
Start Avondvierdaagse Harlingen
WOENSDAG 30 MEI
19.30 Commissievergadering, stadhuis
VRIJDAG 1 JUNI
Feest 60-jarig bestaan ‘Het Oosterpark’
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NU

449,399,-

298,-

WASMACHINE | F4J5TN3W
• 8 kg vulgewicht en 1400 toeren
• Koolborstelloze motor met
10 jaar LG garantie*
• 6 Motion technologie: door 6 unieke
wasbewegingen te combineren krijgt elk
type wasgoed de optimale behandeling
• Energieklasse A+++

GRATIS

5 JAAR ALLRISK
GARANTIE

WASMACHINE | XWE 71483X W EU
• 7 kg vulgewicht en 1400 toeren
• 16 programma’s waaronder een outdoor-,
sport-, en push&wash programma
• Koolborstelloze motor met 10 jaar garantie
• Energieklasse A+++

*Na registratie via LG

659,-

NU

599,-

899,-

*

Eco Bubble: was koud,
bespaar energie!

GRATIS

WASMACHINE | L7FB60Y

WASMACHINE | WW8BM642OBW QUICKDRIVE

• 8 kg vulgewicht en 1600 toeren
• ProSteam® -technologie: zorgt dat uw kleding er langer netjes
uitziet door kreukels tot wel een derde te verminderen
• ProSense® -technologie meet de grootte van de lading en
past automatisch de wastijd, energie- en waterverbruik aan
• Energieklasse A+++

•
•
•
•

*Na 60,- retour via AEG

Expert Harlingen
Voorstraat 80, (0517) 412887
facebook.com/Expert.Harlingen

7 JAAR SAMSUNG
GARANTIE

8 kg vulgewicht en 1400 toeren
QuickDrive: verkort de wastijd tot 50% en verbruikt tot 20% minder energie
Q-Rator App: de slimme wasassistent
Energieklasse A+++

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 28 april 2018.

Altijd op de hoogte blijven van
onze aanbiedingen en acties?
Meld u dan aan op

nieuwsbrief.expert.nl

10
10
vrijdag 20 april 2018

REACTIES
REACTIES
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REACTIES
REACTIES

REACTIES
REACTIES

REACTIES
REACTIES

Kruiden & Specerijen deel 90

Fred de Vries (fredvries.nl)

Worcestershire sauce
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leuke foto’s
die wij ontvingentwee
van Hanneke
Hofman-Bergsma
gen
van Hanneke
Hofman-Bergsma
uit Harlingen.
Op de
eerste foto van
uit
Op de
eersteontvingen
foto van
eenHarlingen.
groep jonge
dames
een
groep
jonge
dames
ontvingen
wij een reactie van de dames Neelwij
van deder
dames
Neeltje een
van reactie
der Mei-van
Heide
en
tje
van
der
Mei-van
der
Heide
en
Wiepie Wassenaar-Haan beiden uit
Wiepie
Wassenaar-Haan
uit
Harlingen.
Het betreft beiden
leerlingen
Harlingen.
Het
betreft
leerlingen
van de Huishoudschool die in het
van
de Huishoudschool
die schoolin het
schooljaar
1958/1959, op
schooljaar
1958/1959,
op
schoolreis naar Volendam waren. Door
reis
naar werden
Volendam
de dames
de waren.
volgendeDoor
nade
dames
werden
de
volgende
namen doorgegeven, op de achterste
men
doorgegeven,
op de achterste
rij vlnr:
Hanneke Boonstra,
Dicky
rij
vlnr:
Hanneke
Boonstra,
Dicky
Posthuma, Wiepie Haan, Annie
TiPosthuma,
Wiepie
Haan, Annie
Tichelaar, Dieneke
Helvrich,
Jetty Bos,
chelaar,
Dieneke
Helvrich,
Jetty
Bos,
Akkie Brunia.
Daarvoor
links
Gerrie
Akkie
Brunia.
Daarvoor
links Gerrie
Tigchelaar,
Anneke
Scheepstra,
MaTigchelaar,
Anneke Scheepstra,
Marietje Horneman,
Minke Attema,
rietje
Horneman,
Hanneke
Bergsma, Minke
Neeltje Attema,
van der
Hanneke
Bergsma,
Neeltje
van der
Heide, Gienie Wielinga. Voorste
rij
Heide,
Gienie van
Wielinga.
rij
links Trijntje
VelsenVoorste
en rechts
links
Trijntje
van Velsen en rechts
Marijke
Soolsma.
Marijke Soolsma.
Op de tweede foto van een gemêOp
tweede fotokeurig
van een
gemêleerddegezelschap,
en fleurig
leerd
gezelschap,
keurig
en
fleurig
poserend kregen wij reacties van
poserend
wij reacties van
de dames kregen
T. Poepjes-Hilverda
uit
de
dames
T.
Poepjes-Hilverda
uit
Harlingen en H. Wijngaarden-van
Harlingen
en Oudenbosch.
H. Wijngaarden-van
Driesten uit
De naDriesten
uit
Oudenbosch.
De vlnr:
namen die wij door kregen zijn
men
die Wiersma-Hilverda,
wij door kregen zijnKlaske
vlnr:
Sietske
Sietske
Ruijgh-deWiersma-Hilverda,
Jong, dan zittendKlaske
Atty
Ruijgh-de
dan zittend
Atty
Meijer-v.d. Jong,
Veen, Hanneke
Bergsma,
Meijer-v.d.
Veen,
Sipke Wiersma
enHanneke
echtpaarBergsma,
Pots. Het
Sipke
Wiersma
en echtpaar
Pots. Het
betreft
leden van
de zangvereniging
betreft
leden van
De Volksstem
diede
in zangvereniging
1961een reisje
De
Volksstem
die in
reisje
hadden,
waar naar
toe1961een
en wanneer
is
hadden,
waar
naar
toe
en
wanneer
is
niet bekend.
niet bekend.

Feestelijke slotavond Wooncentrum Harlinga
Wooncentrum Harlinga heeft vorige
week donderdag feestelijk het activiteitenseizoen afgesloten – nadat
de feestelijke avond in het water
dreigde te vallen. Het gebeurt niet
vaak, maar wegens ziekte moest
een muziekgezelschap op het laatste moment afzeggen. Dus werd
er koortsachtig gebeld met diverse
muziekgezelschappen. Het trekzakensemble Oostergoo uit Grouw
was in staat om acht van de tien
muzikanten bijeen te krijgen. En ze
hebben de feestavond gered. Het
mes sneed voor Trek Harmonica
Club Oostergoo aan twee kanten:
de muzikanten konden het optreden
benutten als generale repetitie voor
een concert enkele dagen later. Het
werd een spetterend optreden in
Harlinga. Het dankwoord na afloop
was dan ook extra groot. Oostergoo
heeft al eerder in Harlinga gespeeld,
en de muzikanten gaven aan dat ze
er graag optreden. Ze bleven nog
even gezellig napraten met de leden van de bewonerscommissie.

Dick Roorda zondag 100
Rotary Club Harlingen heeft afgelopen woensdagavond alvast de 100e
verjaardag van Dick Roorda gevierd.
Roorda wordt aanstaande zondag
100.
“Dick is tot op hoge leeftijd een gerespecteerd lid geweest van onze
club”, meldt de Rotary Club. “Samen
met zijn vrouw Wies, hun dochter
Melanie en zijn broer Leo hebben
zij onze bijeenkomst bijgewoond
en we hebben aan de dis gezeten
in Hotel Centraal. Er zijn herinneringen opgehaald en Dick is aan het
woord geweest op zijn zo geheel
eigen wijze. Kortom: het was gezellig en alvast een voorproefje op een
bijzondere mijlpaal aanstaande zondag.” Op de foto echtpaar Roorda en
voorzitter Marja de Jonge.

Worcestershire sauce of
Worcester sauce* (uitgesproken als Wooster saus)
in een Engelse smaakversterkende vissaus, die verwant is aan de Romeinse
garum en Indische trassie.
Het is een complexe saus
die eigenlijk een beetje per
ongeluk is ontstaan. Rond
1830 werd er bij de Brise
firma Lea & Perkins een mengsel ontwikkeld dat bestond uit
moutazijn (malt vinegar, geproduceerd door Britse brouwers
van ale), natuurazijn, melasse,
suiker, zout, ansjovis, tamarinde, uien, knoflook, kruidnagel,
sojasaus, citroenschil, augurk
en paprika. De smaak van
deze saus is een combinatie
van zoet en zout met een vleugje vis en een pittige nasmaak.
Lekker.
Het brouwsel rook en smaakte
in eerste instantie zo vies en
sterk dat men het oneetbaar
achtte en de ton werd snel in
een hoekje weggezet. Toen
men echter na anderhalf jaar
later vergeten was wat er in die
ton zat en hem opende bleek
dat het mengsel door fermentatie een stuk milder riekte en
smaakte. Plotseling zag men
een commerciële toekomst voor
het product en in 1837 verschenen de eerste flessen op
de markt.
Toen de saus een redelijk succes bleek te zijn, moest er
een acceptabele geschiedenis worden verzonnen om de
Worcestershire sauce wat extra
cachet te geven. Eerst werd gezegd dat het recept afkomstig
was van een edelman op het
platteland (a nobleman in the
country). Later werd het publiek
wijsgemaakt dat Lord Marcus
Sandys, ex-Governeur van Ben-

galen het recept tegengekomen was in India en aan
twee plaatselijke apotheekhouders (John Lea en William Perrins) had gevraagd
om het na te maken. Het
probleem is echter dat er
nimmer een Lord Sandys in
Bengalen of India gestationeerd was geweest.
Buiten het Verenigd Koninkrijk is de Worcestershire
sauce nooit echt aangeslagen,
al moet ik zeggen dat in ons
keukenkastje wel degelijk een
fles staat.
Lea & Perrins werd in 1930
overgenomen door HP Foods,
dat op zijn beurt werd gekocht
door de Imperial Tobacco
Company. Het kwartetten met
de Worcestershire sauce was
daarmee nog niet afgelopen,
want in 1988 werd het weer
doorverkocht aan het Franse
Danone, die er ook niets mee
kon en het uiteindelijk in 2005
verkocht aan Kraft Heinz.
In Engeland druppelen ze
Worcestershire sauce op hun
kaastosti, in Spanje sprenkelen
ze hem over hun salades en
in Hong Kong Kong vervangt
Worcestershire sauce soms de
sojasaus of vissaus. Worcestershire sauce wordt in diverse internationale keukens en recepten als dipsaus, als woksaus
of als marinade gebruikt. Wij
gebruiken de saus om de jus
aan te maken. Overigens zou
ik je de chips met de smaak
van Worcestershire niet durven
aanraden.
Mocht u vegetariër zijn, dan
maakt Snick EuroIngredients
een perfecte vegetarische variant van de Worcestershire
sauce.
* Worcester is een plaats in de gemeente Worcestershire.

De dieetcoach
Advies: maximaal 100 gram alcohol per week
Er is alweer een studie gedaan naar
het effect van alcohol op de gezondheid. Wetenschappers hebben de gegevens van 83 studies, waarin bijna
600.000 mensen uit 19 verschillende landen zijn gevolgd, beoordeeld.
De resultaten van het onderzoek
zijn gepubliceerd in The Lancet.
Mensen die alcohol drinken, hebben een verhoogd risico op sterfte
en hart- en vaatziekten bij een consumptie vanaf 100 gram alcohol per
week. In het artikel staat dat dit 10
glazen zijn, maar hier zit volgens
mij meteen de valkuil. Wij drinken
namelijk veel grotere glazen dan de
normglazen. U zou bijvoorbeeld 7,5
glazen wijn uit een fles moeten halen. De meeste mensen komen niet
veel verder dan 5 glazen. Dit betekent dat u per glas minstens 15 gram
alcohol binnenkrijgt en zo zit u al
met 6-7 glazen per week op de 100
gram alcohol! In het onderzoek hebben geheelonthouders een hoger risico op sterfte en hart- en vaatziekten
dan matige drinkers (met maximaal
deze 100 gram alcohol per week).
Echter, voor het trekken van conclusies over het effect van alcohol op de
gezondheid hebben de onderzoekers
geheelonthouders uitgesloten. Deze
groep bleek te veel te verschillen van
alcoholdrinkers wat betreft geslacht,
etnische afkomst, roken en diabetes.
Zo zijn onder geheelonthouders bijvoorbeeld meer vrouwen en mensen
met diabetes. En uit eerder onderzoek is al eens gekomen dat de geheelonthouders van vandaag wellicht
in het verleden juist te veel alcohol
hebben gedronken. Dit maakt juiste
conclusies trekken zeer moeizaam.
De relatie tussen alcohol en hart- en
vaatziekten is complex. Het laagste
risico op alle soorten hart- en vaatziekten samen is gevonden bij een

consumptie van 100 gram alcohol
per week. Vooral het risico op een
hartinfarct is lager, maar het risico
op een beroerte is juist hoger. De
onderzoekers hebben uitgerekend in
hoeverre een hoge alcoholconsumptie de levensverwachting van 40-ers
verlaagt. Vergeleken met maximaal
100 gram alcohol per week gaat een
consumptie van 100-200 gram alcohol per week gepaard met een half
jaar korter leven. Een consumptie
van 200-350 gram per week verkort
het leven gemiddeld met 1 à 2 jaar en
meer dan 350 gram alcohol per week
gaat gepaard met een 4-5 jaar korter
leven. Ik heb expres alle glazen even
omgezet in grammen alcohol per
week, want zodra onze glazen groter
zijn, geven wij ons een onterechte
vrijbrief om (meer) alcohol te gebruiken: we zitten immers nog niet
op het maximaal aantal glazen. Alcohol haalt u trouwens uit de vetverbranding. Dus behalve het risico op
vroegtijdig overlijden, is het ook een
groot nadeel voor het behoud van uw
lichaamsgewicht als u alcoholische
consumpties neemt. Met elk glas,
met dus de 10 gram alcohol, is uw
lever 1,5 uur bezig om dit te verwerken. Deze tijd verbrandt u geen vet.
En daarbij daalt de bloedsuiker. Dit
houdt de lever normaal gesproken
stabiel, maar niet als hij het giftige
alcohol onschadelijk maakt. U merkt
dit zelf aan een toegenomen eetlust,
veroorzaakt door een dalend bloedsuiker. En dan zijn juist de zoute, koolhydraatrijke en vetrijke extra’s super
onhandig. Want doordat u niet in de
vetverbranding zit, heeft het lichaam
de neiging om de energie uit deze extra’s om te zetten in vet. Wilt u meer
weten? Neem dan contact op met
Irene van der Vuurst, diëtist bij Libra
Dieetadvisering, tel. 06-11276810.
Libra is gevestigd in Franeker (de Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en
Sexbierum (Fysio Harlingen).

“Orgeln an der Nordsee” te bezichtigen (gratis)

Aanvang 20.00 uur - Entree € 8;
Zie ook www.orgelfraneker.nl
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www.orgelfraneker.nl

F.J. Cirk

speciaal aanbevolen

Kaas ui
Braadworst

Sinds 1970

4
Mense Ruiter Orgelmakers bv

50

4 stuks

Belastingadviseur-Administrateur
Lid Register Belastingadviseurs
Persoonlijke thuisservice door heel Nederland

friberne varkensvlees

Varkensfilet
div. soorten

stuks
9792 pd Ten 4Post

t 050 301 05 50
de enige echte

695

info@menseruiter.nl
Runder
Hamburger
4 stuks

400

openingstijden

Keurslagerkoopje

Vorstelijke kipschnitzels
4 stuks

695

Koningsdag zijn
wij geopend van
8.00 tot 13.00 uur

Trots van de Keurslager

150 gram beenham met honingmosterdsaus
150 gram

Particuliere aangifte op formulier, ondernemers digitaal

475

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 april t/m zaterdag 28 april 2018

Rijksweg 167

Postbus 86
1780 AB Den Helder
Tel. 0223-637689
b.g.g. 61 85 33

Res. de Garst 28
1785 RK Den Helder

VOORJAARSAANBIEDING

Zijlstra,
Zijlstra,Keurslager
Keurslager
Voorstraat2727
Voorstraat
8861BD
8861 BD Harlingen
Harlingen
0517412607
tel. 0517-412607
info@zijlstra.keurslager.nl
info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl/
www.zijlstra.keurslager.nl

SYRINGA PALIBIN
Fish Company is een visverwerkend bedrijf, welke bestaat uit een handels-

KERKORGELS
kantoor, productiehallen en vrieshuis. Dagelijks worden verse visproducten
•verwerkt
nieuwbouw
voor zowel eigen verkoop als voor derden. Door de snelle groei van
bedrijf, zijn wij op zoek naar:
•het
restauratie
• onderhoud
medewerker
•Technisch
stemmen

KLEINBLOEMIGE SERING

2 VOOR

€ 5,-

Bezoek onze website voor meer aanbiedingen
donderdags koopavond tot 21.00 uur

Als Technisch medewerker ben je verantwoordelijk voor het onderhouden

Vraag
vrijblijvend
inlichtingenen productiematerieel, bedrijfsterrein,
en repareren
van productie-installaties

bedrijfsgebouwen en transportmiddelen op zowel elektrische, werktuigbouwVreeweg 49
kundig en/of besturingstechnisch gebied.
8071 SJ Nunspeet
Tel. 0341 25 24 84
Hervormde Kerk Zuidwolde (Dr.)
Taken:
www.hendriksen-reitsma.nl
met zelfstandig pedaal en
•
Het technisch, elektrisch, elektronisch Uitbreiding
en mechanisch
onderhoud aan
info@hendriksen-reitsma.nl
uitbreiding 2e klavier.
de productie installaties, tijdens normale bedrijfsvoering en tijdens
‘stops’;
•
Het onderhouden van de machinekamer;
•
Het preventief periodiek onderhouden aan alle installaties;
•
Het (laten) verhelpen van technische storingen, teneinde de productie
uitval tot een minimum te beperken;
•
Het bewaken van de veiligheid;
•
Voorraadbeheer, verzorgen van bestellingen, administratieve werkzaamheden;
•
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

Groen van Prinstererstraat 2 8862 BV Harlingen
Tel. 0517-413250 - Fax 0517-417870

www.tuincentrumvdmeer.nl
Oude bijbels in de kerkenraadsbank van de Hervormde KerkUtevindt
Jorwert.ons ook op facebook
(Foto: Peter van der Zwaag, Groningen)

snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • kado-en woondecoratie
• bruidsarrangementen • rouwarrangementen

A C U P U N C T U U R, en meer ...

Wij vragen:
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau, bij voorkeur MTS Electro, MTS WTB of gelijkwaardige opleiding;
Ervaring met koel- en koudetechniek is wenselijk;
Ervaring in productieruimtes of foodindustrie is een pré;
Veiligheidscertificaten (VCA). Bedrijf biedt de mogelijkheid dit certificaat te behalen;
Stressbestendig en flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit.

Denk je te voldoen aan bovenstaande criteria?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar:
Fish Company
Zuidwalweg 8
8861 NV Harlingen
Of mail naar: info@thefishcompany.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

体
Acu-Oost












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

Galjoenhof 9, 8862 PH Harlingen, tel. 0517-416439, www.acu-oost.nl
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Dames 1 houdt
positieve sfeer vast
Op het programma van Harlinger
dames 1 stond dit weekend de uitwedstrijd tegen Meppel. Het was
mooi weer en de sfeer was wederom prima. De meiden hadden er
zin in en na een krappe voorbereiding, volgde het beginsignaal.

Silke Huisman versus Ranomi
Kromowidjojo tijdens Swimcup
Jongstleden weekend vond in Eindhoven de Swimcup plaats. Een grote
internationale wedstrijd waar zwemmers van nationale teams uit heel
Europa neerstreken om zich te meten met andere zwemmers en om zich
te plaatsen voor het Europees Kampioenschap dat gehouden wordt in
Glasgow. We berichtten vorige week over Myrthe Offenga en Noah Teuben die hier ook een topprestatie hadden neergezet.
Zaterdag en zondag was het de
beurt aan Silke Huisman. Afkomstig van, en opgeleid door zwemclub
de Vikings uit Harlingen. Inmiddels
zwemt ze nu voor het talententeam
van ORCA uit Leeuwarden. Hoe het
kan dat er zoveel talent rondloopt
in en om Harlingen is een raadsel.
Maar in Eindhoven weten ze na dit
weekend inmiddels dat er hard gezwommen wordt in Harlingen.
Dat Silke de week voorafgaand aan
de Swimcup nog op schoolreis was
geweest, was niet te merken. Bovendien was deze wedstrijd niet een
piekwedstrijd en is er hard doorgetraind in deze laatste weken.
Tijdens de Swimcup verpulverde
Silke diverse records en zwom zelfs
een limiet voor het EYOF op de 50
meter vrije slag. Het EYOF staat voor
European Youth Olympic Festival. Het
is een groot Europees toernooi waar
getalenteerde kinderen uit alle landen van Europa kunnen strijden
met elkaar in de diverse Olympische
sporten. Het bereidt kinderen voor
op de soms nog lange en moeizame
tocht richting volwassen top. Met
als ultieme doel de echte Olympische
spelen.
Silke had een zwaar programma
waaronder de 200 en 400 meter
wisselslag de 200 meter vrije slag,
de 200 meter schoolslag en de 50
meter vrije slag. Op de 200 en 400
meter wisselslag verpulverde ze alle
records.
Op de 400 wisselslag zwom ze naar
de vijfde tijd overall in Nederland
(5.08 minuut). En bovendien veertien seconden van haar persoonlijke
record af en heeft op deze afstand
op zes seconden na een EYOF limiet. Ditzelfde herhaalde ze op de
200 meter wisselslag, waarbij ze de
EYOF limiet op twee seconden benaderde (2.24 minuut). Tijdens het
Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschap in juni hoopt ze deze
limieten alsnog te halen. Dat is wel
een piekwedstrijd, en dat wil zeggen

dat hier wel naar toegewerkt wordt.
De apotheose kwam toch wel op zondagochtend tijdens de series 50 meter vrije slag. Ze stond in de laatste
serie met negen andere zwemsters,
waaronder Ranomi Kromowidjojo.
Er deden 100 zwemsters mee aan
deze afstand. De spanning op de
tribune was voelbaar. Ineens stond
daar Silke Huisman, 15 jaar, op het
startblok naast de grote en sterke
Ranomi, 28 jaar en Olympisch en
Wereldkampioene.
Na ruim twintig seconden was het
alweer voorbij. Uiteraard won Ranomi in 24.65 seconden. Silke zwom
zich heel verdienstelijk naar een
zesde plaats in een tijd van 26,73 en
plaatste zich hiermee voor de C-finale, die ze winnend afsloot in een tijd
van 26.65 seconde, waarmee ze zich
plaatste voor de EYOF 2018.
Uiteraard moet er nog veel getraind
worden. Elke ochtend om vijf uur
naar het zwembad in Leeuwarden,
twee uren trainen en dan naar school.
En ’s middags ook weer trainen. Maar
als je dit soort prestaties behaald kun
je zeggen dat dit het allemaal waard
maakt. Wij wensen Silke alle goeds
en succes voor de toekomst.
Harlingen en zwemclub de Vikings
zijn trots op haar. We hopen dat er
nog veel goede zwemmers opstaan
in onze stad en de club een warm
hart toedragen. Dat laatste is wel
nodig. Het gaat sportief erg goed
met de club. Dit jaar promoveerden
ze voor het tweede jaar op rij naar
een hogere divisie. Helaas zijn er op
bestuurlijk vlak te weinig handen en
zoekt de club met spoed naar nieuwe
bestuursleden.
Het zou anders zomaar zo kunnen
zijn dat de club moet ophouden te
bestaan. Want zonder bestuur en
vrijwilligers heeft een vereniging
geen bestaansrecht. Aanstaande
maandag is er een algemene ledenvergadering waar het zittende bestuur hoopt op nieuwe vrijwilligers
en bestuursleden.

V&K-Stenen Man zeker van
deelname NK turnen dames
De halve finale voor doorstroming naar de landelijke finale turnen dames tweede divisie was 14 april in Leek. Demi Jaspers, Senna de With en
Chantal Hietkamp hadden zich hiervoor gekwalificeerd.
Het niveau op deze wedstrijden is
erg hoog. Er doen grote clubs aan
mee die beschikken over goed uitgeruste sporthallen en veel trainers.
Het is daarom heel bijzonder dat
V&K-Stenen zich weet te plaatsen
voor deze wedstrijden. Demi is helaas niet door naar de finale. Chantal plaatste zich voor de finale in Tilburg met een 12- plek en een reserve
positie op toestelfinale sprong. Senna is, als enige turnster uit de drie
noordelijke provincies in haar categorie, er in geslaagd zich te plaatsen
voor de landelijke kampioenschappen en heeft ook een toestelfinale
op toestel sprong. Zij behaalde in de
meerkamp een 15e plek. Deelname

aan het NK turnen betekent dat je
bij de beste 36 turnsters van Nederland hoort.
In Nieuwehorne was ook een turnwedstrijd afgelopen weekend. Het
betrof hier een plaatsingswedstrijd
voor het Fries Kampioenschap.
Lieke Odinga turnde zich naar een
bronzen plak. Dit is een heel knappe
prestatie. De andere deelnemers van
V&K-Stenen Man (Puck Sietsema,
Nynke Broersma, Jorien Elsinga,
Iris Tamminga en Shakira Brinksma) vielen helaas voor een aantal
net niet in de prijzen. De doorstroming naar het FK wordt in de komende tijd bekend.

Aan het begin van de wedstrijd had
Harlingen het zwaar en met enkele blessures en afwezigheid van
speelsters werden ze achterin iets
kwetsbaarder. Dat bleek gelijk toen
Meppel met een verrassingstreffer
kwam. Na een mooi schot vanaf de
23-meterlijn tipte een speelster van
Meppel de bal in het doel. Het beloofde een zware wedstrijd te worden. Keepster Mirela Rodenburg
moest enkele keren ingrijpen, maar
gelukkig was ze “on fire”. Toch wist
Harlingen het spel vrij snel om te
zetten en domineerden de dames de
rest van de wedstrijd. Maar er moest
nog wel gescoord worden, want de
keepster van Meppel was ijzersterk.
Harlingen zette mooie aanvallen op,
maar een doelpunt bleef uit. Pien
van Smeerdijk en Manon van der
Meer konden vanuit de achterhoede
meerdere malen de cirkel betreden
en daar viel dan toch een doelpunt
voor Harlingen. Met 1-1 gingen de
Harlingers de rust in.
Na de rust wisten ze het dominerende spel vast te houden. Meppel
kreeg het zwaar en de bal kwam
niet meer in het 23-metergebied
van Harlingen. Dit gaf rust en vertrouwen, maar Harlingen stond nog
steeds gelijk terwijl ze dominerend
waren. Na mooi overspel en goede
communicatie door, de meeste ervaren speelsters, Hannamay Tjalsma en Joyce Heida, werd het tweede doelpunt gescoord. “Koekkoek”
werd er geroepen nadat de bal tussen de benen van de keepster in het
doel belandde. Niet veel later werd
de keepster van Meppel nogmaals
van de wijs gebracht en was het plotseling 1-3. Het vierde doelpunt zat
eraan te komen, maar deze bleef uit
door de goede defensie van Meppel.
Harlingen kon tevreden het veld
verlaten en voelden al wat gezonde
spanning, omdat ze aankomende
zondag koploper Flevoland mogen
ontvangen tijdens de Super Sunday
in Harlingen. De veteranen spelen
om 11 uur voor aanvang van deze
spannende wedstrijd van Dames 1
om 12.45 uur.

Dames Vuurzee
roeien ronDom
De dames van roeisloep Vuurzee
reisden afgelopen zaterdag naar
Utrecht, voor ronDom Grachtenrace. Hier is hun verslag.
Met de Harlinger roeikampioenschappen nog vers in het heugen
vertrokken we zaterdagochtend
richting Utrecht. De startlocatie was
bij Theehuis Rhijnauwen. Een mooie
omgeving! Nadat de sloep in het
water was gekraand stonden de pannenkoeken al bij ons op tafel, heerlijk krachtvoer! We hadden er zin in!
Vanaf de start was goed te merken dat we er goed in zaten. Vanaf
het Theehuis Rhijnauwen over de
Kromme Rijn en door het prachtige natuurgebied Rhijnauwen naar
de Stadsbuitengracht, door de karakteristieke Oudegracht en via de
Vaartse Rijn naar het einddoel, de
historische Veilinghaven naast de
Jaarbeurs.
De grachten in de binnenstad waren
af en toe wel heel smal maar met
de aanmoedigingen van de mensen
op de terrassen zijn we hier prima
doorheen gekomen. Na een tijd van
1 uur en 52 minuten kwamen we
over de finish. Een mooie tijd waar
we zeker tevreden mee zijn. Uiteindelijk zijn we zesde geworden in de
eerste klasse. Zaterdag 28 april zijn
we te vinden in Grou.

Maand van de verbinding
Kinderen van de buitenschoolse opvang van Het Kleine Prinsje hebben
woensdag een bezoek gebracht aan de Spiker. Het gebiedsteam heeft samen met de buurtsportcoach verbindingen gelegd tussen de scholen en
het wooncentrum, zodat jong en oud met elkaar in contact konden komen
door middel van een leuke activiteit. De kinderen waren uitgenodigd om in
de Spiker samen met bewoners mooie doosjes te verven en te versieren.
In het begin was het wat onwennig voor de kinderen maar al gauw kwamen
er leuke gesprekken op gang. De kinderen hebben een leuke en leerzame
middag gehad en de bewoners vonden het jonge bezoek een leuke afwisseling. Volgende week dinsdag gaan de kinderen van de BSO van ’t Wad
op bezoek in Almenum en de kinderen van BSO Prins Johan Friso gaan op
bezoek in de Batting.

Kees Ditzel komt met het net boven water dat hij uit de voorste schroef van
de Jonge Seun gesneden heeft.

Plastic rommel vernielt
motor Jonge Seun
HARLINGEN – Nadat er eerder een stuk visnet in de schroef van het Harlinger zonnepontje kwam, is er op de Vlootdag een motor doorgebrand,
doordat er in de Zuiderhaven gemene plastic rommel in de schroef van
de Jonge Seun kwam.
De eerste keer, half maart, was het
een groot stuk net waar zelfs de
schroef van een charterschip in vastgelopen zou zijn. Op de motoren zit
bij vastlopen een beveiliging zodat
ze niet doorbranden. Gelukkig heeft
de pont twee schroeven en kan er altijd nog veilig afgemeerd worden op
één motor.
Kees Ditzel, een van de schippers,
trok zijn duikspullen aan en heeft

Skeelertraining
STC De Eskimo’s
Het zomertrainingsprogramma van
Schaatstrainingsclub (STC) De Eskimo’s gaat op dinsdag 1 mei weer van
start op de skeelerbaan (de ijsbaan
aan de Achlumerdijk). Pupillen en
beginners trainen op dinsdagavond
van 18.30 tot 19.30 uur. Junioren
en gevorderden van 19.30 tot 20.30
uur. De trainers zijn Johan Dekens,
Arjen Kingma en een trainer van
de Leeuwarder schaatsclub IJsleeuwen. Het zomertrainingsprogramma loopt tot halverwege september.
Deelname kost € 25 voor leden.
Niet-leden tot 12 jaar betalen € 30
en vanaf 12 jaar € 35. Op de atletiekbaan in Franeker is een trainingsprogramma gericht op onder andere conditie, kracht e explosiviteit.
Meer info en aanmelden (met naamen adresgegevens en 06-nummer):
stc-eskimos@hotmail.com.

het net uit de schroef gesneden.
Daar had hij meer dan een kwartier
werk mee in water van 3 graden, dat
was dus geen onverdeeld genoegen.
De tweede keer gebeurde het in de
Zuiderhaven tijdens de opening van
het vaarseizoen, maar deze keer
was het gemener. Het object - in
het water zwevend plastic - wekte
net niet genoeg weerstand op om de
schroef te blokkeren. Daar merkten
de schippers niets van want dat gebeurde onder water en er werd niet
snel gevaren.
De achterste motor werd zo heet
dat hij verbrandde en stopte en dat
merkte de bemanning wel! De passagiers overigens niet, want er kon
gewoon doorgevaren worden op één
motor.
De Jonge Seun moest de kant op
bij jachtwerf Atlantic en de kapotte motor is ondertussen vervangen
door de schippers Siep Braaksma en
Geert Hagenouw. De verzekering
dekt de schade en er is nu een voorziening die de schippers waarschuwt
wanneer een motor te heet wordt
zodat ze die tijdig kunnen stoppen.
Deze twee incidenten tonen wel aan
dat het team schippers een hoge
mate van zelfredzaamheid heeft. Er
is veel know-how en ervaring onder
de 40 mannen en vrouwen.
Het geeft overigens wel te denken
dat er zoveel troep in de havens
drijft!
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Jeuk, rode huid? Eczeem?
Wanneer is het tijd om mijn boekhouding uit te besteden?
Van Loon Bedrijfsadvies heeft voor het uitbesteden van uw administratie NU de juiste
oplossing: ons NIEUWE concept ZoMakkelijkIsBoekhouden.nu is precies wat u als
ondernemer nodig heeft.
De voordelen voor u als ondernemer:
• gemakkelijk digitaal aanleveren en verwerken
• uw administratie is altijd bijgewerkt en inzichtelijk via de GRATIS monitor
• voordelige tarieven op basis van het aantal mutaties
• goede en accurate begeleiding bij uw administratievoering
ZoMakkelijkIsBoekhouden.nu is geschikt voor de ZZPer, middelgrote- en wat kleinere
ondernemingen.

Vraag ons naar de mogelijkheden: www.vanloon-abc.nl of bel 0518-401502

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

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

Effectieve verlichting
Ineens is het weer zover. Jeuk, je kunt niet
ophouden met krabben. Rode en droge huid.
Eczeem. Erg vervelend. Hoe kan dat toch? Soms
kan onze huid niet goed omgaan met invloeden
van buitenaf en bepaalde veranderingen.
En kan eczeem ontstaan met een droge,
ruwe huid, jeuk of irritatie. Bijna 1 miljoen
Nederlanders hebben regelmatig jeuk en
worden geconfronteerd met rode, schrale
huidplekken op bijvoorbeeld handen, benen of
gezicht. Eczeem staat op nummer 4 in de top
10 van chronische ziekten in Nederland*. Ben
jij ook op zoek naar verlichting van jeuk en een
rode huid zonder cortisonen?
Effectieve verlichting bij eczeem
Op basis van haar 70 jaar ervaring in huidherstel
ontwikkelden de specialisten van Bepanthen een
speciale Eczeem Crème**. Hoe werkt Bepanthen
Eczeem Crème? Bepanthen gelooft in de kracht
en het zelfherstellende vermogen van de huid.
Daarom maken wij het liefst gebruik van stoffen
die het natuurlijke proces van het huidherstel
ondersteunen. De speciale combinatie van onder
andere lipiden, glycerine en dexpanthenol
hydrateren de huid en herstellen de huidbarrière.
Zo wordt de vicieuze cirkel van jeuk en krabben
doorbroken en roodheid verlicht zonder
cortisonen (hormonen). En Bepanthen Eczeem
Crème is zonder parfum, conserveermiddelen en
parabenen én geschikt voor zowel volwassenen,
kinderen als baby’s.
Bepanthen, al 70 jaar liefde voor de huid,
al 15 jaar in Nederland
Bij Bepanthen vinden wij de huid fascinerend.
Onze uitdaging is de huid te beschermen, te
verzorgen én te herstellen. Dat doen wij al ruim
70 jaar, samen met ervaren Professionals. Zodat
onze producten alleen ingrediënten bevatten die
goed zijn voor de huid. Niets meer, niets minder.
We blijven Bepanthen voortdurend beter maken,
voor alle leeftijden én voor iedereen. Dat onze
gebruikers blij zijn met onze producten horen we

dagelijks terug in hun verhalen, zoals bijvoorbeeld
van Sanne (31 jaar). Zij kreeg van een vriendin
Bepanthen Eczeem Crème aangeraden. “Als ik
weer eens eczeem en jeuk had, wilde ik graag snel
de jeuk en roodheid verlichten, maar het liefst
zonder cortisonen. Bepanthen Eczeem Crème
vind ik superfijn, mijn symptomen en die van
mijn dochtertje zijn onder controle. Een echte
aanrader!”
Meer weten over Bepanthen, de huid of wil je
huidadvies? Kijk op www.bepanthen.nl
Bepanthen Eczeem Crème is verkrijgbaar in 20g
en 50g tube bij drogist (bij de geneesmiddelen/
gezondheidsproducten), apotheek en online.

KOAG-nr: 80-1117-1626

www.vanloon-abc.nl

*

Bron: CBS, juni 2013: 16,7 mln inwoners in Nederland,
waarvan 2,5 mln 0-12 jaar; Vereniging voor mensen
met constitutioneel eczeem, www.vmce.nl
** Eczeem Crème is een medisch hulpmiddel, lees voor
gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij mild tot matig
eczeem, niet op open huid.

Wolky-select-WEEK
-–--–-–
–-–
--–-–-–
IL
23 T/M 28 APR
-–-–--–-–-–-–-–-–---

Bij Kamsma Schoenen!

Tijdens de Wolky-Select-Week van maandag 23 t/m zaterdag 28 april krijgt u bij aankoop
van Wolky-schoenen een Wolky-vouwtas cadeau. Daarnaast ontvangt u een voucher waarmee
u €10,- korting op uw eerstvolgende Wolky-aankoop krijgt.

Swing 03325 Rio

Ultra Flex 01754 Polina

Vulca 01925 Bromo

e-walk® 05804 e-walk

Kleine Bredeplaats 22-24 • 8861 BV Harlingen
Tel. 0517 - 41 23 69
Kamsma Schoenen Harlingen

Bij aankoop
van een
paar Wolky’s
ontvangt u
een Wolkyvouwtas!
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Voorjaarsvergadering Oud Harlingen
Oud Harlingen heeft afgelopen woensdag haar voorjaarsvergadering gehouden in Stadsschouwburg Trebol. Met onder andere een update van de
Stichting Bescherming Historisch Harlingen en verhalen van Jan Oostenbrug, voormalig ijsmeester van de Koninklijke Friesche Elfsteden.
Voorzitter Anneke Visser heette de ruim 140 aanwezigen welkom.
Door Ubbo Posthuma
Een delegatie van Oud Harlingen is
naar de Duitse stad Jever geweest,
voor een tegenbezoek aan de Jeverländische Altertums- und Heimatsverein. Er is onder andere gesproken
over het uitwisselen van tentoonstellingen. De Duitsers vroegen
advies voor de restauratie van hun
molen. Een van de aanwezige journalisten vroeg of Harlingen ook molens heeft. Het antwoord van voorzitter Anneke Visser leverde enige
hilariteit in de zaal op. “We hebben
hem verteld dat onze laatste molen
De Bazuin op last van de Duitse bezetter in 1943 moest worden afgebroken!”
Jaring Langhout, voorzitter Stichting Bescherming Historisch Harlingen, vertelde over de stand van
zaken rond de zoutwinning onder
het Wad. Er zijn veel gesprekken gevoerd en brieven verstuurd. Er was
volgens Langhout sprake van een
goede dialoog met Staatstoezicht
op de Mijnen. Het stichtingsbestuur

komt iedere veertien dagen bij elkaar. “We zien vorderingen en we
hebben wat bereikt. Maar we zijn er
nog niet”, zei Langhout.
Na de pauze de historie van de
Friese Elfstedentochten, door Jan
Oostenbrug, oud-ijsmeester van de
Koninklijke Vereniging Friesche Elfsteden. Bijna één uur lang kostelijke
verhalen en anekdotes over de verschillende tochten, maar ook Friese
ijsclubs. Dit met bijzondere beelden
op het witte doek. Natuurlijk de
vraag of er ooit nog een tocht komt.
Volgens de oud-ijsmeester moet het
in januari gaan vriezen bij opkomende maan. Twee weken strenge vorst
zou het mogelijk maken. Overigens
is de grootste zorg de ‘ijstoeristen’
uit het hele land, die dan naar Friesland komen.
Aan het einde van de avond zegde
voorzitter Anneke Visser iedereen
hartelijk dank. De sprekers kregen
een flesje wijn aangeboden. Dank
aan het team van Trebol onder leiding van Johan Outhuijse voor de

Bijdrage Prins Bernhard
Cultuurfonds voor
restauratie Singelbrug
HARLINGEN - Het Prins Bernhard Cultuuurfonds heeft positief gereageerd op een subsidieaanvraag van de Monumentenstichting Harlingen
voor de restauratie van de Singelbrug in Harlingen.
De adviseurs van het Cultuurfonds
hebben zich positief uitgesproken
over de uitvoering en de restauratieaanpak. In de subsidiebeschikking
laat het fonds weten dat er vertrouwen is in de opzet en de uitvoering
van de werkzaamheden en dat er
is besloten om een bijdrage van €
18.000 beschikbaar te stellen. De
toewijzing van dit bedrag is mede
mogelijk gemaakt dankzij het Piso-Kuperus Waterwerken Fonds.
Dit fonds steunt projecten ten behoeve van de restauratie van monu-

mentale waterwerken in Nederland.
Het bestuur van de Monumentenstichting reageert verheugd op het
besluit van de beide fondsen die eerder ook al andere restauratieprojecten van de stichting, zoals de Grote
Sluis en de Oosterbrug, financieel
hebben ondersteund. In een reactie laat het bestuur weten dat deze
bijdrage niet alleen als stimulans gezien wordt om op de ingeslagen weg
verder te gaan maar ook als blijk van
waardering voor de inzet van iedereen die bij dit project betrokken is.

Een boeiende presentatie door Jan Oostenbrug.

prettige samenwerking en Adry
Attema voor het bemensen van de
stand. Velen bleven onder het genot
van een drankje nog even gezellig
nazitten.

De najaarsvergadering staat gepland
op vrijdag 16 november.
Het bestuur van Oud Harlingen
bestaat uit acht personen en de

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

vereniging is nog op zoek naar een
bestuurslid, het liefst iemand die
verstand van bouwen/restauraties
van panden heeft.

Herdenking bij oorlogsmonumenten
Voor veel Harlingers is 17 april een bijzondere dag. Het is de dag dat
Harlingen in 1945 van de Duitse bezetter werd bevrijd. Ieder jaar
wordt op deze dag door het Centraal Comité ’45 een herdenking gehouden bij de verschillende oorlogsmonumenten in de stad, die door
de scholen zijn geadopteerd.
De Sint Michaëlschool heeft het
Zeeliedenmonument aan de Waddenpromenade geadopteerd. Leerlingen van groep 7 hadden de eer
om deze keer aanwezig te zijn.
Normaal is het groep 8 die deze
taak vervult, maar zij zitten midden in de Cito-toets. Onder toeziend oog van Centraal Comitélid
Klaas Hager en Geert Andringa
van de gemeente Harlingen, werd
afgelopen dinsdag door de leerlingen Jesse Stoker en Vincent Hanekamp een krans gelegd. Vervolgens werd door directeur Tineke
Geertsma het gedicht ‘Monument’
voorgedragen.

Trompettist Gerard Dijkstra van
de Stedelijke Muziekvereniging
Harlingen, die dit al voor het 22e
jaar doet, blies de Last Post ge-

volgd door twee minuten stilte en
tot slot het Wilhelmus.
Er wordt op de scholen veel aandacht gegeven aan de Tweede Wereldoorlog. Zo werden er speciale
stadswandelingen gehouden, met
het accent op de vijf jaar bezetting
in Harlingen. Volgens Klaas Hager
zijn de kinderen hier bijzonder in
geïnteresseerd.

Tips voor in en om de tuin door Jeroen v. d. Zwet
Nieuw leven en kleur in de tuin
De planten zijn in volle bloei en de tuin ruikt weer fris naar de lente. De
natuur maakt gebruik van de langere dagen. De vogels maken nestjes
en veel dieren worden weer wakker na een lange winterslaap. Kortom,
het seizoen is weer begonnen, er is genoeg werk te doen en natuurlijk te
genieten in je tuin.
Het gazon
Controleer het gras op kale of zieke
plekken. Steek voor een snel resultaat de rotte of lelijke plek in een
vierkant uit en leg in het ontstane
gat een op maat gesneden plag gras.
Ook kun je gelijk de plekken met grof
gras verwijderen en opnieuw inzaaien. Het gazon kan ook weer gemaaid
worden. Niet alle grassoorten groeien echter even snel. Dit heeft als gevolg dat het gazon er na de winter
er hobbelig uit kan zien. Daarnaast
is er verschil in de kleuren groen te
zien. Maai vanaf nu ieder geval elke
maand het gras en bemest het gazon
ook op zijn tijd. Dit doe je in de periode van april tot en met september
minimaal drie keer.
Beplanting
Heb je geen heesters of rozen geplant in het najaar en wil je deze
graag in de tuin? Dan is het nu mogelijk om ze toch nog te planten. De
rozen zullen deze zomer al volop
bloeien. April is een mooie maand
om de beplanting goed te bemesten, want de planten nemen de voedingsstoffen nu optimaal op. In bakken met glasplaatje of kamerkasjes
kun je eenjarige, tweejarige of vaste
planten voorzaaien. Als je dit al in

Snel een mooi fris gazon met graszoden en een goede ondergrond
met drainage.

maart hebt gedaan, dan is het nu
tijd om de jonge plantjes voorzichtig
te verpotten.
Vijveronderhoud
Schoon de vijver deze maand weer
helemaal op. Haal oude resten en
dode bladeren van waterplanten uit
de vijver. Dit kan eventueel met een
speciaal schaartje, zodat je het vuil
op afstand kunt verwijderen. Zorg
verder voor voldoende zuurstof in
de vijver. Dit kan door eventueel wat
nieuwe planten in de vijver te plaatsen. Versier je vijver eens op een
andere manier. Met mini waterlelies
fleur je de vijver in een handomdraai
helemaal op. Je kunt ook denken
aan het langs de waterkant planten
van de gele dotterbloem.

Snoeien
Vanaf april komt het maandelijks
onderhoud echt weer om de hoek
kijken. Snoei nu hagen zoals liguster, leylandii en taxus. Coniferen
kunnen het best regelmatig licht
gesnoeid worden, zodat ze niet te
breed worden. Knip de uitgebloeide
bloemen van de rozen er regelmatig
uit, zodat ze langer zullen bloeien.
De tuin is een stukje gecultiveerde natuur
We verwennen de planten, die we
met veel zorg uitgekozen hebben en
trekken de planten die zich ongewenst maar wel spontaan in de tuin
nestelen eruit. Geen vuiltje aan de
lucht. Het wordt echter heel anders,
wanneer beestjes en ziektes ook een
plekje opeisen: rupsen, luizen, kevers,
meeldauw. Toch horen ze er een beetje bij. Het is zaak de planten in conditie te houden, door ze op een gepaste
plek in de grond te zetten. Een schaduwplant die in de zon staat is veel
gevoeliger voor ziektes en beestjes
dan wanneer hij op zijn favoriete plek
in de schaduw staat. Als een plant
dan toch de dupe wordt, komt een
dagelijkse inspectie aan de orde. Aangetaste bladeren dienen afgeknipt en
weggegooid te worden bij het restafval. In geen geval op de composthoop.
Anders grijpt de ziekte om zich heen,
wanneer de compost vervolgens in de
tuin wordt verspreid.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu.

Trompettist Gerard Dijkstra blaast de Last Post.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Koningsdag 2018 Harlingen
Koningsdag 2018 in Harlingen in een notendop: aubade, markt, tuinfeest, een tocht met legervoertuigen uit WO II en een optreden van Hot
& Toasty.
Koningsdag, volgende week vrijdag
27 april, begint in Harlingen volgens
traditie met koraalmuziek, vanaf
het dak van het stadhuis. De Stedelijke Muziekvereniging begint om
8.30 uur te spelen. Vervolgens om
9.30 uur, ook traditiegetrouw (ononderbroken al meer dan 70 jaar!),
de aubade op het Ate Zijlstraplein
aan de Noorderhaven. Naast deze
zanghulde, die door de Stedelijke
Muziekvereniging, de showband
van Hosanna en zangkoor de Boegspetters wordt ondersteund, zal
burgemeester Roel Sluiter een toespraak houden.
Om 10.00 uur begint op de Lanen
weer de traditionele Zwarte Markt
en tegelijkertijd barst het Engelse
Tuinfeest van de Rotary los.
Rond 13.30 uur trekken vanaf de
Westerzeedijk ongeveer 45 legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog Harlingen binnen. Deze
‘Fryske Oranje Tocht’ wordt sinds

2009 op Koningsdag (en eerder Koninginnedag) gereden. Dit jaar is
een route uitgezet in het westelijk
gedeelte van Friesland.
In Harlingen rijdt de colonne via
de Spoorstraat, Steenhouwerstraat,
Zuiderhaven, Noorderhaven noordzijde over de Leeuwenbrug door de
Sint Jacobsstraat naar de Voorstraat
waar men een uur blijft staan voor
een koffiepauze. De consumptie
wordt door de Hema verzorgd.
Vanaf 13.30 uur treedt Hot & Toasty op ter hoogte van de raadhuistoren. Het damestrio brengt liedjes
uit de jaren 40 en trad al eerder in
Harlingen op; in 2015 bij de viering
van 70 jaar bevrijding. Rond de klok
van 15.00 uur trekt de colonne verder: via de Grote Bredeplaats naar
de Zuiderhaven, via het Zuiderplein door de Steenhouwerstraat, de
Spoorstraat in en via de Stationsweg
naar de Kimswerderweg. Dan door
Kimswerd richting Arum en via de
afslag Achlum naar Franeker.
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oranje t-shirt

meisjes jurk
maten 86-152

diverse varianten, katoen
dames: maten s-xl
heren: maten m-xxl

2.98

228

jongens t-shirt
maten 86-164

1.98

onze nieuwe weekactie
Coca-Cola, Fanta
of Sprite
diverse varianten
375 ml
1 l = 1.55

solarlamp
diverse varianten
color changing
glazen bol
color changing
en warm wit
2 LED

Kappa of Umbro
sneakersokken

Figenzi giftset

giftset
diverse geuren
6x 15 ml

diverse varianten
o.a. Marsela
eau de parfum 100 ml
en hairmist 50 ml

diverse kleuren
maten 35-46

1 l = 43.89

3.95

1.77
3 paar

moederdagtip

058

147

199

dames sweater
of sweatbroek

Dove shampoo
of conditioner

tuinstoel

diverse kleuren
polyester/katoen
maten s-xl

diverse varianten
shampoo 250 ml
of conditioner
200 ml

244
bellenblaas
grasmaaier

aluminium frame
7-standen

blaast bellen terwijl hij rijdt
incl. 2x 118 ml bellenblaas
stapelbare tuinstoel
56.5x55.5x73.5 cm

1 l = 5.16/6.45

tuinstoelkussen
120x50x5.5 cm
of 117x48x5.5 cm

8.95

6.95

129

695

waterballonpomp

natuur zeemleder

incl. 100 ballonnen

perfecte kwaliteit
48x33 cm

waterbommen
diverse kleuren
100 stuks

Spargo
ramenreiniger
met sprayfunctie
incl. 2 raamwisdoeken

0.39

2.79

592

159

Intex kayak explorer K2

incl. aluminium peddels, pomp en reparatieset
stevig vinyl
180 kg draagvermogen
2-persoons
312x91x51 cm

2495
auto onderhoudsproducten
bekledingsreiniger,
remmenreiniger,
bandenspray,
bumperspray
of speedwax
400 ml

kruk
47x41x40 cm

9.95

heren t-shirt
diverse kleuren
katoen
maten m-xl

279
Campana bloempot
kunststof
Ø 30 cm
Ø 40 cm

sweatshort

3.88

2.37

1 l = 3.65

inklapbare
balkontafel
grijs of wit
60x61x64/70 cm

146
dames capri
stretch twill
katoen/elastaan
maten s-xxl

ByNight dekbedovertrekset
diverse dessins
katoen
140x220 cm
200x220 cm
240x220 cm

645

695

288

10.95
12.95

795

Aanbiedingen geldig van woensdag 18 april t/m dinsdag 24 april 2018
Altijd op de hoogte blijven van acties en nieuwe producten met onze nieuwsbrief. Meld u aan op action.com/newsletter

137
Ferm
grasmaaier

maaibreedte 32 cm
verstelbare maaihoogte
opvangbak 28 l
1100W

3995
www.action.com

NL - Alle prijzen zijn in Euro. Zet- en drukfouten voorbehouden.

5995
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vrijdag 20 april 2018

Jeugdjournaal Zeerobben
Wat was het toch weer goed toeven op het Oostersportpark bij de jeugdafdeling van Zeerobben. Maar liefst zestien thuiswedstrijden moesten er
‘even’ afgewerkt worden. Voeg daarbij de landencompetitie van de Waddenrobkes en de gezellige drukte is verklaard.
JO19
Zeerobben JO19-1 kon niet voorkomen dat Drachtster Boys afgelopen
zaterdag de titel pakte in de hoofdklasse. In Drachten werd met 3-0
verloren. Feest bij de thuisclub en
zorgen, grote zorgen voor de gasten
die zich nu in de degradatiezone bevinden. Maar afgelopen dinsdag was
daar weer het JO19-1 zoals we dat
kennen van eerder. Na een 1-3 achterstand wist Zeerobben toch nog
een 4-3 overwinning uit het vuur te
slepen. Een belangrijke overwinning
in deze beslissende fase. Het staat
allemaal dicht bij elkaar maar het
verschil in gespeelde wedstrijden is
groot. Morgen de belangrijke uitwedstrijd tegen CVVO.
JO17
Kansloze nederlaag was er ook voor
JO17-1 tegen SJO Broekster Walden. Een groot deel van de selectie
was blijkbaar nog niet goed uitgerust van de schooltrip en dat betekende een 4-0 nederlaag en ook hier
zorgen met betrekking tot de stand
op de ranglijst. ‘De slag om Harlingen’ werd afgelopen zaterdag fraai
gewonnen door JO17-2. Na een 1-0
achterstand gaf Zeerobben even
gas en boog de achterstand om in
een 1-2 voorsprong die ook over de
streep werd getrokken.
JO15
Verlies ook voor JO15-1 in de wedstrijd tegen SJO Broekster Walden.
Het werd 4-1. Morgen komt koploper Leovardia naar het Oostersportpark. JO15-2 kwam met een verdienstelijk 2-2 gelijkspel terug uit
Joure en JO15-3 moest haar meerdere erkennen in Mulier.
JO13
Zeerobben JO13-1 kwam met een
5-0 overwinning terug uit Drachten
bij Drachtster Boys. Inmiddels heeft
deze ploeg het maximale bereikt. Ze
staan keurig op een derde plaats

in de hoofdklasse. De achterstand
op de nummer twee is tien punten.
JO13-2 speelde al vroeg thuis tegen
Frisia en moest genoegen nemen
met een 1-1 gelijkspel. JO13-3 pakte drie punten in de uitwedstrijd tegen Beetgum. JO13-4 herstelde zich
knap na de roemloze ondergang in

overwinning voor JO11-7. Zij kwamen met een 3-1 overwinning terug
uit Makkum.
En dan waren daar natuurlijk ook
nog eens de teams van JO9 en JO8.
Ook zij kwamen in competitieverband uit. Maar hier geen uitslagen
en standen conform de richtlijnen
van KNVB. Daar sluiten de Waddenrobkes zich bij aan. Ook zij spelen
hun eigen competitie in de Froonacker Arena en genieten volop van het

De slag om Harlingen’ werd gewonnen door Zeerobben JO17-2. Op eigen
veld werd fc Harlingen JO17-1 met 1-2 verslagen. 	 (Foto: Frans Bode)

Sneek. Franeker moest ervaren dat
dit ploegje best aardig kan voetballen. Het werd 8-0. JO13-5 verloor
thuis kansloos van AVC.
JO11
Mooi om te zien hoe goed de teamspirit blijft bij JO11-1 die nog steeds
wacht op haar eerste punt. Dit keer
was Blauw Wit met 8-1 te sterk.
Morgen wacht de nummer vier van
de ranglijst Emmen JO11-1. JO11-2
speelde een spannende wedstrijd tegen FVC en won die met 3-2. JO113 was niet opgewassen tegen Mulier.
In Witmarsum werd het 7-2. JO114 was de baas over Deinum. Thuis
werd er met 3-1 gewonnen. JO11-5
speelde tegen AVC en moest een 1-3
verlies incasseren. En alweer een

spelletje. En als de kinderen genieten geniet iedereen op en rond het
veld.
De dag van morgen
Morgen toch weer veertien thuiswedstrijden voor de jeugdafdeling.
Als de weersvoorspellingen ons niet
bedriegen dan wordt het morgen
een hele mooi dag. Niet alleen wat
betreft het weer maar zeker ook wat
betreft het jeugdvoetbal want jeugdvoetbal blijft boeien en blijft leuk
ongeacht de leeftijd en ongeacht
het niveau. Dat zal morgen dan ook
ongetwijfeld veel mensen naar de
Achlumerdijk lokken. Vanaf kwart
voor negen klinkt het eerste fluitsignaal.

De Meiden van Zeerobben
Hoewel het afgelopen zaterdag niet zonnig was zoals beloofd door de
weerprofeten, bleek het toch lekker voetbalweer te zijn. Dat kwam mooi
uit want er waren vijf wedstrijden te spelen voor de Meiden van Zeerobben. Helaas werden er maar vier punten verzameld. VR1 won zoals verwacht, MO15-2 verdeelde de punten met de tegenstander en de andere
drie teams moesten verlies incasseren. Niet een erg vruchtbare zaterdag.
Bij MO11-1 wil het maar niet lukken om een wedstrijd naar zich toe
te trekken. Weer moesten de jongste meiden verlies incasseren. De
meiden van het MO11-1 van het
Leeuwarder MKV’29 waren een
maatje te groot voor de Zeerobjes.
De Harlingers moesten vijf doelpunten verwerken van de Leeuwarder
ploeg. Zelf scoorden de robbenmeisjes niet. Eindstand 0-5. Aanstaande
zaterdag wacht de streekderby tegen
SC Franeker MO11-1. Ook MO13-1
moest weer verlies verwerken.

Na de winst op Ouwe Syl drie weken
terug, hadden de dames wel zin in
nog een keer winst. Maar het pakte
helaas anders uit. Tegen St. Anna
MO13-1 waren de Robben niet opgewassen en verloren met 2-7. Klein
lichtpuntje is dat de ploeg wel twee
keer wist te scoren. Er zit progressie
in de ploeg. En dat zie je ook, zelfs al
weten de dames dat ze de wedstrijd
niet kunnen winnen blijft de strijdlust. Volgend weekend spelen de
dames een uitwedstrijd tegen SDS
MO13-1 in Easterein. Wordt een

Al winnen ze niet vaak, de vechtlust blijft bij de meiden van Zeerobben MO13-1
ook al weten ze dat ze de wedstrijd gaan verliezen. 
(Foto: Dirk Bouma)

lastige wedstrijd want SDS MO13-1
is koploper.
Geen winst, maar wel een punt voor
MO15-2 afgelopen zaterdag. In
een doelpuntrijke wedstrijd tegen
Blauw Wit’34 MO15-2 verdeelden
beide ploegen de punten. Zeerobben
MO15-2 had in de eindfase van de
wedstrijd het geluk dat Blauw Wit
in een laatste poging niet scoorde,
want dan het de Harlinger ploeg
met lege handen gestaan. Gelukkig
floot de scheids daarna af en konden
de punten met een eindstand van
4-4 verdeeld worden. Aanstaande
zaterdag brengen de Robbenmeiden
een bezoek aan koploper SWZ Boso
Sneek MO15-1. Het zal een hele
kluif worden voor MO15-2 gezien
de ploeg nog steeds kampt met blessureleed. Duimen dus.
Wisten ze vorige week nog fraai te
winnen van Be Quick Dokkum, afgelopen zaterdag verloor MO15-1 met
miniem verschil van Irnsum MO151. Zeerobben was bijna de hele
wedstrijd de bovenliggende partij
met keer op keer aanvallen op het
doel van Irnsum maar verzuimde
daar dan ook uit te scoren. En dat is
nou precies waar het aan schort bij
deze ploeg, het scorend vermogen
is er gewoon niet. En als dan de tegenstander enkele keren aanvalt en
ook nog één weet te scoren, dan is
het wel heel zuur om maar met 1-0
te verliezen. Werk aan de winkel dus
voor de ploeg. Aanstaande zaterdag speelt de ploeg thuis tegen LSC
1890 MO15-1.
MO19-1 had geen wedstrijd afgelopen zaterdag. Zij mogen aanstaande
zaterdag weer een de bak. Tegenstander is dan SJO Bergum BCV

Kan Zeerobben het kampioenschap van Buitenpost uitstellen?
Het is niet de vraag of, maar wanneer wordt Buitenpost kampioen van
de eerste klasse E. Met officieel nog twee punten te gaan uit 4 duels,
is bovenstaande bewering het uitgangspunt van de komende wedstrijd
op het Oostersportpark te Harlingen. Natuurlijk zal Buitenpost alles op
alles zetten om dit feest al in de Friese havenstad te starten. Toch zal
de thuisclub zijn huid duur verkopen, immers zij hebben de punten nog
hard nodig om de het degradatiespook en de nacompetitietombola voor
te blijven.
In Buitenpost hadden de groenwitten weinig tot niets te vertellen. Geplaagd door blessures en driekwart
van de wedstrijd met tien man, bleef
de equipe van Arjen Postma niets
anders over dan tegenhouden. De
kampioenskandidaten
regeerden
vorstelijk, maar konden geen gaatje
vinden in de stugge defensie van de
bezoekers. Met een gestolen puntje, het bleef 0-0, ging Zeerobben
huiswaarts. Buitenpost zette zijn
opmars onverdroten voort en verloor geen enkele wedstrijd meer.
De enige verliespartij in deze overigens spannende competitie leed de
nummer één gek genoeg tegen rode
lantaarndrager VEV’67, 4-1. Lang
voelden de jongens van trainer Van
der Weij de hete adem van nummer
twee Drachtster Boys in hun nek.
Maar de stand op de ranglijst laat
niets aan twijfel over.
Voor Zeerobben zullen de komende
wedstrijden bepalend zijn voor de
plaats op de ranglijst. Wat doen de
andere tien teams in de brede middenmoot onderling tegen elkaar.
Uitgaande van eigen kwaliteiten en
per wedstrijd bekijken hoe de vlag
erbij hangt, dat zal het devies moeten zijn. Hoewel het programma
voor de Harlingers niet gemakkelijk
is naast zaterdag nog naar Winsum
(12 mei) en Gorecht (laatste duel op
26 mei) en thuis tegen Blauw Wit
’34 (19 mei). Toch mag je alvast de
conclusie trekken, dat eigenlijk geen
enkel tegenstander gemakkelijk zal
zijn in deze fase van de competitie.
Zal het voor onze gasten D-Day worden en kunnen ze de kampioensvlag hijsen of zorgt de thuisclub
nog voor een verrassing. Zelfs dan
kan Buitenpost het kampioenschap
nog binnen halen, want Drachtster
Boys heeft ook nog niet gewonnen

van Blauw Wit ’34, dat de punten
ook nog hard nodig heeft. Als een
mentale ondersteuning geldt een
weliswaar zwaar bevochten punt in
de uitwedstrijd en de verrassende
thuisoverwinning tegen het toch
zeer sterke Drachtster Boys. Bovendien kan Zeerobben rekenen op een
massaal aanwezig supportersschare
ter aanmoediging van hun helden.
Gezien de berichten uit Oost-Friesland kunnen we ook een groot aantal supporters uit Buitenpost e.o.
welkom heten op het Oostersportpark. Het belooft een heerlijke voetbalmiddag te worden waar alle partijen zin in hebben. En laat nou de
verrassing liggen in de handen van
de selectie en de staf van de zmvv
Zeerobben.
Zeerobben – Buitenpost, zaterdag
21 april, Oostersportpark te Harlingen, aanvang 15.00 uur.
Programma:
15:00 Zeerobben-Buitenpost
15:00 Be Quick Dokkum-Gorecht
14:30 Drachtster Boys-Blauw Wit
34
14:30 Groningen VV-Winsum
15:00 Oranje Nassau G-Balk
14:30 Olde Veste 54 d-PKC 83
15:00 VEV 67-Noordschesch

Funclinic sc Heerenveen
Afgelopen woensdag organiseerde Zeerobben in samenwerking met sc
Heerenveen een funclinic voor de jeugd. Al deze activiteiten vloeien voort
uit het sportief partnership met sc Heerenveen. Dit samenwerkingsverband
biedt mogelijkheden voor Zeerobben op het gebied van kennis delen, binding en beleving. Dit keer was het de beurt aan de JO11 en MO11 groep. Zo’n
50 kinderen beleefden onder leiding van Maarten de Jong een leuke voetbalmiddag waar ze in ieder geval een leuk voetbalshirt aan over hielden.

(Foto: Frans Bode)

Combinatie MO19-1. In de poule
waar MO19-1 in zit staan de bovenste vijf teams binnen twee punten
van elkaar waaronder Zeerobben.
Spannend dus de komende weken.
De senioren vrouwen van Zeerobben staan comfortabel op kop in
de competitie. De vrouwen hebben
een riante voorsprong op nummer
twee SC Franeker VR2 van veertien
punten en kunnen zich nog wel wat
veroorloven.
Afgelopen zaterdag was dan ook
de twaalfde wedstrijd op rij die de
dames met winst afsloten na hun
laatste en enige verlies dit seizoen.
Tegen en in Berlikum werd afgelopen zaterdag met 1-3 gewonnen.
Aanstaande zaterdag geen wed-

strijd voor hen. Maar volgende week
woensdagavond ontmoeten de dames weer het VR2 van SC Berlikum.
Programma zaterdag:
8.45 SC Franeker MO11-1Zeerobben MO11-1
9.00 SWZ Boso Sneek MO15-1Zeerobben MO15-2
10.00 SDS MO13-1Zeerobben MO13-1
11.20 Zeerobben MO15-1LSC 1890 MO15-1
14.00 Zeerobben MO19-1SJO Bergum BCV Com MO19-1
Volg de Meiden van Zeerobben op
Facebook, Twitter en Instagram: @
robbenvrouwen
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Jeugdoverzicht fc Harlingen
Fc Harlingen JO7/JO9
De uitslagen en standen worden bij
deze leeftijdscategorieën niet weergegeven door de KNVB. De JO7
zijn zaterdag in Arum te vinden en
spelen in onderlinge partijtjes met
Minnertga, Arum en Bolsward.
JO9-2 spelen zaterdag op Sportpark
De Kromme Tille en nemen het op
tegen Scharnegoutum ‘70 en ook de
JO9-1 spelen een uitwedstrijd. Zij
reizen af naar Leeuwarden en gaan
het opnemen tegen Leovardia JO96.
Fc Harlingen JO11
De jongens van JO11-1 namen
het thuis op tegen de koploper
Balk JO11-1 en fc Harlingen verloor slechts met 0-1. SC Bolsward
JO11-4 waren de tegenstanders
van JO11-2 en de Harlingers wisten deze uitwedstrijd te winnen met
1-7. JO11-3 won in Arum met 2-11
van Arum JO11-2 en blijven de koplopers. JO11-4 namen de drie punten mee naar Harlingen. Zij wonnen
hun wedstrijd in en tegen Berlikum
met 2-3.
Fc
22Harlingen JO13
Bij JO13-1 begon de ochtend al
vroeg, zij speelden om 9.00 uur in
Dronrijp tegen SJO DFC JO13-1. Er
werd gretig gevoetbald wat al snel
resulteerde in mooie doelpunten

met nog mooiere “juichjes”. Met 0-4
namen de Harlingers de drie punten
mee naar huis. fc Harlingen JO13-2
behoudt de koppositie door met 5-1
te winnen van LSC 1890 JO13-4. De
jongens van fc Harlingen JO13-3
zijn nog één speelronde vrij en komen morgen weer in actie.
Fc Harlingen JO15
De jongens van JO15-1 zijn drie
punten uitgelopen op de nummer
twee doordat ze de thuiswedstrijd
tegen Wykels Hallum JO15-1 overtuigend wisten te winnen. Het werd
5-1. Fc Harlingen JO15-2 kreeg het
zwaar tegen de koploper AVC JO151. Het werd maar liefst 9-1 in Sexbierum.
Fc Harlingen JO17
De jongens van JO17-1 speelden zaterdag tegen Zeerobben JO17-2. fc
Harlingen speelde twee dagen voor
deze wedstrijd nog een bekerwedstrijd tegen S.F. Deinum JO17-1.
Niet geheel een onbekende ploeg
want ze kwamen elkaar in februari
tijdens de reguliere competitie ook
al tegen. Toen verloren de Harlingers nipt met 0-1 en ook deze bekerwedstrijd werd helaas verloren met
0-1. En dus werden alle krachten
weer verzameld voor de stadsderby.
Fc Harlingen kwam met een mooie
kopbal op een 1-0 voorsprong.

Hollandse Helden racen
mee tijdens TSRH2018
Fc Harlingen meiden en vrouwen

HARLINGEN - Tijdens de Tall Ships Races Harlingen 2018 racen zes van
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Zaalvoetbal
Competitie
Wedstrijden A-poule

Kantine Waddenhal –
Kroon Multi Service 
11-3
Om nog een kans te behouden op
het kampioenschap moest de Kantine deze wedstrijd beslist winnen.
En dat ging in de 1e helft echt niet
van een leien dakje. Wel vloog een
schot van Ane Schaap binnen in de
3e minuut omdat keeper Panbakker
gien zicht had 1-0. En na gepiel in de
KMS defensie werd het 2-0 door Stefan Adema. Coach Tonnie Outhuyse
zag vanaf de tribune toe, had de
bui zeker sien hangen. Toch maakte 4 minuten voor de wissel Jurre
Baarsma nog wel even 2-1, en moesten de Kantine boys er weer tegenaan. Herwin Bontes kreeg een kans
om 2-2 te maken maar hij miste
Snoussi
opdoel.
weg Twee
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was het weer raak voor de Kantine,
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goal.
Het spelwaren
golfde mooi
en neer
en er waren enkele mooie schoten op
doel die werden gepakt door de beide keepers. Toen ineens een uitval
van de Kantine en dan is een Freek

het benutten daarvan. Ane Schaap
maakte nog 4, Stefan Adema 3 en
Sjouke Bootsma 1 tegen scoorde nog
Herwin Bontes eindstand 11-3.
Oosterhof Holman –
Bouwvisie Friesland 
0-2
Bij winst zo BF kampioen worden
en dat is weer eens een nieuwe ster
aan de zaalvoetbalhemel. En er werden niet veel doelpunten gemaakt in
deze wedstrijd, wel werd er een aantal keren paal en laat geraakt, ook
mooi maar niet mooi genoeg. Koen
Attema pikte de bal op en gaf goed
door op zijn broer Godert en die gaf
weer terug op Koen en vrij voor doel
ronde hij netjes af, dat noeme ze een
een-twee, 0-1. BF bleef aanvallen en
dit keer kwam Godert Attema vrij
de
wedstrijd
Maritiem-Oosvoor
doel enVeltman
met een
fraai hakje
maakte hij 0-2. Daarna speelde het
spel zich wat af op het middenveld
tik takte alles voorbij en bepaalde de
en werd het
voetbal er niet beter
eindstand
op 6-2.
op. Jammer was dat Luuk Jellema
net een teennagel
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Maritiemte–kort kwam om
een pass af te ronden. Aan de andere
Oosterhof/Holman
2-3
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mooi aardig
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Sicco
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elv.d. Bij
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opgewassen
al dat
wisten
mannen van Veltman wat sneller het net
te vinden. In de 3e minuut al kreeg
Sietse Sytema een mooie kans en die
wist hij zeer bekwaam af te ronden,

Zeerobben liet het er niet bij zitten
en kwam na rust beter in de wedstrijd en zette uiteindelijk de achterstand om in een 1-2 eindstand.
Fc Harlingen JO19
De mannen van JO19-1 hadden een
zware week achter de boeg. Eerst
werd er thuis verloren van Lac Frisia JO19-2 en afgelopen zaterdag
moesten ze wederom een verlies incasseren. Tegen SJO Oudega/HJSC/
Heeg werd het 2-8.

Komend weekend weer mooie wedstrijden bij fc Harlingen. JO13-1
opent de dag al vroeg en neemt het
om 8.45 uur op tegen FVC JO133. JO13-2 ontvangt SC Franeker
JO13-5 om 10.00 uur. Vanaf 10.30
uur is het de beurt aan JO11-2 en
JO11-4. JO15-2 komt om 13.30 uur
in actie en de mannen van JO19-1
sluiten de dag af met hun wedstrijd
tegen MKV’29 JO19-1 welke om
15.00 uur zal beginnen. Kom ook
langs en geniet van prachtig voetbal!

Fc Harlingen 1
naar Oenkerk
HARLINGEN- Zondag staat er
voor fc Harlingen 1 weer een uitwedstrijd op het programma. Dan
is Trynwâlden uit Oenkerk de tegenstander. Trynwâlden staat op
een keurige vijfde plaats.
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S tegen
Minnertsga op het programma.
voor
KNVBFc Harlingen MO15-1
De meiden van MO15 speelden
beker
afgelopen zaterdag tegen SDS uit

Aan de onderlinge ontmoetingen
hebben de Harlingers over het algemeen positieve herinneringen. Zo
werd het eerdere onderlinge duel
dit seizoen door de Seunen in winst
omgezet door een doelpunt van Arjan Outhuyse. Hopelijk heeft Harlingen de dreun in Groningen weten
te verwerken en gaan de mannen
met frisse moed het veld op.
Als er in Oenkerk net zo wordt gespeeld als het eerste half uur van
afgelopen zondag. Zit er zeker een
goed resultaat in. Het duel begint
zondag om 14.00 uur.

Waddenrobkes weer naar buiten

Veel strijd maar te weinig goals in de bekerwedstrijd van JO17-1 tegen Deinum JO17-1.

Hea van Omrop
Fryslân bezoekt
Walking Footbal

doelpunt. In de tweede helft hielden

nertsga/St. Jacob ingehaald. De
wedstrijd startte voorspoedig en al
in de eerste minuut viel het eerste
doelpunt voor de meiden. Minnertsga zette de aanval in en wist binnen
tien minuten ook te scoren. Ondank
een aantal mooie kansen bleef het
Komende woensdag krijgen de
lange tijd 1-1. Vlak voor het einde
mannen van het Walking Footbal
van de eerste helft scoorde fc Harbezoek van de programmamalingen het tweede doelpunt. In de
kers van het populaire Hea van
tweede helft was fc Harlingen duiOmrop Fryslân. Dat houdt in dat
delijk de sterkste en werden er nog
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morgens vanaf 10.00 uur trainen
wedstrijd met 4-1 werd gewonnen.
hun beste beentje voor zullen
Tweemaal winst dus voor de meiden
zetten.
Want wie weet
komt Sjaak
van
fc Harlingen!
Voor de
morgen
staat
Vorige
week hebben
Waddenrobkes
de onderlinge
competitie
in de
Swartdecember
dat programma
ook
te zien
de
uitwedstrijd
naar Leeuwarden
op
Waddenhal
afgesloten.
Eind november/begin
werd er
gestart
en
zien
straks Romke
Keur,
het
MKV’29van
MO15-1
is tot en
elkeprogramma.
donderdagmiddag
16.30 uur
17.30
uur wij
voetbalden
deze talenten
Guushetvan
Hurck,
in dede
Waddenhal
hun wintercompetitie. Maar
voorjaar
komtGerard
er bijnaKokweer
dan
tegenstander.

plande wedstrijd tegen ST. Min-

woensdag
7 maart
beginnen de eerste straks
trainingen
opNederlands
het veld weer
en op
in het
Walking
Fc
Harlingen
MO13-1
zaterdag
10 maart
competitie ook
alweerteam
van start.
EenKom
ideale
Footbal
spelen.
dusgelegeDe
meisjes
warengaat
eendespeelronde
genheid
voor kinderen
in te
stromen rust
en teeven
ervaren
hoe
het is soms
om bij
langs
erleuk
is koffie
vrij.
Zij zullen
zich op om
gaan
maken
de Waddenrobkes
te voetballen.
De trainingen
op Age
de woensdagmiddag
cake, als
jarig is, en soms zijn
is
voor
de wedstrijd van
morgen. Dan
van
17.00
tot
18.00
uur
op
het
Oostersportpark.
(Foto:
Frans
Bode)
er ook een lekker gebakken
visje.
zal er thuis gestreden worden tegen
Kortom het is er altijd gezellig en
SWZ Boso Sneek MO13-1, een ploeg
u bent allen welkom.
die op de tweede plaats te vinden is.
De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Easterein, de nummer twee in de

Al
sinds 1957
ingeschreven
bij
competitie.
Op papier
een spannende
KNVB, maar
de wedstrijd
maar toch
op heteen
veldgrote
ook.
onbekende. Gezien de afkomst,
Want in de derde minuut scoorde
Oostwold, enkele kilometers ten
SDS het van
eersteStad
doelpunt
en kwam
fc
westen
Groningen,
niet
Harlingen
op achterstand.
De meizo
verwonderlijk.
Maar bovendien
den uit
moesten
de eerste
hard
van
de kelder
van dehelft
competiwerken
regie
in handen
ties
(6e,om
5e,de4e,
3eweer
in een
bestek
te krijgen.
Maar
in de 28e naar
minuut
van
5 jaren)
doorgestoten
de
scoordenklasse
de Harlingers
de gelijkmatweede
J . Voorwaar
geen
ker en vlak
voor rust viel een tweede
geringe
prestatie.
Een
blik opdit
devast
huidige
in deze
de meiden
en destand
verdediging
klasse
leert
datSDS
ze opnieuw
een
stond als
eenons,
huis.
maakte geen
gooi
doenom
naar
een
nog hoger
schijnwillen
van kans
hier
doorheen
te
plan,
de De
eerste
klasse.
Zefcstaan
tweebreken.
meiden
van
Harlingen
de
met al deze
een eerste
op
scoorden
helft periodetitel
nog tweemaal
zak.
Aan
de
laatste,
aansprekende
waardoor de eindstand op 4-1 werd
uitslag
gezet. in de beker wordt bij onze oosterburen fc Franeker (10–1) nog met
Dinsdagavond werd de eerder getrillende benen terug gedacht.
Een niet zo voor de hand liggende
naam voor een voetbalclub, je zou
zeker
de spanning.
SytsewaterSijteeerdervoor
denken
aan exotische
ma
kwam
nog
alleen
op het
vogel
en dat
opeen
hetkeer
vlakke
platteland
BF
af maarMaar
hij skoot
vandoel
Groningen.
nietsde
is dakplaminder
ten
urde
hast
uut. BF van
dus kampioen
waar,
herkomst
deze naamen
is
die
verdienen
felicitatie.
te danken
aan onze
Jo Smit.
Hij was in de
vijftiger jaren eigenaar van een strokartonfabriek
en mag
Friesland
Direct
– als welgesteld
en paardenliefhebber
aangemerkt
Veltman
Maritiem 
3-5
worden.actie
Hij stelde
Oostwold
Eerste
kwaminvan
Drewes(gem.
JanLeek)
een terrein
beschikbaar
aanvrije
een
sen
maar
de FD speler
zag zijn
clubje
enthousiaste
voetballers.
Als
trap net over gaan. Aan de andere
dank pakte
voor deze
geste
werd de Visser
naam
kant
keeper
Johannes
Pelikaan S uit de stal van Smit gekoeen
inzet van Soulaiman Snoussi
zen, naast Quicksilver S was ook Peliuitstekend.
In renpaard.
de 11e minuut een
kaan S een top

fraai hakje van Drewes op Jeroen
v.d.
Nieuwenhuizen
en hetzich
wasknap
1-0.
Zeerobben
kwalificeerde
Zwak
de FD detegen uitverdedigen
Hoogeveen. Devan
gevreesde
tefensie
deed Snoussi
1-1.
Een
genstander,
koploperscoren
zondag
eerste
mooie
Bouke
Zuiderhof,
klasse, combinatie
werd met 3-1
teruggewezen.
Johan
Janssen
deed
DrewesdeJansIn een prima
partij
toonden
Harsen
scoren
na en
de wissel
lingers
aan 2-1.
met Direct
vechtlust
passie
kwaliteit
te compenseren.
In de
comroste
Huup
Pietersma van
afstand
petitie
het nog2-2,keeper
niet zo lukken,
vereen
balwil
binnen
was vollies met
minimale
levert
geen
ledig
verrast.
Er cijfers
kwamen
kansen
punten
en Drewes
dat hebben
ze de
noupaal,
net
over
en op
weer
tegen
wel nodig.
Nazijn
de winterstop
is het
geSnoussi
zag
schot gestopt
door
luk
niet
met
de
groen-witten.
Eens
te
keeper Visser, Kevin Hobgen miste
meer een
reden
het blazoen
weer
alleen
voor
de om
keeper
en Snoussi
iets op te poetsen in de beker. Dat dit
raakte
de paal. Eindelijk wist Lenny
niet gemakkelijk zal zijn tegen een
Veltman
wel‘winning
te scorenmood’
2-3 voor
ploeg, diedan
in de
zit,
Veltman,
een
klein
spreekt voor
zich.
In demisverstandbeker is echje
vader en seun Visser en
tertussen
alles mogelijk.
Snoussi profiteerde 2-4. Bouke Zuiderhof
deedhoopt
nog wat
terug 3-4 maar
Zeerobben
aanstaande
dinsSnoussi
deveel
wedstrijd
3-5. te
dagavondbesliste
dan ook
supporters
mogen begroeten ter ondersteuning.
Zeerobben heet ook Pelikaan S en zijn
supporters van harte welkom op het
Oostersportpark.

aan en dus gaan de Waddenrobkes ookkel
weer
week
ennaar
nogbuiten.
erger Volgende
Berend Visser

Dijkstra & Geelhoed airco
Philipse IT – RCM Administratie pass van Marco de B af 2-3. Het leek
service
squashcompetitie
2-7
spannend te worden maar Brian
As een straaljager vloog Sander Zeil-

Zeilmaker en Sander Zeilmaker lieten het zover niet komen 2-4 en 2-5.
snel Menks
0-1. De –mannen
er zin Philipse schoot nog een keer op de
Erik
Simon hadden
Bambach
Beiden
gingen
zoalsFrank
gewoonlijk
voor goud
en en
wisten
te scoren
dan
zie
aan want
het was
C Coockson
paal
Jasingoed
Fagous
rondeen
een
mooi
je
afwisseling
en variatie
het spel. Het
was lang bal
onduidelijk
wie de
game
dieveel
met
een wippertje
0-2inmaakaangegeven
van Sander
Zeilmazou
pakken
werden
de rally’s
alsmaar
langer.
NaHet
veelhad
strijd
het kunErik
te en
even en
later
scoorde
Coockson
ker
af 2-6.
nogwas
hoger
die
deuit
game
pakte
met
11-8.
In de
tweede
game
Erik voor
de de
volle
winst
fraai
draai
0-3.
Een
foute
pass
nen
zijnleek
de uitslag
maar
mannen
te
gaan en
al snel op eenen
mooie
van
9-1. Maar Simon
belande
bijstond
Eric Broekhuizen
die voorsprong
van RCMA
vergriemden
nogalbleef
wat
gaan
voor
ieder
punt
en
kwam
langzaam
weer
langszij.
Erik
kon
nog
de
strafte dat af 1-3 en in de 2e helft kansen. Het werd nog wel 2-7net
door
game
met 11-9. In een
de derde
gameeen
wistgoal
Erikvan
de druk
goed
op te bouwen
rondepakken
Eric Broekhuizen
mooie
Sander
Zeilmaker.
maker ur deur en maakte al heel
A-poule

en liet hij Simon goed lopen Erik won de game met 11-6 en in sets met 3-0.

Maurice Chevallier - Bas Koudenburg
De eerste game ging direct volop en we zagen dan ook flitsende rally’s die op
het scherpst van de snede werden beslist. Het was lang onduidelijk wie de
game zou pakken en ze bleven de punten verzamelen. Uiteindelijk was het Bas
die de game pakte met 17-15. Ook in de tweede game waren ze aan elkaar gewaagd en zagen we weer mooie rally’s. Deze game wist Maurice te verzilveren
met 11-9. In de derde game wist Maurice de druk iets op te voeren en een klein
voordeel aan zijn kant te houden en won met 11-6. In de vierde game ging het
weer volledig gelijk op en was er volop strijd tot het eind. Ook deze game was
voor Maurice met 11-9 en in sets met 3-1 maar zeker een pracht partij voor
beide spelers.
Simon Bambach – Martin v.d. Ploeg
Simon en Martin staan altijd garant voor een stevige pot squash en geven geen
bal weg. Simon pakte de eerste game met 11-5. Ook in de tweede game hield
Simon het spel goed in de hand en pakte ook de tweede game met 11-4. In
de derde game kwam ook Martin in zijn spel en raakte de diesel op gang. Het
was lang onduidelijk wie de game zou pakken er werd fel gestreden voor ieder
punt. Maar ook nu was het weer Simon die de winst wist te pakken met 11-9
en in sets met 3-0.

De
inzet
straalt van
e kopkes
af, in de wedstrijd Oosterhof Holman – FriesJoost
Poutsma
– Martijn
Middel
land
Bouwvisie.
Ook dit
beloofde weer een titanenstrijd te worden het ging gelijk volop. We
zagen direct een spel dat beide kanten op kon gaan en dan worden alle trucs
in de strijd gegooid. De eerste game was voor Joost met 16-14. Ook de tweede
game was voor Joost met 11-8. In de derde game was het duidelijk Martijn die
de punten pakte en won met 11-4. In de vierde game ging het weer mooi gelijk
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox

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

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 12-4-2018, Stichting Straatfestival Harlingen voor het
organiseren van het Straatfestival op 9 juni vanaf ’t
Skûtsje tot en met Grote Bredeplaats te Harlingen.
 17-4-2018, Gemeente Harlingen voor het organiseren
van de opening van 11 fountains op 18 mei 2018 op de
Willemskade te Harlingen.
 19-4-2018, Migliore IJssalon B.V. voor het exploiteren
van een terras tegen de gevel van Voorstraat 2 te
Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 17-4-2018, Lions Club Franeker-Harlingen, voor het
organiseren van Engelse Tuin Feest op vrijdag 27 april
2018 van 10:00 uur tot 18:00 uur in de Engelse Tuin te
Harlingen.
 17-4-2018, Stedelijke Muziekvereniging Harlingen,
voor het organiseren van Koraalmuziek op vrijdag 27
april 2018 van 08:30 uur tot 09:00 uur op het dak van
het stadhuis.
 18-4-2018, Stichting Centraal Comité 1945, voor het
organiseren van een Aubade op vrijdag 27 april 2018
van 09:00 uur tot 10:30 uur op het Raadhuisplein te
Harlingen.
 20-4-2018, Stichting Evenementen Grote Bredeplaats,
voor het organiseren van muziek en het plaatsen
van een springkussen voor kinderen op vrijdag 27
april 2018 van 12:00 uur tot 20:00 uur op de Grote
Bredeplaats te Harlingen.
 20-4-2018, Stichting BENG, voor het organiseren van
Zwarte markt Lanen op vrijdag 27 april 2018 van 07:00
uur tot 18:00 uur op Lanen, Simon Stijlstraat en Kleine
Bredeplaats te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA
te Harlingen.
Meer informatie? Bel
dan gerust met het team
Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving van de
gemeente Harlingen
via het algemene
telefoonnummer 14
0517.

In de maanden april en mei zijn er aangepaste openingstijden:
Gemeente Harlingen (incl. KCC)
Koningsdag, vrijdag 27 april 2018
Geheel gesloten
Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei 2018 Geheel gesloten
Vrijdag 11 mei 2018
Geheel gesloten
Pinkstermaandag, 21 mei 2018
Geheel gesloten

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 11-04-2018 tot en met 18-04-2018.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
 16-04-2018, De Spiker 19, Harlingen, het kappen van
een berk;
 17-04-2018, Kimswerderweg 11, Harlingen, het
bouwen van een tuinhuis;
 13-04-2018, Lange Lijnbaan 41, Harlingen, het plaatsen
van overheaddeuren, veranderen in-/uitrit, plaatsen
vlaggenmasten en aanbrengen reclame;
 16-04-2018, Verbindingsweg 1, Harlingen, het
gebruiken van het terrein voor het stallen van
voertuigen voor een periode van 4 jaar;
 13-04-2018, Voorstraat 101A, Harlingen, het
veranderen van ramen;
 12-04-2018, Voorstraat 54, Harlingen, het
herstellen, isoleren en veranderen van de dak- en
zoldervloerconstructie;
 13-04-2018, Zuiderhaven 17, Harlingen, het gewijzigd
uitvoeren van een eerder verleende vergunning;
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.
De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 12-04-2018, Kimswerderweg 23A, 23B, 23C, 25, 25A,
25B, 29, 29A, 29B, 31, 31 en 31B, Harlingen, het
bouwen van 12 woningen;
 16-04-2018, Horscamp 9, Harlingen, het plaatsen van 2
dakkapellen;
 16-04-2018, De Spiker 19, Harlingen het kappen van
een berk;
 12-04-2018, Kanaalweg, Harlingen, het aanleggen van
een in-/uitrit;
 12-04-2018, Oude Trekweg 101, Harlingen, het
plaatsen van een hekwerk;
 13-04-2018, Hugo de Grootstraat 15, Harlingen, het
kappen van 14 coniferen;
 16-04-2018, Havenplein 1, Harlingen, het legaliseren
van 2 vlaggenmasten;
 17-04-2018, P Jelles Troelstrastraat 69 t/m 91 (oneven)
en Grettingalaan 14 t/m 32 (even), Harlingen, het
bouwen van 22 woningen;
 12-04-2018, Nieuwe Willemskade 3, Harlingen,
het bouwen van een multifunctionele nautische
voorziening;

Gebiedsteam Harlingen
Geheel gesloten
Geheel gesloten
Alleen telefonisch bereikbaar
Geheel gesloten

Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de
afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in
de Groenlandsvaarder.

Raadscommissie 25 april en
Raadsvergadering 16 mei 2018
In de raadscommissie van 25 april, aanvang 19.30
uur, worden o.a. de volgende punten voorbereid:

 Rapport Rekenkamercommissie Evaluatie Toeristisch
beleid gemeente Harlingen

 Benoeming nieuw lid Rekenkamercommissie
 Verordening Auditcommissie Harlingen 2018
 Kadernota begroting 2019 en meerjarenraming 2020
t/m 2022

 Wijziging en toevoeging artikelen evenementen





Algemene plaatselijk verordening (APV) Harlingen
Commissie Het Hannemahuis
Integraal Huisvestingsplan 2018-2022
Fairtrade
FUMO (Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving)
Kaderbrief 2019-2023/Ontwerpbegroting 2019/
begrotingswijziging 2018

In de Raadsvergadering van 16 mei 2018, aanvang 19.30
uur, wordt over de raadsvoorstellen een besluit genomen.
U bent van harte welkom om de vergaderingen bij te
wonen in het Stadhuis. Wilt u inspreken? Dat kan in de
Raadscommissie, dat mag ook over punten gaan die niet op
de agenda staan. Meldt u uiterlijk 23 april aan bij de griffie
via griffie@harlingen.nl of telefonisch 14 0517.

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
In verband met Koningsdag 2018 zijn de volgende
straten in Harlingen afgesloten:

 Vrijdag 27 april 2018, Zwarte markt, Lanen, Simon

Stijlstraat, Kleine Bredeplaats van 6.00 uur tot 18.00
uur.
 Vrijdag 27 april 2018, Aubade, Noorderhaven zuidzijde,
van 9.00 uur tot 10.30 uur.
 Vrijdag 27 april 2018, Springkussen, Grote Bredeplaats
noordzijde, van 7.00 uur tot 18.00 uur.
 Vanaf maandag 30 april 2018 tot en met vrijdag 4 mei
2018 is het Zuiderplein, kruising Zuiderhaven nabij
De volgende omgevingsvergunning reguliere
snackbar De Kombuis afgesloten. In verband met het
procedure is geweigerd:
verwijderen en aanbrengen van een gasleiding. Er is
een omleidingsroute aanwezig.
 12-04-2018, F Domela Nieuwenhuisstraat 28,
Harlingen, Harlingen, het bouwen van een
 Vanaf maandag 7 mei 2018 tot en met vrijdag 18 mei
Klantcontactcentrum, voorstraat 35
14 0517
www.harlingen.nl
overkapping;
2018 is de Zuiderhaven
vanaf de Kombuis tot aan
de Raamstraat afgesloten in verband met
het
Belanghebbenden
kunnen
zes weken na de datum
aanbrengen en verwijderen
van een
Postbus 10.000,
8860binnen
HA Harlingen
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gasleiding. Het kruispunt is wel
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
open voor het verkeer.
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.

Alzheimer Café Noordwest Friesland
Op dinsdag 24 april is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café
Noordwest Friesland in het restaurant van woonzorgcentrum Saxenoord
(Prinses Beatrixstraat 1) te Franeker. Het thema van de avond, ‘Eet- en
drinkproblemen bij dementie, wordt gepresenteerd door Jacqueline
Poorte, logopedist bij Noorderbreedte. Het programma begint om 19.30
uur (zaal open vanaf 19.00).
Jacqueline Poorte vertelt over haar
werk in de ouderenzorg en over eeten drinkproblemen. Logopedie is het
meest bekend als therapie bij allerlei communicatieproblemen en dan
vooral bij kinderen. Maar logopedie

houdt zich ook bezig met slikproblemen en de daaruit volgende problemen met eten en drinken. Eten en
drinken is een basisbehoefte, daarnaast heeft het een belangrijke sociale waarde. Veel gesprekken vinden

plaats onder het genot van een hapje
en een drankje. Eten en drinken hoort
bij gezelligheid. Maar als je ouder
wordt, als er sprake is van dementie,
kan het slikken en daardoor het eten
en drinken een probleem worden.
Soms wordt het probleem zo groot,
dat mensen niet meer zelfstandig
kunnen eten en drinken, maar hierbij
geholpen moeten worden. Een logopedist kan dan adviezen geven om de
maaltijd zo prettig en veilig mogelijk
te laten verlopen.

Een Alzheimer Café is een maandelijks
trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom.
De toegang en de koffie en thee zijn
gratis. Het Alzheimer Café Noordwest
Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet,
Noorderbreedte, Zorgcentrum Het
Bildt, Thuiszorg het Friese Land en
Ouderenwerk gemeente Waadhoeke.
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Andries Wijkstra herhaalt
kunststukje
De Friese postduiven gingen op zaterdag 14 april 2018 om 12.10 uur los
in Gennep. De snelste duif van PV De Postduif in Harlingen was voor het
tweede achtereenvolgende weekend van Andries Wijkstra in Midlum. Alleen sportvriend Rutger Zwart van OGH had op deze vlucht een snellere
duif in Harlingen en omgeving.
De tweede duif van PV De Postduif
werd geklokt door Jan Heeres van
de combinatie Gebroeders Heeres &
Zoon in Kimswerd. De snelste ‘echte’ Harlinger duif landde op de klep
bij Koos Cornel en werd daarmee
derde in PV De Postduif.

Op zaterdag 14 april zwommen elf minioren van SG FZC54-De Vikings
tijdens de Minior Cup in het Pieter van den Hoogenbandstadion in Eindhoven. De oudste minioren zwommen in het 50 meter bad. De jongste
minioren zwommen in het 25 meter bad. Na de prachtige Arena – Clubmeet in Den Haag vorige week, waren de zwemmers ook nu weer vol
vuur om nog sneller te zwemmen.
ter vrije slag. Gabriella da Silva Miranda zwom naar een mooie tijd van
36.20. Danica Boek zwom 33.55 en
werd vijfde. Amber Lubbers zwom
een vlotte race en eindigde in een
tijd van 32.56. Ze werd hiermee
tweede!
Jetze de Vries en Jelte de Boer startten op de 100 meter rugslag. De gezwommen tijden ontliepen elkaar
bijna niet. Gabriella ging voor haar
favoriete slag: de vlinderslag. Deze
keer een afstand van 100 meter,
een pittige afstand, maar keurig gezwommen.
Sietse en Sam startten op de 100

Zwart en Zn eerste op eerste
wedvlucht vanaf Gennep
Op zaterdag 14 april werd na de trainingsopleervlucht van 7 april het
wedstrijd vliegseizoen 2018 van de duiven gestart met de eerste Vitessewedvlucht vanuit Gennep, 170 km. De dag startte met een bewolkte lucht en er moest gewacht worden tot middags 12.10 uur voordat er
gelost kon worden. Met een westzuidwesten wind werd het een trage
vlucht met veel nakomers.
De eerste prijsduif van Harlingen van
dit nieuwe vliegseizoen werden geklokt op het hok van Sjoerd en Rutger
Zwart. Hun 013 werd om 14.37.12
geklokt, zij had de 172 km afgelegd
met een snelheid van 1169 meter per
minuut. In de Kuststrook Samenspel
A was met deze wind geen ereplaatsen weggelegd voor de duiven uit
Harlingen. Maar wel een eervolle
negende plaats voor hun van 1825
duiven. Ook de luxe prijs was voor
deze combinatie en ze konden met
recht de aangeboden bloemen door
Cor Nijkamp in ontvangt nemen. De
tweede prijs duif was de 580 van Jan
Hoogland en derde prijsduif de 922
van Age Zijlstra. De vleesprijzen werden gewonnen door Age Zijlstra, Erik
Alkema, Sjoerd en Rutger Zwart en
Fred Fiege op Terschelling.
Uitslagen
Sjoerd en Rutger Zwart (23) 1. 6.
9. 15. 32. 34. 35. 49. 65; Jan Hoogland (17) 2. 11. 17. 20. 21. 28. 40.
54. 68. 76; Age Zijlstra (16) 3. 5. 7.
10. 29. 50. 61. 66. 72; Gerrit de Koe
(27) 4. 13. 14. 19. 22. 23. 24. 30. 33.
37; Erik Alkema (20) 8. 25. 27. 44.
46. 55. 56. 59. 60. 71; Comb Willem
en Iris Brusselman (11) 12. 82; Fred



(Foto: Nelly Romar)

Muziek- en dansspektakel in de Waddenhal
Afgelopen zaterdagavond zorgden Hosanna en gastband Op Maat uit
Berlikum voor een prachtige muziek- en dansvoorstelling tijdens de
drukbezochte jaarlijkse uitvoering ‘You Give Love A Bad Name’ van Hosanna in de Waddenhal. Tientallen slagwerkers lieten de hal op haar
grondvesten trillen, waarvoor De Stiennen Man op de zeedijk zelfs even
zijn januskop draaide. Kleurrijke vlaggen werden tot grote hoogte opgegooid en weer even gemakkelijk opgevangen. Een staaltje cultuurspektakel van jewelste aan het Wad.
Maar wel een onderdeel van onze
cultuur dat het zwaar heeft, zoals
Perry Attema namens het bestuur
in het openingswoord waarschuwend aangaf. De afgelopen jaren
zijn veel muziekverenigingen van
het toneel verdwenen of hebben
complete afdelingen moeten sluiten.
Hosanna en Op Maat doen in ieder
geval hun uiterste best de jeugd te
blijven inspireren voor dit stukje
oer-Hollandse cultuur, zoals tijdens
de uitvoering wel bleek. Het bekende nummer van Bon Jovi spelend
openden alle deelnemers de avond.
De drie dansgroepen brachten hun

mooie shows van de Winterguard
wedstrijden. De jeugdige AMVgroep trad voor de eerste keer voor
publiek op met een dans en een aantal muziekstukken. Bij ‘The Drunken
Sailor’ kregen ze versterking van de
jeugdband en showband van Hosanna. De kinderen straalden, want het
is leuk in zo’n grote band te spelen.
Het nieuwste lid van de jeugdband,
Sven, speelde in zijn eentje heel gedurfd een tweetal nummers. Petje
af. De drie bands namen gezamenlijk twee blokken voor rekening: een
concertmatig blok en een marcherend blok waarin onderdelen van de

straatshow werden uitgevoerd. Top,
zo’n superband! En ook mooi dat
malletband Op Maat na het volledig
afbranden van hun clubgebouw vorig jaar, er weer bovenop krabbelt.
De nieuwste poot van Hosanna, de
Old Stars, overigens mag iedereen
daaraan meedoen die het leuk vindt,
vermaakte het publiek met een
ludieke act en een bijzonder slagwerkstuk. Er waren ook bloemen en
heel veel tranen, even zilt en rijkelijk als het zeewater achter de dijk.
De oudste color guards verlaten na
vele jaren lidmaatschap het nest en
vliegen uit naar alle richtingen: studie, werk, relatie, verhuizing, noem
maar op. Een paar blijven om hun
opvolgers les te geven. En zo gaat
dat. Ook al wil je de tijd af en toe laten stilstaan en wensen dat alles bij
het oude blijft.
Niet geweest? Kijk voor foto- en
filmmateriaal op de website en facebookpagina van Hosanna.

Richard Zeinstra
wint open
Oosterbierumer
biljarttoernooi
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Jelte de Boer en Hidde Boersma
mochten het spits afbijten. Ze
zwommen de 200 meter vrije slag.
Jelte zwom een sterke race en zwom
een verbetering van elf seconden
van z’n beste tijd. Hidde was niet
helemaal tevreden maar werd toch
keurig tiende.
Daarna mochten de jongens starten
op de 50 meter vrije slag. Hielke en
Sietse de Wit zwommen een mooi
pr. Sam Derkx verbeterde zich met
2,5 seconden, eindigde op de tiende
plaats. Hidde Boersma zwom vier
seconden sneller en werd zesde.
Ook de meisjes zwommen de 50 me-

meter schoolslag. Beide zwommen
een p.r. Danica en Amber zwommen
ook de 100 meter schoolslag. Amber
werd negende en Danica zwom een
p.r. van 2,5 seconde.
Wytse Broekstra en Jannoula Jaspers zwommen in het springbad.
Wytse moest direct starten op de
100 meter vrije slag. Hij zwom iets
boven z’n snelste tijd en eindigde als
vierde. Jannoula zwom de 100 meter rugslag, dit ging niet helemaal
zoals ze had gewild. Ze zwom iets
boven haar inschrijftijd.
Daarna mocht Wytse z’n favoriete
afstand zwemmen: de 100 meter
schoolslag. Een mooie verbetering
van 2,5 seconde en goed voor de eerste plaats! Jannoula mocht de wedstrijd afsluiten met de 100 meter
schoolslag. Ook voor haar een pr en
een mooie zevende plaats.

huizen (7/19) 8, 10, 18, 24, 95, 109,
110; Rinnie & Arjen Riem (4/19)
9, 28, 49, 70; Pollie, Peter en Mark
Kwast (16/31) 16, 26, 29, 32, 36, 43,
57, 64, 69, 74, 92, 93, 98, 99, 105,
116; Hessel Bakker (5/9) 17, 38, 73,
77, 83; Hok van Velzen (4/25) 19, 42,
61, 97; Auke Halma (6/16) 33, 34, 45,
58, 63, 103; Jelle Outhuijse (3/49)
51, 101, 112; Wiebe Westra (2/11)
53, 84; M & R Liebregts (2/9) 56, 72

PV

Mooie successen voor SG FZC’54 – de Vikings

De complete uitslag:
Andries Wijkstra (19/38) 1, 3, 11,
27, 31, 39, 40, 44, 47, 52, 75, 78,
80, 86, 96, 102, 106, 113, 115; Gebr.
Heeres & Zn. (17/50) 2, 12, 13, 15,
37, 46, 48, 59, 60, 71, 76, 81, 82, 87,
91, 94, 107; Bouke Beimers (6/12) 4,
65, 89, 90, 104, 111; Hok Cornel van
Andel (11/22) 5, 20, 21, 22, 25, 41,
54, 55, 67, 88, 100; Sjouke van der
Boom (10/19) 6, 14, 23, 30, 35, 50,
62, 66, 79, 108; Feike en Eelco Feikema (4/18) 7, 68, 85, 114; Elly Broek-
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Fiege (24) 16. 18. 43. 51. 52. 73. 75.
80; Gorrie Lambregts (24) 26. 31.
36. 41. 45. 53. 62. 64. 79. 81; Pieter
Dijkstra (5) 38.
Ook werd er gevlogen in de Vitesse
sponsor competitie, Smit Beheer en
Verhuur Vlieland is gestart als eerste leider
De stand: 1 Smit Beheer en Verhuur
Vlieland 2 Bouwbedrijf Bruinsma
BV 3 Harlinger Courant/Flevodruk 4
Nauta’s Schildersbedrijf 5 Harlingen
Boeit.nl 6 De Smulpot het lekkerste winkeltje van Harlingen 7 Bierma voor al uw bestrating 8 Slagerij
Marten van de Zee op de Spekmarkt
9 RoXa duurzaam advies 10 Harlinger Timmerbedrijf 06-57427688 11
Dienstverlening Harlingen Vormer
36 12 Grafisch Centrum Harlingen
13 Visser Containers en Recycling
14 Frits Werther Scheepsreparatie Harlingen 15 Café Tuinzicht in
de Nieuwstraat 16 Hotel Zeezicht
Vlieland 17 Copini brillen en Contactlenzen 18 Brasserie De Jasmijn
op de Grote Bredeplaats 19 Cor Nijkamp Bloemen.

OOSTERBIERUM - Twee Harlingers in de finale bij het open
Oosterbierumer biljarttoernooi.
Richard Zeinstra trad aan tegen
Johan Kwast en ieder verwachte
spanning en sensatie.
Beiden waren via de poules
en vervolgens het spannende
knock-outsysteem
overgebleven
voor de hoogste eer. Zeinstra liet er
geen gras over groeien en noteerde
snel een serie van 18. Kwast moest
na twaalf beurten genoegen nemen
met de tweede plaats.
In de B-klasse waren de bloemen
voor Mark Visser en Sys Dijkstra
maakte in de C-klasse korte meten
met Arie Bottinga. Een geslaagd
driedaags toernooi in It Mienskar
met 64 deelnemers.

Uitslagen VVH
DIO/Bedum H1 - Casco Montage
VVH H1
3-2
De Plakkers H1 - VVH H2 
3-1
VVH H3 - CSV H1 
0-4
Makkum D1 - VVH D1 
0-4
VC Sneek D6 - VVH D2 
1-3
Grouw’64 D2 - VVH D3 
0-4
VVH D4 - Leevoc D4 
0-3
SV de Walde MA1 - VVH MA1  2-1
Dosko /Acta MB1 - VVH MB1  4-0
Havot XC1 - VVH MC1 
3-0
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alle beautyartikelen

alle damesmode

alle thee- en keukendoeken

25% korting

Harlingen

voor iedere klant bĳ minimale besteding van €15.een gratis goodiebag

EXTRA KOOPAVOND
WOENSDAG 25 APRIL 18.00 - 22.00 UUR
Shop till you drop
met 20% korting!
Voor deze speciale avond
hebben wij alle merken
in huis.
En natuurlijk
hebben wij
er iets
lekkers bij

Harlingen
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䈀椀樀 䨀甀洀戀漀 伀氀愀昀 䠀攀爀洀甀猀
椀猀 搀攀 欀氀愀渀琀 愀氀琀椀樀搀 䬀漀渀椀渀最
䐀愀愀爀漀洀 稀椀樀渀 眀攀 最攀眀漀漀渀
漀瀀攀渀 洀攀琀 䬀漀渀椀渀最猀搀愀最℀

