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Zomerwarm
weekend

‘Wij gaan weer naar school’ campagne van start
in gemeente Harlingen

Het wordt een zomerwarm
weekend met morgen ongeveer 22 of 23 graden en zondag alweer 24 of 25 graden.
De kans op stevige buien met
onweer blijft tot morgenochtend. Morgenmiddag kan het
helemaal droog blijven en zondag blijven wij gevoelig voor
een bui of een buitje. De wind
is dit weekend meest matig uit
noord tot noordoost.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Illustraties Dick Bruna © copyright
Mercis bv, 1953-2020.
(Foto: Joachim de Ruijter)

HARLINGEN - Aanstaande maandag 17 augustus is het zover dan gaan
de basisscholen weer van start. De gemeente Harlingen vindt het belangrijk om extra aandacht hieraan te besteden en lanceert de campagne ‘Wij
gaan weer naar school’ gebaseerd op de herkenbare tekeningen van Dick
Bruna. Dit doet de gemeente door deze week aan alle basisscholen en kinderdagverblijven een ‘wij gaan weer naar school’ Beachflag uit te delen.
Op 13 augustus 2020 overhandigde wethouder Harry Boon de eerste

Beachflag aan de IKC Prins Johan
Frisoschool. Vanaf maandag 17 au-

gustus wapperen de Beachflags 14
dagen lang in de directe omgeving
van de scholen.
De campagne richt zich op alle betrokkenen in het verkeer en maakt
de weggebruikers erop attent dat
er weer meer kinderen zich in het
in het verkeer zullen begeven. In de
eerste maanden na de zomervakan-

tie ligt het aantal verkeersslachtoffers hoger dan in de rest van het
jaar. Kinderen moeten na zes weken vakantie weer wennen aan de
verkeersdrukte rond de school en
onderweg naar school. Maar ook
ouders, buurtbewoners en andere
weggebruikers moeten zich weer instellen op de hectiek in het verkeer.

Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat de tekeningen van Dick
Bruna een positief effect hebben
op het weggedrag van weggebruikers. Bij het zien van de tekeningen
worden ze bewust en onbewust beinvloed en leggen ze de associatie
met kinderen waardoor de snelheid
afneemt.

Huidtherapie
Acne
Acne rosacea
Rimpelopvulling
Medische peeling
Microdermabrasie
Microneedling
Lymfedrainage
Bindweefselmassage
Voor- en nabehandeling
van medische ingrepen
Laser voor ontharen, couperouse, pigmentvlekken
en tattoo
Schoonheid
Anti-huidveroudering
Verbetering van de
huidconditie
Liften van de huid
Ancebehandelingen
Rimpelbehandelingen
BILDTSTRAAT 13 || HARLINGEN
Natuurlijke peelingen
0517-414463 || WWW.UWSCHOONHEID.NL Chemische peelingen

Uw vervoer onze zorg!

De culturele sector zit in de knel en geeft #redalert. Het Harlinger gemeentehuis in de schijnwerpers.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Behandelingen voor de extreem
droge- of gevoelige huid
Tanden bleken
Wimperpermanent
Lichaambehandelingen
BioSlimming
Powerslim
Laserontharen
Harsen van gezicht en lichaam
Brazillian wax
Bindweefselmassage

Enkele behandelingen kunnen
worden vergoed door de
zorgverzekeraar!

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Ziekenvervoer
nodig?
www.polharlingen.nl
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Het hemd van het lijf: Sjoerd Postma
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Casper van
Veen beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan
Sjoerd Postma.
Ik ben Sjoerd Postma en ben geboren en getogen in Harlingen. Ik
ben getrouwd met mijn jeugdliefde
Nadja en we zijn de trotse ouders
van Sven, Luuk en Meike. Ik ben
eigenaar van ons familiebedrijf
Grafisch Centrum Harlingen, welke
mijn vader en moeder in 1995 zijn
begonnen. Ik ben hier ook al heel
lang werkzaam en in 2015 heb ik
het bedrijf overgenomen. Ik werk
iedere dag met heel veel plezier, we
zijn een breed bedrijf. Ik ontmoet
heel veel verschillende mensen. We
hebben een druk, maar rijk leven,
want ondanks dat mijn vrouw en ik
ons beiden tijdens ons werk bepaald
niet hoeven te vervelen, maken we
genoeg tijd vrij om leuke dingen te
doen en het gezellig te hebben met
elkaar.
De vraag die Casper stelt:
Beste Sjoerd, zeilen vind je prachtig, zou je wel eens een hele verre
reis willen maken met de zeilboot en
waarheen dan?

Leuke vraag Casper, zeilen is zeker
een grote passie van mij en ik zou
ook heel graag eens een verre reis
willen maken. Een zeilreis rond de
wereld is natuurlijk het ultieme,
ik heb vroeger het boek van Robin
Knox-Johnston, “Alleen op de wereldzeeën” gelezen, geweldig boek,
maar een zeilreis naar Engeland lijkt
me ook al heel leuk en uitdagend.
Wie weet komt het er eens van.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Harlingen is mijn thuis. Ik heb al
veel plekken bezocht, maar er gaat
toch echt niks boven mien eigen
stadsje. De zee, de historie, de mensen, lekker recht voor zijn raap en
mijn roots liggen hier natuurlijk.
Levensmotto?
Behandel een ander zoals jezelf ook
behandeld wil worden. Het klinkt

heel cliché, maar ik geloof hier echt
in.
Mooiste plekje in de stad?
Tsja, dat zijn er heel veel. Tegenwoordig kan ik erg genieten van een
wandeling langs de havens en over
de ringmuur.
Waar zou je beter in willen zijn?
Poeh, dat is een lastige. Vroeger zou
ik zeggen: “in spreekbeurten houden”.
Nu zou ik zeggen: “weten wanneer
je je mond moet houden” haha.
Waar stoor je je snel aan?
Idioten in het verkeer en ik kan er
heel slecht tegen als mensen iemand
respectloos behandelen en ik kan
dan ook vaak mijn mond niet houden.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Amerika, daar zou ik nog wel eens
heen willen.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Een beetje van beiden eigenlijk. Ik
heb eens in de zoveel tijd wel eens
zo’n moment dat ik alle oude troep
weggooi en goede spullen naar de
kringloop breng, maar dat moment
is vaak gauw weer voorbij.
Volg je de lokale politiek? (En
wat vind je er van?)
Ik volg de lokale politiek niet echt,
maar volgens mij gaat het best goed
in Harlingen.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Pumped Up Kicks van Foster The
People.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Gewoon, gezellig met mijn gezin,

Over op zomerwarm weer
Gisteren is de aanval ingezet ook het
tropische weer te verruilen voor de
minder hoge temperaturen. Maar
een terugval naar temperaturen
rond 20 graden zit er voorlopig nog
niet in. Voor de komende week verwacht ik nog altijd temperaturen die
bij ons rond de 23 of 24 graden gaan
uitkomen. In overig Nederland liggen de temperaturen rond 24 of 25
graden. De landelijke hittegolf komt
waarschijnlijk dinsdag tot een eind
als De Bilt onder de 25 graden gaat
uitkomen.
Actueel:
Vandaag nog kans op zware (onweers)buien. Vanmiddag, vanavond
en de komende nacht wel minder
buien, maar nog altijd niet bui vrij.
En het kunnen stevige buien zijn.
Vanmiddag nog temperaturen rond
24 graden op de eilanden en 25 of 26
graden hier op het vasteland. Dus is
het nog flink warm. De wind uit het
noordoosten is matig, kracht 3 of 4.
Vanavond en vannacht gaat de wind
meer naar noord tot noordoost en
blijft matig waaien met temperaturen rond 19 graden.
Morgen volgt met eerst nog een
paar buien. In de middag droog weer
met zon en 23 of 24 graden. Op de
eilanden rond 22 of 23 graden. De
matige noord tot noordoostenwind
zorgt voor deze verkoeling maar
nog altijd zomertemperaturen. De

Weer

avond en nacht naar zondag blijven
waarschijnlijk droog met een temperatuur rond 18 of 19 graden.
Zondag is er zon maar ook is een enkele pittige bui mogelijk met overdag 24 of 25 graden en een matige
oost tot noordoostenwind.
De vooruitzichten:
Maandag een paar buien, mogelijk
met onweer en 24 of 25 graden. Een
matige wind uit zuid tot zuidwest.
Dinsdag buien en 23 of 24 graden
met een matige wind uit west tot
zuidwest, kracht 3 of 4 en vlagen in
kracht 5.
Een waarschuwing voor het verkeer,
de watersport, op de camping en
thuis. Kans op zware buien. Plaatselijk zwaar onweer, zware regen en
wateroverlast, ook op de weg. Kans
op hagel en windstoten of zware
windstoten. Tijdens buien matig
zicht.

familie en vrienden, maar met Jochem Myjer en Bert Visscher samen
zou ik ook geen straf vinden.
Favoriete sport?
Sport in het algemeen vind ik leuk,
maar mijn favoriete sport is tennis,
heb ik vanaf mijn jeugd gespeeld.
Nu geen lid meer van de tennisclub,
maar wellicht in de toekomst begint
het weer te kriebelen. Als het straks
weer mag, vind ik het erg leuk om bij
FC Harlingen bij de voetbalwedstrijden van Luuk en Meike te kijken en
bij het honkballen van Sven.
Voor wie heb je heel veel respect?
Voor mijn ouders, ze staan altijd
voor iedereen klaar en ondanks een
aantal tegenslagen blijven ze het leven altijd positief zien. Doorzetten
en hard werken heb ik van hen geleerd. Voor mijn vrouw, aangezien
ze ondanks haar fulltime baan, pittige werk, de energie vindt om een
geweldige moeder en partner te zijn.
Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Een zeilboot kopen met mijn beste vriend. Dit bleek een goede gok
en we hebben er veel plezier van.
Regelmatig zijn we op het water te
vinden.
Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Mijn vliegbrevet halen, dat is toch
wel een droom van mij. Sinds mijn
jeugd altijd veel belangstelling voor
luchtvaart gehad. In 2003 heb ik
zelfs een jaar de opleiding tot luchtverkeersleider gevolgd, maar helaas
niet verder gekomen. Wat luchtvaart betreft was dit wel een hele
mooie ervaring en heeft me zeker
veel gebracht.
Grootste blunder?
Er kwam eens een klant in de winkel
om geboortekaartenboeken op te
halen. Toen ik haar voeg wanneer ze
uitgerekend was, vertelde ze dat de
boeken voor haar vriendin waren en
niet voor haar…

Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Poeh, daar heb ik wel eens vaker
over gefantaseerd. Ik denk dat ik
ons huis zou laten verbouwen en
de toekomst veilig zou stellen, maar
voor de rest zou mijn dag er denk ik
hetzelfde uit zien. We zijn allemaal
gezond, we hebben het leuk met
zijn allen, ik vind het bedrijf runnen
erg leuk om te doen en mijn vrouw
heeft haar droombaan, dus eigenlijk
heb ik alles wat mijn hartje begeert.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Iemand zei ooit tegen mij: “als je jezelf blijft, komt alles goed”.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken.
Over het algemeen ben ik zeer tevreden over hoe het gaat. Als ik iets
moet noemen, nieuwe sportverenigingen in Harlingen helpen te
groeien. De nieuwe honkbalvereniging, de Seagulls, bijvoorbeeld, kan
wel een eigen locatie gebruiken. De
thuiswedstrijden moeten vooralsnog in Leeuwarden gespeeld worden. Het zou toch mooi zijn als er
in Harlingen, net als vroeger, weer
honk- en softbalwedstrijden gespeeld zouden kunnen worden.
Bist oek sunig?
Niet bepaald, je leeft maar één keer
nou? Ik heb een aardig wensenlijstje. Maar wel binnen het redelijke.

terskiën door Arum heen en te hard
rijden met de brommer, ben ik eigenlijk een hele brave jongen.
Grootste miskoop?
Eigenlijk denk ik altijd heel goed na
voordat ik iets koop, maar als ik dan
toch iets moet noemen, dan zijn het
die balletjespistolen waar de kinderen mee thuis kwamen van de kermis. Die balletjes vind ik een paar
jaar later nog steeds overal in huis!
Ik geef de pen door aan:
Esmeralda Kimkes.
En stel de vraag:
Jij bent met een gezin, baan en een
eigen bedrijf een organisatorische
duizendpoot. Vind je naast alle
drukte en hectiek wel genoeg tijd
voor jezelf en wat doe je dan het
liefste?

Colofon
Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Avondje uit naar?
Een gezellig terras, restaurant of
naar het theater.

Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl

Mis je iets in Harlingen?
Zeker, ik zou het geweldig vinden
als Harlingen weer een buitenzwembad zou krijgen.
Wat hebben we vroeger een plezier
gehad in De Koemen!

Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl

Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Afgezien van pielken bij de buurvrouw door het raam schieten, wa-

Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel. Gratis tot en met 5
regels voor particulieren indien het
geen commerciële uiting betreft.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl

hartstichting.nl

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Felicitatie

KV EENDRACHT
Op zondag 23 aug.
Pluspartij z.b. 2 tegen
2 D.E.L. Aanv. 10.00 uur.
Leden/niet leden. Bij
voldoende d/n, Dames
apart. Inleg € 5,-.
Opg. t/m 20 aug.
19.00 uur, v.a. 14 jaar.
Tel. 417102,
06-54396122 of 417694

PIET hoeft niet meer
te werken voor zijn poen,
hij kan nu lekker genieten
van zijn PENSIOEN.
Dikke kus van je dochters

OVeRliJDeN
De zee vangt mijn gedachten en zingt zijn lied,
golven dansen tot ze breken op het strand.
Een zachte wind vervaagt de sporen,
die ik achterlaat in het zand.
Met liefde hebben wij afscheid genomen van
mijn lieve man, onze vader en opa

Kees Hendricus Vreeswijk
* Schiedam, 23 juli 1946
† Harlingen, 11 augustus 2020
51 jaar

“ Voor oma Zwaan, haar laatste reis ”
Vele fijne herinneringen, verzachten ons verdriet
Voorgoed uit ons midden, maar vergeten doen wij niet.
Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze lieve moeder, oma en overgroot oma

Zwaantje
Nauta - Bogaard
* Harlingen, 20 mei 1939

Geertruida Hendrika Vreeswijk-Alkema
Fleurtje
Eduard en Siepie
Iris en Dennis
Niels

† Harlingen, 9 augustus 2020
Sinds 1980 weduwe van Johannes Nauta

De dood is onherroepelijk
maar de herinnering
onuitwisbaar
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verlies
van hun lieve

Zwaan
Hotze & Ingrid †
Bianca & Jan
Johanna
We zullen je missen, rust zacht

tante Zwaan
Namens Café the Pub en de klanten

Marianne en Jan
Mikai

Arsie en Wytske
Willem en Sjanna-Jo
Martin en Mandy

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
de afdeling Goudsbloem van Zorgcentrum
Bloemkamp en Thuiszorg Het Friese Land,
voor de goede zorg die zij hebben verleend.

‘Een laatste groet’

Zwaantje Nauta-Bogaard
Henk - Bettie
Richard - Dita
Jan - Maria
Tineke
Jacob
Annie †

Willem
Mirande en Chris
Johannes en Wendy, Mick, Novelya

De crema�eplech�gheid wordt gehouden op
zaterdag 15 augustus om 13.30 uur in de
Oldehovezaal van het yardenhuis Goutum,
Yndyk 1 te Goutum. Na de plech�gheid is er
gelegenheid tot condoleren op gepaste wijze.

De crematieplechtigheid zal vandaag in besloten kring
plaatsvinden.

Corresponden�eadres:
Roniaweg 6, 8861 VR Harlingen

Correspondentieadres:
Bosboom Toussaintstraat 61, 8861 GL Harlingen.

Bedroefd hebben we kennisgenomen van het
overlijden van onze buurman, tevens vader van onze
schoonzus,

Rust zacht

Met droefheid hebben we kennis genomen van het
overlijden van onze medebewoonster

Zwaantje Nauta-Bogaard
We wensen de familie veel sterkte toe met het verlies
van deze bijzondere vrouw.
De bewoners van Sint Hubertus

Kees Vreeswijk
Wij hebben Kees gekend als een fijne en betrokken
buurman en bewaren goede herinneringen aan hem.
Onze gedachten gaan uit naar Truus, Eduard &
Siepie, Marianne & Jan en kleinkinderen.
Dirk, Wia en kinderen
Ons bereikte het bericht dat na een ziekbed van maar
enkele weken onze buurman en medebewoner

Kees Vreeswijk
is overleden.
Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Truus en
naar zijn kinderen.
De gezamenlijke bewoners van de Roniaweg

Meer familieberichten op pagina 4 en 6

moeke Zwaan
je was er altijd voor ons, en zullen je missen.
Corne en Gina
Ronny
Een mooi mens is van ons heengegaan

Moeke Zwaan
Petra
Ferry
Geert
Douwe Schoot
Appie - Carla
Piet - Bettie
Klaas - Maaike
Anja - Osi
Rine - Geertje
Else
Jasmijn - Torsten
Sylvia - Peter
Rob - Karin
Melanie

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
onze oud-buurvrouw en vriendin

Zwaan Nauta-Bogaard
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het
verwerken van dit verlies.
Rinnie en Geertje
Meindert en Bianca, Jari
Arjen en Melanie, Nova
Harlingen, 9 augustus 2020

Lieve Zwaantje, ineens is het stil, geen
telefoontjes en gesprekken meer, wat zal ik
jou missen. Blij dat ik jou heb mogen leren
kennen! Je was voor mij lief en oprecht en we
konden veel lachen. Voorgoed uit het leven,
voor altijd in mijn hart.
Liefs je vriendin
Esther v/d Meer-Muurling

✩
✩
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OVERLIJDEN

Steeds voller werd de doos met onze herinneringen.
Mooi zijn de herinneringen aan onze vriendschap.

Dat gevoel wat ik bedoel,
dat begriept een ander niet.
Maar als Harlinger geboren,
raak je dat nooit meer kwiet.
Verdrietig, maar vervuld van mooie en fijne
herinneringen, moeten wij afscheid nemen van
mijn lieve vrouw en zorgzame moeder

Elisabeth van Dijk - Souverein
- Liesje -

* 22 oktober 1936 Harlingen † 9 augustus 2020
60 jaar
Simon
Ellen

Onze dank gaat uit naar het zorgteam
van buurtzorg noord voor de goede zorgen
en fijne samenwerking
We nemen in besloten kring afscheid.

Correspondentieadres:
P.J. Troelstrastraat 97, 8862 AP Harlingen

“Altied met sien drieen”

Liesje

Lies

Moeder van onze lieve vriendin Ellen is overleden.
Wij wensen Simon en Ellen veel sterkte toe met het
verlies van Liesje.

bedankt daarvoor!
Cisca en Koos †
kinderen en kleinkinderen

Reina en Kerst
Aafke en Bert

Rust zacht

lieve Liesje
De herinnering aan een jarenlange vriendschap blijft.
Johan, Hanneke †, Coenraad en Hajo Balt
Voor altijd in ons hart.
Verslagen zijn wij door het overlijden van buurvrouw

Lies van Dijk
Wij wensen Simon en Ellen veel sterkte met dit grote
verlies.

PRIVÉ OF
ZAKELIJK
GESCHIL?
advocatuur & mediation

Lammert en Sietske †
en kinderen
Onze lieve, altijd vrolijke buurvrouw is er niet meer...

Buurvrouw Liesje
Wij wensen Simon en Ellen heel veel sterkte en kracht
toe.
Namens de buren:
Fam. O. Amels
Fam. R. Amels
Fam. R. v.d. Harst
Fam. v.d. Zee
Fam. J. Pool
Fam. S. Wagenaar
Fam. J. France
Fam. S. de Vries
Fam. R. Visser

Een moeder is een lichtje
dat nooit dooft in je hart
en in je hoofd

lieve mam
lieve Liesje

www.grijmans.com • 0515 57 20 83 • Bolsward • Harlingen

FELICITATIES
Vandaag wordt mijn Allessie,
Jan Rintjema 65 jaar. Van
harte gefeliciteerd lieverd en
nog vele gezonde jaren erbij
gewenst, Liefs Wilma.

Wat zal ik je missen!
Rust zacht lieve skat
Ellen

DIVERSEN
Met veel verdriet moet ik afscheid nemen van mijn
lieve tweelingzus

Liesje

Drie spul is ut.
Ons bereikte het bericht dat is overleden

Liesje van Dijk-Souverein

Rust zacht.
Nellie Souverein

Na een kort ziekbed is overleden onze

Vrouw van onze oud-hoofdscheidsrechter
Simon van Dijk.
Liesje droeg het Lanenkaatsen een warm hart toe.
Wij wensen Simon en Ellen veel sterkte toe.
Comité Lanenkaatsen

tante Liesje

Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
Booth Boutique het
goedkoopste adres voor
mooie 2e hands kleding en
schoenen. S. Stijlstaat 2
Harl. Volgende week alle
broeken € 1,-.
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.

Wij wensen ome Simon en Ellen veel sterkte.
Albert en Jean
Frans en Petra
Gerard en Trea
en kinderen

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

Als een regenboog vol kleur
Als een zonnetje zo fel
Een herinnering zo dierbaar
In gedachten geen vaarwel
Stil en verdrietig zijn wij na het overlijden van onze
lieve en zorgzame tante

Lies van Dijk-Souverein
Wij wensen Simon, Ellen en Nellie heel veel sterkte toe.
Els en Jan

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

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

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

deboeruitvaart.nl

06-22387292

www.degroenehand.eu
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Harlingen op pootjes
Door Marian Henderson
Een rubriek over dieren en dierenwelzijn. Over de Harlinger en zijn
of haar dier, beesten in het wild in
en rond de havenstad en soms een
uitstapje naar de regio. Maar liever
niet, want het gaat vooral om Harlingen op pootjes.
Voer voor bijen en vlinders
Dit wordt “Harlingen op steeltjes”,
zei Jeroen, hoofdredacteur van de
HC. Ik ga namelijk over bloemetjes,
vlinders en bijtjes schrijven. Omdat

bijen en vlinders het moeilijk hebben, is het goed om ze te helpen. Dit
kan eenvoudig. Een paar goed gekozen bloeiende planten kunnen van
uw tuin een waar insectenrestaurant maken. En het is niet te laat om
nog wat vaste bloeiers aan te schaffen. Er zitten veel mooie soorten bij
en met al die vlinders wordt uw tuin
ook een stukje mooier.
Zowel vlinders als bijen houden van
nectar, het is de zoete vloeistof die
door sommige bloemen ruim wordt
uitgescheiden, en waar suikers, ei-

witten en vitaminen in zitten. Ze
vinden deze nectar het best in enkelvoudige bloemen, daar kunnen
ze probleemloos in. Vlinders hebben
het daarbij het gemakkelijkst, want
zij hebben een lange roltong, die
ze diep in de kelk kunnen steken.
Het is een feit dat de verschillende
soorten vlinders hun eigen voorkeur
hebben, maar globaal is er toch een
aantal bloeiende planten dat bij veel
bijen en vlinders geliefd is.

nica, de vlinderstruik, de flox en de
hemelsleutel. Ook met de herfstaster, de rode zonnehoed, lavendel,
marjolein en vrouwenmantel, kunt
u op insectenbezoek rekenen. Zelf
hebben we een heel stel springbalsemienen in de tuin (het is een befaamde woekeraar) en dan zie je de
hele dag bijen, die al die bloemetjes
stuk voor stuk afgaan. Het geeft me
altijd het gevoel dat ik iets nuttigs
doe voor de biodiversiteit.

Om er maar een paar te noemen: de
verbena, kattenkruid, struikvero-

Dan zijn er nog de waardplanten,
waarop vlinders hun eitjes kunnen

afzetten en de rupsen dan weer kunnen leven, zoals bijvoorbeeld brandnetels, klavers, distels, grassen en
bessenstruiken. Maak maar een
rommelhoekje in de tuin.
Pas op dat u wel biologische planten koopt, waar geen gifstoffen op
zitten, want daar zitten de dieren
niet op te wachten. Op internet zijn
veel aanbieders te vinden van veilige
bloemplanten en lijsten met vlinderen bijenplanten. Succes!

Ook de Harlingers zoeken massaal verkoeling




(Foto's: HC - Joachim de Ruijter)
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Nieuw en heerlijk gekruid
Nieuw enUi
heerlijk gekruid
Kaas

Burgers
Kaas Ui
Burgers

50
5
550

4 stuks
4 stuks

Trots van de keurslager
Trots van de keurslager
Carpaccio

Spiezen
Carpaccio
Spiezen
4 stuks
4 stuks

95
7
795

Speciaal aanbevolen
Speciaal
aanbevolen
Boeren

Cordon Bleu
Boeren
Cordon Bleu

95
4
495

2 stuks
2 stuks

Maaltijd van de week
Maaltijd van de week
Boeren

Keurslagerkoopje
Keurslagerkoopje
4 Kalfsbraadworstjes

en
4 Kalfsbraadworstjes
Runder Hamburgers en
4 Runder Hamburgers
samen

Barbecuen met de keurslager
Barbecuen
met de keurslager
Ons complete

samen

Kipschotel
Boeren
Kipschotel

95
8
895

Dagvers

uit eigen keuken
Dagvers
uit eigen keuken

Ons
complete
Barbecue
assortiment
Barbecue assortiment

vindt u op
vindt u op
www.zijlstra.keurslager.nl

www.zijlstra.keurslager.nl
Zijlstra, Keurslager
ONZE OPENINGSTIJDEN
Voorstraat 27 Keurslager
Zijlstra,
8861BD Harlingen
Voorstraat 27
0517412607
8861BD Harlingen
info@zijlstra.keurslager.nl
0517412607
www.zijlstra.keurslager.nl
info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl

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

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

Aanbieding geldig van 17 augustus 2020 tot 23 augustus 2020

kinderwoud.nl

Aanbieding geldig van 17 augustus 2020 tot 23 augustus 2020

PRO USER DIAMANT
FIETSDRAGER

Iedereen kan
door Parkinson
getroffen worden
Steun baanbrekend
onderzoek
Ga naar
parkinsonfonds.nl

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: Gouden
tientjes € 280,- per stuk;
Gouden sieraden ongeacht
de staat en hoeveelheid
€ 22,- tot € 40,- per gram;
Zilveren guldens € 2,50 p/s;
Zilveren rijksdaalders
€ 6,- p/s. Andere gouden/zilveren munten, tandgoud en
muntenverzamelingen ook
welkom. Gratis en vrijblijvende taxatie. Info: Dhr. Dijkstra
06- 12388465

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

van € 329,-

voor € 299,Automaterialen
IJdema
Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires
Zuiderhaven 31 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22
Al uw persoonlijke vragen over kanker
persoonlijk beantwoord
like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

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

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

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

}

SAMEN

€ 49,00
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In ‘De Ondernemer’ vuurt de HC iedere week een reeks vragen af op een
Harlinger ondernemer. Deze week: Anno Zuidema van Kraanverhuur
Transport Friesland (KTF).
Je bedrijf in één zin.
KTF is een all-round kraan- en
hoogwerkerverhuur en zwaar- en
speciaaltransportbedrijf met een
betrouwbaar en vakkundig team
medewerkers, wij staan voor onze
zaak.
Waar is je onderneming goed in?
Het oplossen van uitdagingen in
verticaal en horizontaal transport
in de ruimste zin des woords, waarbij meedenken met onze klanten en
flexibiliteit in onze dienstverlening
voorop staan.
Hoe zou je graag omschreven
willen worden door klanten?
Als een betrouwbaar, loyaal en flexibel bedrijf.
Waar ligt voor jou de uitdaging?
In een constant veranderende markt
toch altijd proberen de aansluiting
te houden en een stap in het voren
te zijn.
Heb je ook dingen die erbij horen, maar die je liever niet doet?
Administratief werk mag wat minder.
Wat vind je van het beleid voor
ondernemers van de gemeente
Harlingen?
Ik heb weinig met de gemeente te

maken gehad tot nu toe, wel met
de Port of Harlingen. Er zijn zeker
goede dingen gerealiseerd, ik denk
wel dat met een transparantere en
vlottere communicatie vanuit de
gemeente/Port of Harlingen voor
zowel de gemeente als voor de ondernemers nog wel het een en ander
te winnen is .

In een constant
veranderende markt
toch altijd proberen
de aansluiting te
houden en een stap
in het voren te zijn.
Wat vind je lastig aan ondernemen?
De onzekerheid die van overheidswege over ons heen komt, ik noem
P Fas, stikstof problematiek, naar
mijn mening schieten we allemaal
veel te snel in de stress en ontbreekt
het aan correcte informatie en onderzoek.
Men heeft in mijn optiek te weinig
inzage en vooruitziende blik wat de
effecten zijn van de genomen maatregelen zowel op milieutechnisch

Anno en Tjitske Zuidema.

gebied als op economisch gebied.
Dit maakt het voor ondernemers
heel lastig om toekomstgerichte beslissingen gefundeerd te nemen.
Hoe ontspan je?
We hebben sinds kort een sloepje
gekocht, samen met Tjitske varen
op het Friese water vind ik heerlijk.
Hoe onderneem je in de ‘corona-tijd’?
Toch wel iets voorzichtiger, maar
ondanks alles hebben we gelukkig
nog genoeg werk, investeringen op

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

een iets lager pitje en schouders eronder met z’n allen.
Ga je ook anders ondernemen
na deze periode?
Weet ik nu nog niet, het is in onze
branche ook wel iets minder maar
we hebben nog steeds voldoende
uitdagingen, het is mij nu nog te
vroeg om het roer drastisch om te
gooien.
Hoe zie je de toekomst van je
bedrijf?
Ik zie de toekomst met vertrouwen

tegemoet, we hebben een hele fijne
ploeg medewerkers binnen ons bedrijf. Ons machinepark en gebouwen zijn up to date en we hebben
mooie vooruitzichten met een aantal mooie klussen die ons gegund
zijn, tevens hebben we een grote
vaste klantenkring die ook nog volop in het werk zit, kortom we gaan
ervoor met z’n allen!
Wil jij in deze rubriek, of ken je iemand die je graag in deze rubriek
terugziet? Tip de redactie via redactie@harlingercourant.nl

Tips voor in en om de tuin door Jeroen v. d. Zwet
Geniet in augustus van je extra
‘woonkamer’
Augustus staat bekend als een
warme maand. Toch neemt de
groei en bloei langzamerhand af.
Deze zomermaand is vooral om
van de tuin te genieten en een bee
tje vakantie te houden wat tuinieren betreft. Gebruik de tuin of het
balkon als extra ‘woonkamer’ om
volop te genieten van de zwoele
zomeravonden, de zon en de heerlijke geuren en kleuren.

De vijver
Bescherm je vijver goed, want de
jonge reigers zijn uitgevlogen en
moeten nu zelf voor voedsel zorgen. Vooral in de vroege ochtend
en in de avondschemering zijn ze
actief. Controleer, als het vijverwater troebel is, als eerste of er
voldoende zuurstofplanten zijn.
Toevoegen van watervlooien wil
ook nog wel eens snel resultaat
hebben. Tijdens langdurige droge
periodes kan het waterniveau van
de vijver erg zakken. Zorg er daar-

om voor dat je vijver regelmatig
bijgevuld wordt.
Hagen knippen/gazon
Tegen het einde van augustus kunnen de meeste hagen hun laatste
knipbeurt krijgen, omdat ze dan
zijn uitgegroeid. Snoei de coniferenhaag. Zorg er tijdens het snoeien voor dat de haag aan de bovenzijde smaller wordt, zodat de
onderste takken ook licht kunnen
krijgen. De haag wordt hier mooier door. Na het oogsten van bessen

Havenbedrijf

en bramen kunnen deze struiken
teruggesnoeid worden. Maai het
gras regelmatig. Het is beter om
de messen steeds af te stellen op
het weer. Als het droog en warm is
moet het gras langer blijven, dus
kunnen de messen hoger afgesteld
worden.
Bloeiend goed
Doordat zonnebloemen hard
groeien hebben ze regelmatig
water en plantenvoeding nodig.
Houd ook in de gaten dat ze omver
kunnen waaien, dus bind ze op tijd
aan stokken. Uitgebloeide zonnebloemen kunnen nog gebruikt
worden. Snijd ze af en leg ze op
een plaats waar ze kunnen drogen.
Hierna kunnen ze gebruikt worden als voer voor de vogels.
Tuinbewoner
De groene kikker hoort bij de
Hollandse zomer. Er leven drie
soorten kikkers in ons land: de
poelkikker, de meerkikker en de
bastaardkikker. Deze laatste is
overal in ons land te vinden en
het meest talrijk. De ogen van de
kikker steken boven het water
uit. Hiermee kunnen ze ook achter zich kijken. Passeert een vlieg
of mug, dan plukt de kikker het
beestje met zijn kleverige tong zo
uit de lucht. De kikker overwintert
in de modder op de bodem van de
vijver (minimaal 80 cm diep) of
sloot. Je kunt proberen kikkers
naar de vijver te lokken met een
kikkervriendelijke vijver: veel
zonnige plekken en een niet te

Wij werken coronaproof.

steile en begroeide oever.
Een wilde tuin (2)
Zoals twee weken geleden beloofd nog een aantal tips voor
een natuurlijke, wilde tuin: maak
in plaats van een gazon een bloemenweide, geen schutting maar
een haag of een wand met klimplanten als tuinafscheiding. Gebruik voor paden en terrassen
boomschors, tweedehands tegels
of betontegels met milieukeur.
Ook mooi zijn stapstenen. Gebruik vooral inheemse planten.
Kies veel bijenplanten, vlinderplanten en maak een bijenhotel.
Zorg voor water in de tuin, zodat
dieren kunnen drinken en badderen. Maak stapelmuurtjes, deze
zijn fantastisch voor planten én
dieren. Plant struiken met besjes
die aantrekkelijk zijn voor vogels
en plaats nestkastjes voor de tuinvogels. Zorg voor schuilplaatsen
die aantrekkelijk zijn voor egels en
andere kleine zoogdieren.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu

De Friese Elfsteden Verjaardagskalender
“Eet vis als dat er is.” Iedere donderdagmiddag en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur is er volop verse vis te verkrijgen
aan de haven van Harlingen. Steeds meer klanten weten de zeeverse vismarkt te vinden voor een heerlijke maal gezonde Noordzee vis en lekkere waddenproducten, zoals kokkels, garnalen en mosselen. Wat is het verschil tussen
een zeewolf en een zeeduivel? Hoe pel je Hollandse garnalen? Dat krijg je er gratis bij verteld. Veel mensen willen
wel meer vis eten, maar weten niet hoe ze het moeten klaarmaken. Door de heldere uitleg en handige tips, genieten
steeds meer Harlingers van gezonde visproducten, die thuis toch vaak makkelijker te bereiden zijn dan gedacht.

(Foto: HC – Joachim de Ruijter)
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Elf stadsiconen
geïllustreerd op
de route van de
legendarische
‘Tocht der Tochten’.
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Verkrijgbaar in de boekenwinkel van www.ﬂevomedia.nl
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Vandaag plaatsen wij twee oude foto’s uit de collectie van Jaap van der Veen
uit Harlingen. De eerste is van een schoolreisje met een groot aantal leerlingen, de vraag is wie staan hier allemaal op, welke school is dit en wanneer
was dit reisje?
De tweede foto is een opname een stukje Noorderhaven met nog oude bekende namen op de gevels, tot wanneer zaten deze hier? Wat ook de aandacht trekt is een rijtje van vier grote auto’s en ‘veul publiek bij ut stadhuus’.
Weet iemand nog wie hier trouwden en in welk jaar?
Weet u bijzonderheden over het Wie, Wat en Waar? Heeft u namen of iets
dergelijks, geef het door! Dat kan via de mail naar wiewatwaar@harlingercourant.nl of schriftelijk naar de Harlinger Courant, t.a.v. Wie, Wat, Waar,
Postbus 8, 8860 AA Harlingen, telefonisch 0517-430043.

SAR helikopter en Harlinger KNRM redden mensen uit zee
HARLINGEN – Het was maandagavond rond 18.00 uur een drukte
van belang bij het boothuis van de
KNRM aan de Dokkade. Er stond
een oefening gepland op de Waddenzee (Kimswerder Gat). Dit met
inzet van de reddingsboten Chios
en de Wiecher en Jap Visser-Politiek. Ook een SAR helikopter met
als standplaats Maritiem Vliegkamp De Kooy, werd bij de oefening ingezet.

Programma RSH
Zaterdag 15 augustus:
09:00-10:00 Een praatje en een platje
10:00-11:00 On Air
11:00-13:00 Afslag Harlingen
13:00-14:00 Muziek met Erik
14:00-17:00 Omrop Fryslân
19:00-21:00 Theetijd met koffie

Door Ubbo Posthuma
Tevens aanwezig het opleidingsschip ms Maxima van de Maritieme
Academie en de uit 1968 gebouwde
reddingboot Suzanna, waar familieleden een plaatsje hadden om de oefeningen van dichtbij gade te slaan.
De Suzanna is één van de vijf zelf
richtende schepen van het type Carlot. De boot wordt door de KNRM in
de wintermaanden weer ingezet als
reddingboot te Lauwersoog. In de
zomermaanden wordt de boot gebruikt voor promotie van het waddengebied en de KNRM. De thuishaven is Lauwersoog en de boot wordt
bemand door vrijwilligers.

Zondag 16 augustus:
14:00-16:00 Pré Bengo Party
16:00-18:00 4-US Bengo!

Even dreigde de helikopter niet te
komen en zou de oefening worden
afgeblazen. Op Vlieland had met een

surfer uit zee gehaald en op Texel bij
Paal 27 was een 4-jarig jongentje
zoek geraakt. Gelukkig werd het jon-

getje gevonden en kon de heli alsnog
naar Harlingen vliegen.
De oefeningen die werden gedaan
waren drenkelingen uit zee te redden. Sommigen op een vlet, anderen lagen daadwerkelijk in zee en
ook van de Chios en de Wiecher
werden mensen van boord gehaald.
Fascinerend om te zien hoe vakkundig deze mensen te werk gingen.
Samenwerking tussen heli bemanning en de KNRM-ers verliepen
gesmeerd. Dergelijke oefeningen
vinden vaker plaats op de Noordzee
nabij Texel. Reden is de vergunning
die men voor de Waddenzee steeds
moet aanvragen in verband met het
Natura 2000-beheerplan Waddenzee Periode 2016-2022. Hoewel de
Harlinger KNRM zo’n 24 vrijwilligers heeft, was de vakantieperiode
er mede de oorzaak van dat niet
iedereen aanwezig kon zijn. Door
het Coronavirus worden de oefenavonden in groepen verdeeld en verspreid over de maandag, dinsdag en
woensdagavond.
Om 19.30 werd de oefening beëindigd. De heli vloog weer naar Den
Helder en de boten voeren naar de
Harlinger haven. Iedereen toonde
zich tevreden over het verloop van
de oefening.

(Foto's: HC - Ubbo Posthuma)

Maandag 17 augustus:
09:00-10:00 Een praatje en plaatje
10:00-12:00 Non stop
12:00-13:00 Omrop Fryslân
13:00-15:00 Afslag Harlingen
15:00-16:00 Muziek met Erik
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-21:00 Afslag Harlingen
21:00-22:00 Muziek met Erik
Dinsdag 18 augustus:
10:00-12:00 Non Stop
12:00-13:00 Omrop Fryslân
13:00-14:00 Keep it Country
14:00-16:00 Nostalgia
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-20:00 Keep it Country
20:00-22:00 Nostalgia
Woensdag 19 augustus:
10:00-12:00 Non Stop
12:00-13:00 Omrop Fryslân
16:00-18:00 Omrop Fryslân
18:00-19:00 On Air
19:30-21:00 RSH Politiek
Extra Raadsvergadering
i.v.m. nieuwe Wethouder
Donderdag 20 augustus:
10:00-12:00 Non Stop
12:00-13:00 Omrop Fryslân
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-20:00 Uit de Schatkamer
20:00-21:00 Barrelhouse
21:00-22:00 Razende Roeland
Vrijdag 21 augustus:
10:00-12:00 Non Stop
12:00-13:00 Omrop Fryslân
13:00-14:00 Keep It Country
14:00-16:00 Nostalgia
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-20:00 Kruispunt
20:00-23:00 Het Alternatief
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Bodemdaling komt verder van de stad
Zoals deze krant 7 augustus al meldde is de derde boorpoging van Frisia
Zout succesvol ‘geland’ in de zoutlaag. Daar, op enkele kilometers uit de
kust, gaat het bedrijf zout winnen. De boring is zo’n 200 meter zuidelijker uitgekomen dan de bedoeling was. Maar dat is niet de enige verandering, blijkt uit de nieuwe prognose van de bodemdalingscontouren.
In de vergunning aan Frisia Zout
wordt uitgegaan van maximaal vier
zoutcavernes. Het bedrijf gaat nu
eerst winnen op de locatie ‘Havenmond 2’. Dat heeft gevolgen, omdat deze locatie noordoostelijker
ligt dan de oorspronkelijke locatie
‘Havenmond 1’: verder van de stad,
en iets dichter bij de zeedijk. Op
het kaartje met de geactualiseerde
verwachting van de bodemdaling is
te zien dat de nieuwe 2 centimeter
dalingscontour ter hoogte van de
fabriek van Frisia aan de Lange Lijnbaan onder de zeedijk doorloopt,
richting Roptazijl. In de eerdere opzet liep deze contour langs de teen
van de dijk, aan de Waddenzeezijde.
Meer en minder daling
Frisia wil proberen de helft van de
totaal vergunde hoeveelheid zout 32 miljoen ton - op locatie HM-2 te
winnen. Op basis daarvan mag worden verwacht dat de zeedijk noordelijk van Harlingen meer en over een
grotere afstand zal verzakken, en

dat de bodemdaling in de stad juist
beperkter zal uitpakken. Eerder was
die gemodelleerd op maximaal 2
centimeter in de Nieuwe Voorhaven
(veerboothaven), volgens verwachting blijft de stad in deze eerste fase
nu van elke daling gevrijwaard.
Aanvullend Meetnet
Zoals bekend krijgt de binnenstad
van Harlingen een meetnet, om
eventuele bodemdaling te meten en
zoutwinning daarbij als oorzaak te
kunnen aanwijzen of juist uit te slui-

ten. Dat Frisia nu eerst ‘verderop’
gaat winnen heeft voor dit Aanvullend Meetnet geen gevolgen, vertelt
voorzitter Jarig Langhout van de
Stichting Bescherming Historisch
Harlingen. “Het meetnet is ontworpen op de aanleg van - uiteindelijk
- maximaal vier cavernes, niet op
specifiek één daarvan. Als Harlingen
onverhoopt gaat dalen, dan gaan
we dat absoluut meten, ongeacht of
Frisia met HM-1 of met HM-2 van
start gaat. Maar laat duidelijk zijn
dat ons doel niet zozeer is om daling
te meten, maar om schade door daling te voorkómen. Daar zijn al onze
inspanningen op gericht, ook die
van Frisia, de gemeente en de andere betrokken partijen binnen de
Pilot Harlingen.”

Website ‘Pilot Harlingen’
Nergens in Nederland is maatschappelijke betrokkenheid bij een mijnbouwproject zó vormgegeven als in Harlingen. Landelijk is de ‘Pilot Harlingen’
inmiddels een begrip. Politiek Den Haag heeft de Pilot Harlingen omarmd
als een burgerinitiatief waar andere mijnbouwprojecten een voorbeeld aan
kunnen nemen. Het eerste doel van de betrokken partijen is echter de Harlingers zélf te betrekken en op de hoogte te houden. Vanaf vandaag is daarvoor de website www.pilotharlingen.nl online. Via de site is het ook mogelijk
in te schrijven op een digitale nieuwsbrief.

De voorlopige prognose van nieuwe bodemdalingscontouren, gebaseerd
op huidige inzichten.

Trudy de Vlas (links) en Amanda Oegema.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Baby- en kinderkledingzaak
Pikanini in andere handen
De potvis kreeg vanmiddag jeugdig bezoek. Het was echter maar van korte duur, onder vermanende toon van de
schipper van het zonnepontje dropen ze alweer snel af. Dat was geen straf bij deze extreme temperatuur.

(Foto: Ynze Braaksma)

HARLINGEN – Komende zaterdag gaan de deuren van baby- en kinderkledingzaak Pikanini aan de Voorstraat 6 voorlopig even dicht. Huidige
eigenaar Trudy de Vlas gaat stoppen. Maar de zaak zal met veel enthousiasme worden voortgezet door Amanda Oegema.
Door Ubbo Posthuma
Trudy startte haar winkel in 1999
op de hoek Schritsen/Spekmarkt,
dit samen met Marlies Dijkstra.
De naam Pikanini is bedacht door
Marlies haar moeder, die afkomstig
is uit Zuid Afrika en betekent ‘ukkepukje/klein kind’. In 2006 stopte
Marlies en ging Trudy alleen verder.
In 2010 nam ze de stap om in het
huidige pand aan de Voorstraat de
zaak Pikanini voort te zetten. Na al
die jaren vindt Trudy het mooi geweest. “Ik ga nu meer leuke dingen
voor me zelf doen, die ik anders niet
kon doen.”
Amanda heeft er heel veel zin in.
“Het is altijd al jaren een wens geweest iets voor me zelf te beginnen.
Mijn moeder attendeerde mij op

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

Scheve mond?

Een wolkeloze blauwe lucht boven de bloemenvelden bij Wijnaldum, een prachtig zomers plaatje!

(Foto: Anna Zuidema)

hartstichting.nl

Verwarde spraak?

Lamme arm?

deze winkel en dat Trudy zou gaan
stoppen. Ben er heen gegaan en bij
binnenkomst voelde het al gelijk
goed.” Amanda heeft veel ervaring
in het kleding segment. En het feit
dat ze zelf drie kinderen heeft in de
leeftijden die in de winkel verkocht
worden, helpt om klanten een juist
en eerlijk advies te geven. Het concept leuke baby- en kinderkleding
gaat dan ook gewoon door. Maar
eerst zal er een kleine verbouwing
plaats vinden. Onder meer worden
de pashokjes vernieuwd.
In september zal de officiële opening plaats vinden. De winkel zal
dagelijks geopend zijn van 10.00 tot
17.00 uur. Zondag en maandag gesloten. Er bestaat ook een webshop:
www.pikani.com.
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Zomer in Harlingen
Fotowedstrijd Vakantie in eigen stad
Terug van weggeweest: de vakantiefotowedstrijd van de Harlinger Courant, dit jaar in samenwerking met de gemeente Harlingen. Veel mensen
gaan deze zomer niet op reis. Maar dat is geen straf als je in Harlingen
woont. En daarom is het thema van de fotowedstrijd dit jaar: Vakantie
in eigen stad, en de dorpen Midlum en Wijnaldum.
Zo doe je mee
Maak een foto die past in het plaa
tje van ‘vakantie in Harlingen’, en
stuur deze naar redactie@harlingera
courant.nl. (Vermeld in de ondera
werp-regel van je mail: Vakantiefoa
to.)
De prijs
Een vakkundige jury gaat alle foto’s
beoordelen en kiest één winnaar. De
winnende foto wordt afgedrukt op

een zeil van één van de ‘bootbanken’
in de stad. Zo krijgt je foto veel meer
‘views’ dan op social media.
De spelregels
Stuur alleen foto’s van hoge resoa
lutie, dus grote bestanden, zoals de
foto uit de camera komt. Let op dat
het mailprogramma de foto niet vera
kleint.
Oude foto’s insturen is niet toegea
staan; het moet een nieuwe foto zijn

die deze zomer is gemaakt.
Per persoon één foto insturen. Maak
je later een betere foto en wil je die
insturen? Dat kan; meld dan even
dat we de vorige foto kunnen wisa
sen.
Je gaat akkoord met kosteloze pua
blicatie in de Harlinger Courant en
digitale kanalen van de HC, en op
het zeil van de bootbank.
In aanloop naar de uitslag van deze
vakantiefotowedstrijd plaatsen we
alvast enkele inzendingen in de Hara
linger Courant. Deze week: een foto
gemaakt op de Noorderpier door
Greta Verbeem.

HC SUDOKU
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En nog even dit
Deel je foto alvast op Facea
book en/of Instagram en
vermeld daar bij: #harlina
genwelkomaanzee
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Pienehassesquiz – deel 6


(Foto: Greta Verbeem)

Op verzoek van de Harlinger Courant helpt Oud Harlingen u de zomer
door met wekelijks een nieuwe vraag. Pijnig uw hersens, doorkruis de
binnenstad en vind het antwoord.

Het zomerse archief van de HC
Voor de vakantieserie ‘Zomer in Harlingen’ duikt de redactie van de HC
elke week kort in het archief van de Harlinger Courant, op zoek naar
enkele zomerse berichten en foto’s. Deze week: 1995.
Bodemdaling
De bouw van de zoutfabriek staat
in de HC, en er komen geluiden uit
Wijnaldum over bodemdaling. “De
gemeente verwacht slechts een zeer
beperkte daling van maximaal 30
cm in een periode van 60 jaren”,
meldt de HC in juni, na besprekina
gen tussen B en W en Vereniging
Dorpsbelang Wijnaldum. “Op een
afstand van 1 km van de boring zal
er geen verzakking zijn.” Dat liep ana
ders, weten we nu.
Poffertjeskraam
De Oud-Hollandse Poffertjeskraam
wordt op het Havenplein geplaatst,
naast ’t Havenmantsje. Een delegaa
tie van de Harlinger Ondernemersa
vereniging en Horeca Nederland
afdeling Harlingen vragen de gea
meente om opheldering. Ze stellen

De vraag van vorige week was:
‘Zoek een drietal voormalige kerken - en welk kerkgenootschappen
waren eens eigenaar van deze panden? Het antwoord is: Chr. Gereformeerde kerk aan de Oosterparkweg, Lutherse kerk in de Simon Stijlstraat, een Moskee op Lanen 66 en
de schuilkerk van de Waterlandse
Doopsgezinden in de Roepersteeg.

dat de kraam als een verrassing
komt en het stoort ze vooral dat de
locatie is verpacht aan een niet-Hara
linger.
Helikopters
De poffertjeskraam wordt vlak voor
de Visserijdagen afgebroken, omdat
helikopters van marine en luchta
macht tijdens de Visserijdagen op
het Havenplein zullen landen. De
luchtverplaatsing zou schade kuna
nen toebrengen aan de poffertjesa
kraam, die daarom tijdelijk van het
Havenplein verdwijnt.
Kanen
Een onbekende neemt met een
kwast en verf het straatnaambordje
op cafetaria The Corner onder hana
den: Lanen wordt omgedoopt in Kaa
nen. Kanen op ’e Lanen, kopt de HC.

Een stormloop op kaartjes voor het concert van André Rieu en zijn Straussorkest tijdens de Visserijdagen. Hompy is in ongeveer vijf minuten door zijn
kaartjes heen en ook bij de VVV zijn de kaarten snel uitverkocht. Er ontstaat
een lange rij voor de Bruna, voor de laatste kaartjes. Er wordt later nog geprobeerd een tweede concert te organiseren, maar dat blijkt niet mogelijk.

Deze week: Potkasten
Een potkast is een aanbouw van
een huis. Men kon daar van ala
les in kwijt, zoals potten, pannen,
emmers, etc. Het is bekend, dat
potkasten ook zelfs als slaapplaats
werden gebruikt. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn vele potkastjes
helaas gesloopt, maar gelukkig zijn
er toch nog verscheidene in de bina
nenstad te vinden, zoals hier in de
Scheerstraat.

Ruim een week na de kaartverkoop voor het concert van André Rieu, bericht
de HC alweer over een stormloop. Dit keer een stormloop op de nieuwe
Gamma. “De dikke rijen voor de deur deden de run op kaartjes van André
Rieu volledig in het niet vallen”, schrijft de HC. Ruim een half jaar na de brand
die het vorige pand in de as legde, wordt de nieuwe Gamma geopend. Om
zes uur ’s morgens staan er al mensen voor de deur; de eerste honderd
klanten krijgen een autobrandblusser.

De vragen van deze week zijn: Vind
drie panden met een potkast. En:
wat zijn tegenwoordig functies van
deze potkasten? Volgende week in
deze krant het antwoord!

oolmark
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“Corona, het is een sluipmoordenaar”
HARLINGEN – Jouke en zijn echtgenote Karin kunnen zich behoorlijk
opwinden dat er mensen zoals ‘Viruswaanzin’ zijn, die beweren dat voor
corona onterecht het land op zijn kop wordt gezet en het niet zo veel
voorstelt. Dit raakt kant nog wal. Zij kunnen er beiden over meepraten.
Begin maart waren zij de eersten bij huisartsen Praktijk Blok in Harlingen waarbij het coronavirus geconstateerd werd.

ga besmet. “Ik stond er niet bij stil
dat het corona kon zijn”, zegt Jouke.
Ook Karin en haar schoonzus waren
nog even bij schoonmoeder geweest.
Zij waren waarschijnlijk al door hun
echtgenoten besmet.

Hij was op 7 maart naar een reünie
van de Middelbare Detailvakschool
in Leeuwarden geweest. “Daar heb
ik het waarschijnlijk opgelopen”,
zegt Jouke. Ook zijn broer Willem
werd ziek, die werd door een colle-

Karin werd thuis behoorlijk ziek en
lag plat op bed. Op haar iPad zocht
ze de symptomen op van het coronavirus. “Ik dacht dit kan niet missen”,
zegt Karin. “In de badkamer kreeg ik
een black out en ging van mijn stok-

Door Ubbo Posthuma
Op 12 maart besloten Jouke en
zijn broer Willem hun moeder en
partner te helpen bij de verhuizing.
Drie dagen later werd Jouke ziek.

je. De buurman waarschuwde huisarts Blok en die kwam dan ook regelrecht naar ons toe. Bij de voordeur
kleedde hij zich om in beschermende kleding. Ik was doodsbang naar
het ziekenhuis te moeten. Het zuurstofgehalte werd opgenomen en dat
was op het randje om niet naar het
ziekenhuis te moeten. Maar ook als
ik zelf niet kon opstaan moest ik
alsnog naar het ziekenhuis. Met alle
kracht die ik in me had wist ik op te
staan. Ik hoefde geen eten en ben
vier kilo afgevallen.”

Met het schoonzusje van Karin ging
het nog slechter. Zij moest naar het
ziekenhuis, moest worden beademd
en werd in coma gehouden. In totaal is zij elf weken opgenomen en
was het kantje boord. Ze is nu met
de revalidatie bezig. Haar maag en
slokdarm werkten niet en heeft ze
een zijingang voor de voeding. Op
dit moment kan ze nog steeds niet
praten omdat haar stembanden zijn
aangetast. Ze is twintig kilo afgevallen.

“Als je het zelf niet ervaren hebt,
weet je niet wat het is. Het is een
sluipmoordenaar. Wij willen het dan
ook wel uitschreeuwen: Houd afstand.”

Jouke weer geheel hersteld.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Jouke was vier dagen behoorlijk
ziek, en knapte daarna wat op. Hij
is er nog genadig vanaf gekomen. Bij
Karin lag dat anders. “Bij mij duurde
het zes weken voordat ik weer wat
opkrabbelde en kreeg er ook nog
een longinfectie bij. Ik maakte mij
veel zorgen omdat ik ook astma heb,
gelukkig gaat het nu wat beter. Toch
voel ik in de namiddag dat de batterij leeg is. Het is niet alleen het lichamelijke aspect wat je bezig houdt
maar zeker ook psychisch krijg je
een klap. Overigens alle waardering voor dokter Blok. Hij heeft me
uitstekend begeleid. Hij kwam beschermd gekleed op huisbezoek of
belde ieder dag even op om te horen
hoe het ging.”

Beiden hebben geen goed woord
over voor de actie groepen die tegen
maatregelen zijn. “Laten ze eerst nadenken wat ze zeggen. Wacht maar
tot je het zelf krijgt. Je wordt heel
ziek of gaat dood. Als je het zelf niet
ervaren hebt, weet je niet wat het is.
Het is een sluipmoordenaar. Wij willen het dan ook wel uitschreeuwen:
Houd afstand.”, verklaren beiden.
Karin: “Het mooiste gevoel bij mij is,
ik ben er nog.”
Overigens wilden beiden eerst niet
in de publiciteit. Jouke: “We doen
dit om de mensen te waarschuwen
dat het geen gewoon griepje is, dat
is ons uiteindelijke doel.”

ER IS AL EEN HOOFDKUSSEN VANAF 19,-!
BEKIJK ONZE COMPLETE COLLECTIE HOOFDKUSSENS ONLINE OF IN DE WINKEL

50,-

45,-

enkel

90,-

69,-

70,-

PER STUK

2 STUKS

2 STUKS

SYNTHETISCH
HOOFDKUSSEN LILY

NATUURLATEX
HOOFDKUSSEN MAURITS

HALFDONS
HOOFDKUSSEN ARIANE

Bepaal je eigen stevigheid door meer of minder
vulling te kiezen! • Vormvast door Comfort-o-boll®
synthetische bolletjes vulling • Zeer geschikt voor mensen
met allergieën • 60 x 70 cm • Wasbaar op 60°C • 800 gram

Vriendelijk van vorm en sterk in veerkracht
• Natuurlatex vulling met ventilatiekanalen
voor een perfecte lucht- en vochtregulatie
• Voorzien van Tencel® tijk • 40 x 60 cm
• Twee hoogtematen: 12 en 14 cm

Niet te hard en niet te zacht door de 3 comfortklassen
voor een gelijkmatige, comfortabele ondersteuning
• Leverbaar in 1.000, 1.200 en 1.400 gram
• 15% dons en 85% veertjes vulling • 60 x 70 cm

25,- per stuk

Ga voor meer informatie naar de Altijd Goed Slapen specialist
bij jou in de buurt of kijk op onze website.

45,- per stuk

Onze donzen dekbedden en hoofdkussens zijn RDS gecertificeerd
met 100% verantwoord dons en voldoen aan strikte dierenwelzijnseisen.
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De spiegelbeeld-foto’s van
Harlingen stromen nog altijd binnen. Heeft u ook een
mooie ‘spiegelfoto’? Stuur
’m naar redactie@harlingercourant.nl.

Weer volop hockey aan de Westerzeedijk vanaf komende week
Na een paar weken zomervakantie zouden de trainingen afgelopen
maandag weer van start gaan. Door het mooie weer zijn de trainingen
een week uitgesteld. Het kunstgrasveld kan met deze tropische tempraturen namelijk oplopen tot boven de 75 graden. Maar de voorbereidingen zijn getroffen, de trainers en leden hebben er erg veel zin in. Vanaf
aankomende week gaat er weer volop gehockeyd worden aan de Westerzeedijk bij HMHC.

Een spectaculaire zonsondergang vanaf de Harlingervaart.

(Foto: Ina Kuipers)

(Foto: Johan Balt)

Startdag op zaterdag
22 augustus
Dit jaar introduceert HMHC een
startdag voor alle leden en ouders.
De uitnodiging en het programma
worden aan de leden gemaild. In
de ochtend komen alle jeugdteams,
coaches en ouders op de club, op een
veilige manier, om kennis te maken
en afspraken te maken voor het komende seizoen onder het genot van
een kop koffie of thee. In de middag
organiseren ze voor de senioren een
mix-toernooi met na afloop, wederom op een veilige manier, een gezellige nazit en afsluiting.
Hockeycompetities starten
in september
De KNHB heeft onlangs besloten
om na zomervakantie de competities weer gewoon te starten. De
exacte programma’s zijn nog niet bekend, maar zijn de komende weken
te vinden op de site van HMHC. De
verwachting is dat begin september
de wedstrijden weer beginnen. Uiteraard hebben we als HMHC nauw
contact hierover met de KNHB om
eventuele ontwikkelingen te kunnen volgen.
Bijeenkomst voor trainers
De Technische Commissie en hoofdtrainers hebben deze week wel al de
eerste bijeenkomst voor trainers georganiseerd. Alle teams van HMHC
trainen twee keer in de week, begeleid door ervaren en goed opgeleide
trainers. Ook de eigen jeugdtrainers
spelen hierin een belangrijke rol. Zij
werden afgelopen woensdag geïnformeerd in het clubhuis om zo gezamenlijk het nieuwe seizoen samen
te beginnen.
Sport BSO bij HMHC
Onlangs heeft het al in de pers gestaan: Eigen & Wijzer start binnen-

HARLINGER MIXED HOCKEY CLUB

kort een Sport BSO op de locatie bij
HMHC. Naast hockey organiseren
ze allerlei sporten na schooltijd.
Wil je meer weten, dan kun je informatie vinden op https://www.
eigen-en-wijzer.nl/. HMHC werkt,
samen met Gemeente Harlingen,
graag mee aan dit soort initiatieven
om sport en bewegen te promoten
bij de kinderen (en ouders) in Harlingen en omstreken.
RIVM regels blijven van
toepassing
Voor de zomer is er door de overheid
en KNHB weer ruimte gegeven om
weer gewoon te trainen. Ieder team
heeft voor de vakantie ook al in de
nieuwe samenstelling getraind. Buiten de velden blijft de 1,5 meter afstand van kracht, evenals het niet
komen als je niet fit bent. HMHC
volgt hierbij het Sportprotocol van
NOC*NSF. Wel mogen ouders en
leden weer gewoon langs het veld
staan en is het clubhuis weer open.
Ook nu blijven de maatregelen van
kracht. En zeker gezien de toename
in besmettingen, is het van groot belang dat we ons hieraan blijven houden. Veiligheid en gezondheid staan
absoluut voorop!
Zin in hockey?
Kortom, er gebeurt veel aan de Westerzeedijk. Heb je zin om een keer
mee te trainen om te kijken of het
wat voor je is, dan ben je van harte
welkom. Iedere avond wordt er getraind, dus kom gewoon even langs.
Je kunt ook even een mailtje sturen aan info@harlingenmhc.nl, dan
neemt een van onze hoofdtrainers
contact met je op.

Ingezonden

Wim van der Meer: “De voorhaven was niet geheel rimpelloos, maar het spiegelt wel.”

(Foto: Wim van der Meer)

Stront van een hond
Ongeveer half twee in de middag
afgelopen zaterdag. Nauwelijks hadden mijn zoon, kleinzoon en ik ons
geïnstalleerd op het strand waar het
erg druk was, of er kwam een vrouw
uit zee aanlopen met een zwarte
jurk aan en een middelgrote zwarte
hond aan de lijn.
Ineens 3 meter bij ons vandaan
gooit hij zijn kont naar beneden:
“Niet doen Fikkie”, roep de vrouw
met lichte wanhoop in haar stem.
Maar het is al te laat: een flinke
straal diarree stront stroomt op het
strand. De vrouw schuift met haar
schoen wat zand over de derrie en
loopt weg.
Ik was te verbouwereerd anders had

ik haar aangesproken. Ik heb de hele
middag iedereen gewaarschuwd om
er niet te lopen. Ook liepen er honden los. Mevrouw, schaam u diep.

Maria Delorme strand en zee liefhebster.

SAMEN
STERK
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MOOIE BLOEIENDE HEIDE

Weekpakket
500 gram Procureurlapjes of 500 gram Kipfilet
+
4 Slavinken of 4 Gehakt Cordon Bleus
+
4 Verse Worsten of 4 Kippenbouten
+
1 kg h.o.h. Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
100 gram Vleeswaren naar keuze uit trio
samen

14,98

Vleeswarentrio
100 gram Salami
+
100 gram Gebraden
Gehakt
+
100 gram Schouderham
samen

3,98

Uit de grillhoek:

Onze eigengemaakte

Grillworst

0,89

Heerlijke
Biefstukspies
met marinade
elke 4e GRATIS

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

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

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Onze openingstijden zijn:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

11.00-18.00
9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

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

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

Derde druk

Maak nu uw serie
compleet:
ook nog verkrijgbaar
Deel 1 - Vierde druk
Deel 2 - Derde druk
Deel 3 - Tweede druk
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Mét een hoofdstuk over
Rikus Poes, de stadsverslaggever van de
Harlinger Courant

Uitgave: Flevomedia bv i.s.m. de Harlinger Courant
en de Vereniging Oud Harlingen
js

Verkooppri

.50 9
€ 19
94-91276-43-

ISBN: 978-

75 jaar geleden, op 15 augustus
1945, kwam er een einde aan de
Tweede Wereldoorlog in toenmalig
Nederlands-Indië en daarmee in het
hele Koninkrijk der Nederlanden.
Alle slachtoffers van de oorlog tegen
Japan en de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië worden op 15 augustus herdacht bij het Indisch Monument in Den Haag.
De bezetting, de dekolonisatieoorlog
die daarop volgde en de grootschalige ontheemding en landverhuizing
die daarvan het gevolg waren, werken door tot op de dag van vandaag.
Zeker bij de twee miljoen Nederlanders met roots in voormalig Nederlands-Indië. Deze geschiedenis is
daarmee van ons allemaal.
Dit jaar kan de Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bij het
Indisch Monument in Den Haag
vanwege de Corona maatregelen
helaas geen openbaar karakter
hebben. Slechts een zeer beperkt
aantal personen kan - uitsluitend
op persoonlijke uitnodiging - bij de
herdenking aanwezig zijn. Ondanks
deze beperkingen gaan wij dit jaar
iets bijzonders doen om toch met elkaar verbonden te zijn: samen Thuis
Herdenken.

Harlingen - Terug in de tijd
ISBN: 978-94-91276-43-9 - Gebonden, 150 pagina’s,
Verkrijgbaar bij de boekhandel, Flevodruk Harlingen,
of te bestellen op de website: www.flevomedia.nl

5 stuks € 5,-

Potmaat 13 cm

Iedere week:

diverse soorten

100 gram

Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag
13 augustus tot donderdag
20 augustus 2020

Goed
water geven

Samen Thuis Herdenken
15 augustus 1945 herdenken we
samen, ook in dit bijzondere jaar
waarin slechts weinigen aanwezig

kunnen zijn bij het Indisch Monument in Den Haag.
Wij zijn met elkaar verbonden door
bijvoorbeeld ’s morgens vroeg de
vlag te hijsen en op hetzelfde moment de ceremonie te volgen.
De Nationale Herdenking is op
zaterdag 15 augustus vanaf
12.20 uur live te volgen via NPO1.
’s Avonds vindt een aanvullend
live-programma plaats vanuit de
cruise terminal in Rotterdam. Dit
programma is vanaf 19.50 uur te
zien op NPO2.
Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf rijksgebouwen
geldt een algemene vlaginstructie, die door de minister-president
wordt uitgevaardigd. De instructie
werd in 1981 vastgesteld en laatstelijk gewijzigd in 2009 naar aanleiding van de viering van Veteranendag.
De instructie geldt voor het uitsteken van de vlag van de gebouwen
van de Rijksoverheid; de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere overheden zich
bij deze vlaginstructie aan te sluiten.
Voor particulieren en instellingen
en bedrijven bestaat er geen vlaginstructie, maar hen wordt verzocht
de vlaginstructie voor rijksgebouwen te volgen.
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De dieetcoach

Update verbouwing fc Harlingen
Het nieuwe voetbalseizoen wordt binnenkort weer opgestart en daarmee worden ook de deuren van de verbouwde kantine bij fc Harlingen geopend. Er is tijdens de zomerstop enorm hard doorgewerkt en op een paar kleine
dingen na is de verbouwing klaar. De afgelopen weken zijn de koelingen geplaatst, is de biertap aangesloten, zijn
de lampen opgehangen en zijn de tafels en stoelen geplaatst. Maar het pronkstuk is toch wel de enorme afbeelding
die op de wand is aangebracht. De foto is gemaakt door Dorus Breidenbach en door de jongens van Two Wrap op
de muur gezet. Fc Harlingen is klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. 	
(Foto: fc Harlingen)

Fc Harlingen is klaar voor het nieuwe seizoen
Vanaf maandag 17 augustus beginnen de meeste teams weer te trainen
bij fc Harlingen en daarmee gaat het nieuwe voetbalseizoen van start.
Hoe dit seizoen eruit gaat zien is voor iedereen een vraag maar uiteraard
zal fc Harlingen er alles aan doen om het gevreesde Corona virus buiten
de deur te houden.
Voorop staat: met z’n allen wordt
de 1,5 meter afstand gerespecteerd.
De vereniging houdt daar rekening
mee én zonder schaamtegevoel mag
een ieder daar ook op aangesproken
worden. Daarnaast hanteert fc Harlingen een protocol (http://www.
fc-harlingen.nl/nieuws/coronaprotocol/) waar iedereen zich aan moet
gaan houden. Bovendien worden
eventuele nieuwe maatregelen die
de overheid vaststelt gerespecteerd
en via de website en de bekende socials gedeeld.
De regels die gelden op het sportcomplex en in de kantine van fc Harlingen staan op de website en alleen
wanneer iedereen zich aan de regels
houdt, kan fc Harlingen er voor zorgen dat iedereen veilig kan voetballen binnen de gestelde kaders.
De onderstaande basis veiligheid- en
hygiëneregels gelden voor iedereen
die fc Harlingen wil gaan bezoeken:

-

Voor alles geldt: iedereen gebruikt
zijn gezonde verstand!
- Heb je klachten? Blijf thuis en laat
je testen!
- Voel je tijdens het sporten klachten
zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, (licht) hoesten,
benauwdheid, verhoging, koorts
en/of plotseling verlies van reuk of
smaak? Ga dan direct naar huis!
- Vermijd drukte en houd altijd 1,5
m afstand met personen van 18 jaar

of ouder (uitzondering tijdens het
sporten)!
- Was vaak je handen met water en
zeep, juist ook voor en na bezoek
van een sportlocatie!
- Schud elkaar NIET de hand!
Voor alle duidelijkheid:
- Er kan gebruik worden gemaakt
van de douches en kleedkamers.
Maar houd ook hier 1,5 m afstand!
- De kantine gaat vanaf 17 augustus
weer open. Er kan een beperkt aantal mensen in!
- Langs het veld geldt ook de 1,5 m
afstand!
- Buiten trainingstijden om is het
terrein afgesloten en verboden toegang!
- Lees en hanteer de regels uit het
Corona protocol (http://www.
fc-harlingen.nl/nieuws/coronaprotocol/)
Nogmaals: voor iedereen die fc Harlingen wil gaan bezoeken geldt: lees
het Corona protocol op de website
goed door en bespreek dit thuis! Alleen samen houden we corona onder
controle!

Letten op suiker veel belangrijker dan verminderen van verzadigd vet bij hypercholesterolemie
Al 80 jaar wordt verzadigd vet afgeraden bij hypercholesterolemie. Volgens een nieuw onderzoek is daar
geen enkele onderbouwing voor!
De onderzoekers raden een koolhydraatbeperkt dieet aan bij een verhoogd cholesterolgehalte. Al eerder
stond het gangbare ‘let op vet’ dieet
ter discussie.
Het gangbare advies om te minderen met verzadigd vet bij een hoog
cholesterolgehalte is gebaseerd op
de ‘diet-heart hypothese’. Deze stelt
dat door een hoge inname van verzadigd vet het LDL-cholesterolgehalte
stijgt, waardoor het risico op harten vaatziekten toeneemt. Volgens
het team van internationale deskundigen, waaronder 5 cardiologen, is
deze hypothese echter verouderd en
ook nooit bewezen! Sterker nog: een
recente beschouwing van 28 studies
vindt geen onderbouwing voor een
gunstig effect van het verlagen van
de inname van verzadigd vet. Daarbij zegt volgens deze deskundigen
alleen het LDL-cholesterolgehalte
weinig over het risico op hart- en
vaatziekten. Dit geldt ook bij familiaire hypercholesterolemie. Volgens
de deskundigen is het LDL-cholesterolgehalte geen goede maat voor
het risico op hart- en vaatziekten bij
mensen een te hoog cholesterol. Bij
degenen van hen die hart- en vaatziekten ontwikkelen, is vaak sprake
van het metabool syndroom, ook
wel insulineresistentie genoemd.
Hier schreef ik al eerder over. Risicofactoren die horen bij insulineresistentie zijn verhoogde gehaltes
aan triglyceriden, verhoogd bloedglucose, verhoogd HbA1c (dit is een
gemiddeld bloedglucose van de afgelopen 6 weken) en verhoogd CRP
(dit is een ontstekingswaarde in het
bloed). Ook overgewicht, hyperinsulinemie (te hoge insulinespiegels
die horen bij insulineresistentie) en

hoge bloeddruk zijn risicofactoren.
Ik ben zeer gelukkig met deze bevindingen omdat het precies is wat
ik al jaren uitleg aan mijn cliënten.
Insulineresistentie is dus een veel
grotere boosdoener dan het hoge
LDL, waar helaas nog steeds alleen
maar naar gekeken wordt in de reguliere zorg. Om insulineresistentie
tegen te gaan, werkt een koolhydraatbeperkt dieet beter dan een
vetbeperkt dieet, zo stellen de deskundigen. Zij vinden de tijd rijp voor
klinische studies naar het effect van
een koolhydraatbeperkt dieet bij
mensen met een te hoog cholesterol.
De deskundigen publiceerden hun
bevindingen in BMJ Evidenc-Based
Medicine. De relatie tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten
werd recent ook al ter discussie gesteld in een publicatie in Journal of
the American College of Cardiology.
De auteurs van deze publicatie vragen zich af hoe het komt dat nog
steeds wordt geadviseerd om verzadigd vet te minderen, terwijl meer
en meer onderzoek geen verband
vindt met hart- en vaatziekten. Zo
is er geen verband tussen hart- en
vaatziekten en de inname van verzadigd vetrijke voedingsmiddelen als
volle zuivel, eieren, onbewerkt vlees
en pure chocolade. Er is geen wetenschappelijke onderbouwing om deze
voedingsmiddelen af te raden, aldus
de auteurs. Zelf raad ik ook al jaren
aan om koolhydraatbeperkt te eten
bij een te hoog cholesterol, waarbij
ik juist de vetzuren uit de voedingsindustrie, van de bewerkte producten dus, af raad. Wilt u meer weten
over dit dieet of eens een afspraak
maken? Neem dan contact op met
Irene van der Vuurst, diëtist Libra,
tel. 06-11276810. Libra is gevestigd
in Franeker (De Metro), Harlingen
(Fysio Harlingen) en Sexbierum
(Fysio Harlingen). De diëtist wordt
vergoed vanuit de basisverzekering
en u heeft geen verwijzing (meer)
nodig.
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Byniastate voor één nacht camping

HARLINGEN – Onder de slogan ‘Camping Byniastate’
werd afgelopen zaterdag een feestelijke dag gehouden in de speeltuin van Byniastate. Normaal houdt
de buurtverenging een speeltuindag, maar door het
coronavirus kon dit niet doorgaan. Om de jeugd niet
teleur te stellen werden door buurtbewoners Moniek
Brouwer en Judith Toering het plan opgevat om toch
wat voor de jeugd te gaan organiseren.
Door Ubbo Posthuma

De kinderen vermaakten zich op het springkussen.	

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Zij wisten zich gesteund door een initiatief van Harlinger
Boeit om een gift van 500 euro van de gemeente Harlingen te ontvangen. Om hiervoor in aanmerking te komen
moest een plan worden ingediend. Deze werd uiteindelijk
goedgekeurd. Natuurlijk stond de veiligheid hoog in het
vaandel. Iedereen kon bij een waterpunt zijn handen wassen en was er ter verkoeling een sproeier aanwezig.
Verschillende attributen werden voor de jeugd geplaatst.
Onder meer een stormbaan, springkussen, suikerspinautomaat (gesponsord door de wijkvereniging), bakken
met ijs om de frisdrank te koelen alsmede de ijsjes. Onder
leiding van Wietse de Wit werd een mini-voetbaltoernooi
gehouden met een skippybal en een hele kleine bal. Ook
kon men penalty schieten.
Ouders hadden een schaduwrijk plekje onder twee partytenten met statafels van de buurtvereniging en kon men
later op de dag Jeu de Boules spelen. Eerder hadden de
ouders zich al verdienstelijk gemaakt om voor iedereen
pannenkoeken te bakken.
Voor het plaatsen van tenten om met de kinderen de
nacht door te brengen, kreeg men geen toestemming.
Vandaar dat een kleine 17 tenten op de opritten van de
bewoners werden geplaatst. Bij het ontwaken de volgende
morgen stond er voor de kids een ontbijtje klaar. Al met al
een bijzonder geslaagde dag.
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WE GAAN LOS
De komende 30 jaar gaat Frisia zout winnen voor
de kust van Harlingen. In en rond de stad leven
daar allerlei zorgen over.
Vijf betrokken partijen willen daaraan tegemoet
komen: Stichting Bescherming Historisch
Harlingen (SBHH), Frisia Zout, Gemeente
Harlingen, Provincie Fryslân en Wetterskip
Fryslân.

Wilt u méér weten? Spreek ons dan aan in de
stad of mail ons via info@pilotharlingen.nl
Wij gaan graag met u in gesprek en zullen u zo
goed mogelijk informeren.

Wij kwamen overeen de veiligheid van de stad
en zijn inwoners centraal te stellen. In een
overeenkomst legden we vast hoe we elke
schade willen voorkomen.

VOLG
O

PILOTHARLINGEN.NL

Nu Frisia bijna begint met de winning, gaan wij
los met een website en een nieuwsbrief om u
over alle nieuwe ontwikkelingen te informeren.
Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief via
nieuwsbrief@pilotharlingen.nl

Jarig Langhout
Voorzitter SBHH
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NIEUWSBRIEF - AUGUSTUS 2020
VEILIG ZOUT WINNEN

DIGITALE

Veel Harlingers weten al dat Frisia zout gaat winnen vanonder
de Waddenzee. Maar hoe, en waarom? Gaat de bodem dalen?
Zijn er risico’s op schade? Over al die zaken gaan we alle
inwoners informeren, om te beginnen via deze nieuwsbrief. Ook
gaat vandaag de website pilotharlingen.nl online.

BODEMDALING SCHUIFT OP
gestaakt. Maar na een
spannende nacht kon Frisia op
4 juli ’s ochtends toch melden
dat de zoutlaag was bereikt,
op ruim 4500 meter vanaf
de boortoren die naast de
zoutfabriek staat.

Van tevoren was al duidelijk
dat de boring, die Frisia Zout
voor ogen had, een technisch
hoogstandje zou zijn. Het
afgelopen halfjaar moesten
twee boorpogingen als
‘technisch mislukt’ worden

NIEUWBRIEF
Wilt u de ontwikkelingen
rond de zoutboring graag
volgen, en alles wat daar
bij hoort? Abonneer u
dan op onze nieuwsbrief.
Die krijgt u dan minstens
driemaal per jaar toe
gemaild.
Geef uw naam en mail–
adres aan ons door via
info@pilotharlingen.nl en
vermeld ‘Nieuwsbrief svp!’
als onderwerp.

De locatie is iets verder van
de stad komen te liggen
dan gepland. Wat betreft
de bodemdaling is dat
gunstig voor de stad, en
wat minder gunstig voor de
zeedijk. Kijk op de website
om de kaart met de nieuwe
voorlopige prognose van de
dalingscontouren op groter
formaat te bekijken.

AAN HET BEGIN VAN 30 JAAR PRODUCTIE
Na jaren van voorbereidingen
maakt Frisia Zout momenteel
aanstalten om zout te
gaan winnen vanonder de
Waddenzee. De komende
30 jaar mag het bedrijf 30
miljoen ton zout boven de
grond halen: een enorme
hoeveelheid, en tegelijk een
miniem hapje uit de enorme
zoutlaag die zich onder onze
voeten uitstrekt, tot aan
Denemarken en Engeland
toe.

De boortoren die het
afgelopen halfjaar de weg
naar de zoutlaag heeft
gebaand wordt de komende
weken afgebroken. De
volgende stap is het maken
van een holte in de zoutlaag,
een ‘caverne’. Dat gebeurt
door vanuit het pompstation
aan de Lange Lijnbaan
zoet water naar beneden te
pompen. Het steenzout lost
op en wordt als pekelwater
naar boven gepompt. Daar

wordt het water verdampt,
zodat droog zout overblijft.
Dit zout is onder andere
bestemd voor consumptie,
en wordt gebruikt als
onthardingszout, strooizout
en grondstof voor de
chemische industrie.
In totaal mag Frisia in
het concessiegebied (de
rechthoek op het kaartje)
maximaal 4 van dergelijke
cavernes maken.

ABONNEER

NU

PARTNERS
Door de risico’s op schade te erkennen, waarborgen in
te bouwen en transparant te zijn willen we laten zien dat
economie en veiligheid hand in hand kunnen gaan.

Vragen, kritiek, tips en zorgen zijn zeer welkom.
Mail ons via info@pilotharlingen.nl
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Tweehonderd jongeren laten zich
testen op corona op Terschelling
Op de eerste testdag op Terschelling hebben zo’n tweehonderd jongeren zich laten testen op corona. Het overgrote deel verblijft op camping
Appelhof of was daar op bezoek geweest. Later deze donderdag krijgt
het grootste deel de uitslag te horen. GGD Fryslân had op zo’n honderd
jongeren gerekend, maar de animo bleek het dubbele te zijn.

Voor de groep die negatief test en
naar
huis436
wil,pagina’s
komtendonderdagavond
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een
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Vooren wie
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volgt een apart protocol.
geren gaan dan via een aparte vervoersstroom onder begeleiding naar
de wal
waar ze thuis in isolatie kunNOORDERHAVEN
nen. Wie geen klachten heeft, hoeft
zich niet te laten testen en kan de
vakantie voortzetten.
Deze week bleek dat acht jongeren
die op jongerencamping Appelhof
verbleven positief zijn getest op corona. Dat was reden om alle jongeren die op de camping verblijven of
er de afgelopen tijd geweest zijn, op
te roepen zich te laten testen als ze
milde klachten hebben. Die oproep
Gebonden
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geldt
nog436
steeds.
Verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen bij
www.Flevomedia.nl.boekwinkel. € 39,50

Om de drempel voor de jongeren die
nu op de camping zijn te verlagen, is
de testlocatie in Midland geopend.
ZUIDERHAVEN
Die ging
vandaag weer open. Personeel van de camping en de nabijgelegen Jumbo hebben veelvuldig
contact met jongeren, vandaar dat
de GGD hen ook test.
Met spoed werd de jongen naar Groningen vervoerd.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Heli brengt gewond jongetje naar
Groningen
HARLINGEN – Woensdagmorgen rukte de ambulance en een SAR helikopter uit voor een ongeval in een woning aan de Hugo de Grootstraat.
De heli landde op het veldje bij het Praathuis. Een kind van bij vier jaar
was uit het raam één hoog gevallen. Het zonnescherm brak zijn val.
In eerste instantie leek het ernstig,
er was veel bloed en de ambulance
medewerkers achten het beter, dat
het kind per heli voor onderzoek
naar Groningen zou worden ver-

Bitterblad wordt in Afrika al eeuwenlang als voedsel en medicijn
gebruikt. In sommige Afrikaanse
gemeenschappen maken de bladeren van de plant een vast deel
uit van hun dieet. De bladeren
worden bereid door ze te koken in
water, maar het water wordt met
tussenpozen ververst totdat alle
sporen van bitterheid zijn weggespoeld. Bitterblad is rijk is aan
eiwitten, vitamines en minerale
elementen zoals ijzer, fosfor, calcium, kalium, zink, koper, foliumzuren en citroenzuur.
De plant heeft een breed spectrum
aan toepassingen in de Afrikaanse
traditionele geneeskunst en wordt
gebruikt bij de behandeling van
een (te) groot aantal gezondheidsproblemen, waaronder koorts,
malaria, buikpijn, huidinfecties
zoals ringworm, acne, diabetes,
kanker, slapeloosheid, hepatitis,

VEERBOOTHAVEN

Fred de Vries (fredvries.nl)

Bitterblad

Het eerste deel van de wetenschappelijke naam. Vernonia,
vernoemt de Engelse botanicus en
insectenkenner William Vernon
(c. 1666-1711). Het tweede deel,
amygdalina, is afkomstig van het
Oudgriekse woord amygdale, wat
‘amandel’ betekent. Het verklaart
de vorm van het blad.

www.Flevomedia.nl.boekwinkel. € 39,50

voerd. Achteraf bleek het allemaal
mee te vallen. Een diepe snee in zijn
hoofd die het bloeden veroorzaakte
werd behandeld.

Kruiden & Specerijen deel 210
Nee,
bitterblad
(Vernonia
amygdalina) is niet de officiële
Nederlandse soortnaam van deze
plant. Die is er namelijk niet, maar
het is de vertaling van de Engelse
benaming bitter leaf. Het is een
lid van de grotere margrietfamilie
en komt voor als een kleine struik
die een hoogte van vijf meter kan
bereiken. Je kunt bitterblad aantreffen in de tropische bossen
van Centraal Afrika. De bladeren
zijn elliptisch van vorm en tot 20
centimeter lang. Zoals de naam al
aangeeft zijn de bladeren enorm
bitter.

Daarnaast kunnen Terschellingers
en andere toeristen met milde klachten zich laten testen in testlocatie
ET-10. Dat kan zonder afspraak.
Donderdag gingen het testen iets
langer door, maar jongeren die zich
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INDUSTRIEHAVEN

Gebonden 436 pagina’s en meer dan 1100 foto’s.
Verkrijgbaar in de boekhandel en te bestellen bij
www.Flevomedia.nl.boekwinkel. € 39,50

NIEUWE INDUSTRIEHAVEN

Eerste sleutel Dukdalf
HARLINGEN - De eerste 14 appartementen van Dukdalf zijn opgeleverd.
Sander en Roxana van den Haak kregen op 13 augustus de sleutels van
woonconsulent Hilda Koster van de Bouwvereniging. De oplevering van de
andere appartementen volgen nog.
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Per 17 augustus verandert de alarmering van KNRM-reddingboten door
de Kustwacht. Wie in nood verkeert of in gevaar is kan de kustwacht
VLUCHTHAVEN
altijd bellen en de KNRM laten varen. Wie pech heeft op het water, maar
niet in gevaar is, moet voortaan zelf de KNRM bellen.
Vanaf 17 augustus moet de Kustwacht worden beschouwd als de
112-centrale. De Kustwacht coördineert alle noodroepen voor hulp
op het water, maar niet meer de
pechhulp. Daarmee wordt ten onrechte bij velen de indruk gewekt
dat de KNRM daar niet meer voor
vaart.
Gebonden 436 pagina’s en meer dan 1100 foto’s.
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bij
OokVerkrijgbaar
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KNRM
www.Flevomedia.nl.boekwinkel. € 39,50
ingeschakeld
worden. Dat gebeurt

Recht door zee
Grijmans Advocatuur & Mediation
kiespijn, geelzucht, diarree, bilharzia, longontsteking, tuberculose, beroerte, artritis, wonden, vermoeidheid en hoesten. Het wordt
ook gebruikt als middel tegen infecties met parasieten, bacteriën
en wormen.
De plantendelen worden op verschillende manieren geprepareerd
om diverse aandoeningen te behandelen. Zo worden de wortels
van de plant gestampt en gekookt
met water om een afkooksel te
maken voor de behandeling van
maag- en darmproblemen, terwijl het afkooksel van de bladeren
wordt gebruikt bij de behandeling van malaria, koorts en hoest.
Een traditionele genezer kan de
patiënt een specifieke dosis voorschrijven op basis van het soort
en de ernst van de aandoening. In
sommige gemeenschappen worden de stengels van het bittere
blad gebruikt als kauwsticks voor
mondhygiëne en voor het behandelen van sommige gebitsproblemen. Het sap van de bladeren kan
ook worden geperst en gemengd
met een kleine hoeveelheid water en tweemaal daags worden
gedronken om maagklachten te
behandelen.
Als we niet direct geloven wat
de ‘inboorlingen’ (alvast excuses
voor dit woord) al eeuwen weten
en als ‘westerlingen’ slechts willen
aannemen wat wetenschappelijk
onderzoek heeft opgeleverd: het
werkt echt tegen malaria.

Softdrugs in Nederland. Hoe zit dat eigenlijk? Zijn softdrugs illegaal en
hoe werkt het gedoogbeleid? Wat zijn uw rechten? Voor veel mensen is
dit niet duidelijk. Daarom beantwoorden wij een aantal vragen over dit
onderwerp.
Wat zijn softdrugs?
In de Nederlandse wetgeving wordt
een onderscheid gemaakt tussen
harddrugs en softdrugs. Softdrugs
zijn drugs waarvan de Nederlandse
overheid in principe vindt dat ze een
toelaatbaar risico met zich meebrengen.
In de Nederlandse wetgeving zijn
deze drugs opgenomen in Lijst II
van de Opiumwet. Veelal wordt met
softdrugs in de volksmond gedoeld
op marihuana (of wiet) en hasj, Echter behoren ook slaapverwekkende
en kalmerende middelen, alsmede
een groot aantal hallucinogene paddenstoelen onder Lijst II bij de Opiumwet.
Zijn softdrugs illegaal?
Ja. softdrugs staan op Lijst II van
de Opiumwet en zijn dus illegaal.
Ze bevatten o.a. hennepproducten
(hasj en wiet), slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen. Deze middelen
worden door de wet niet als onschuldig aangemerkt, ze staan immers op
de lijst met illegale middelen, maar
de risico’s van deze middelen zijn
minder groot dan de middelen genoemd op Lijst I. Op Lijst I staan de
middelen met een onaanvaardbaar
risico, op Lijst II staan de middelen
met een aanvaardbaar risico.
Wat is er geregeld in de wet met
betrekking softdrugs?
Softdrugs zijn volgens de Opiumwet dus illegale middelen. Iemand

is strafbaar zodra die persoon drugs
bezit, verhandelt en produceert. Dit
geldt dus ook voor softdrugs. De
Opiumwet stelt het gebruik echter
niet strafbaar. Maar dit betekent
niet dat op elke straathoek zomaar
een joint opgestoken kan worden.
Om overlast te voorkomen is bepaald dat aan gemeenten in Nederland zelf bevoegdheden worden verleend om in algemene plaatselijke
verordeningen (APV’s) het gebruik
van drugs te reguleren. Zo kan in
een APV worden opgenomen dat
drugsgebruik in bepaalde aangewezen gebieden wel strafbaar is. Wanneer men dan op een dergelijke plek
wel een joint rookt, kan men aangehouden worden.
Verder is het handelen, telen of vervaardigen van wel strafbaar gesteld.
Wat houdt het gedoogbeleid in?
In het strafrecht bestaat het opportuniteitsbeginsel, ook wel gedoogbeleid genoemd. Dit houdt in dat
het Openbaar Ministerie kan afzien
van vervolging van strafbare feiten
als daarmee een hoger algemeen
maatschappelijk belang wordt gediend. Voor het drugsbeleid is dit
de volksgezondheid en de openbare
orde.
Daarom wordt in Nederland ook een
onderscheid gemaakt tussen harden softdrugs, omdat eerstgenoemde drugs een groter risico met zich
mee brengen. In Nederland geldt om

dan niet via de Kustwacht maar na
overleg via de KNRM alarmcentrale,
om te beoordelen welke hulp nodig
is en of daarvoor een reddingboot
moet varen.
De KNRM is voorstander van deze
nieuwe werkwijze, want het geeft
rust op het water. Er is niet altijd
haast geboden, zodat de vrijwilligers
afspraken kunnen maken over het
tijdstip van hulp bieden.
die reden dus een gedoogbeleid ten
aanzien van softdrugs, waarmee het
zich onderscheid van de meeste andere landen ter wereld. Het gedoogbeleid ziet vooral op het bezit van
softdrugs.
Wanneer is het in bezit hebben
van softdrugs strafbaar?
Het bezit van softdrugs is weliswaar strafbaar, maar in de praktijk
worden kleine hoeveelheden voor
persoonlijk gebruik toegestaan. De
maximale toegestane gebruikershoeveelheid is maximaal 5 gram aan
softdrugs.
Wordt een dergelijke hoeveelheid
aangetroffen bij een persoon, dan
wordt deze in principe niet strafrechtelijk vervolgd. Dit geldt ook
voor het thuis telen van wiet- of
hennepplanten. Voor het telen van
maximaal 5 planten wordt men
meestal niet vervolgd, als er afstand
van de planten wordt gedaan aan de
politie.
Het gedoogbeleid geldt niet ten aanzien van minderjarigen onder de 18
jaar. Voor hen geldt dus dat het bezit van welke hoeveelheid dan ook
sowieso strafbaar is.
Mogen coffeeshops softdrugs
verkopen?
Het gedoogbeleid werkt verder door
in de verkoop van softdrugs door
coffeeshops. Dit betekent dat voor
coffeeshops dus een uitzondering
geldt ten aanzien van de strafbaarstelling van de verkoop van softdrugs. Deze uitzondering is echter
wel aan strenge voorwaarden gebonden.
Een coffeeshop mag bijvoorbeeld
niet meer dan 5 gram per keer per
persoon verkopen, niet meer dan
500 gram aan handelsvoorraad hebben of aan een minderjarige verkopen.
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van De overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl. Kijk
op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

Coronavirus
Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de
dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/
corona
Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging
of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich
laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de
verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Maak
alleen een afspraak voor een test als u klachten heeft
die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de
coronatest geen zin.
Bel voor een afspraak met 0800-1202
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf
verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test. Heeft u
andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 08001351.
Let op: Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek?
Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel
uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Bel bij
een levensbedreigende situatie altijd 112.

Dashboard coronavirus
We moeten voorkomen dat het virus weer om zich heen
grijpt. We reizen weer en het coronavirus reist mee. Blijf
alstublieft alert en volg de ontwikkelingen via https://
coronadashboard.rijksoverheid.nl of via www.Harlingen.nl/
corona.
Het dashboard coronavirus geeft informatie over de
ontwikkeling van het coronavirus in Nederland en per
regio. Het dashboard laat met actuele cijfers zien hoe het
coronavirus zich in Nederland verspreidt. Die informatie
komt van onder andere het RIVM, de GGD’en en de
ziekenhuizen. Op het dashboard is bijvoorbeeld te zien
hoeveel mensen positief getest zijn op het virus en of het
aantal besmettingen oploopt. Houd 1,5 meter afstand en bij
klachten laat u gratis testen. Maak meteen een afspraak via
0800-1202
De CoronaMelder app is in ontwikkeling
We krijgen het coronavirus steeds meer onder controle,
maar het is er nog altijd. Dus is het belangrijk om alert te
blijven. Daarom is er een app in ontwikkeling.
CoronaMelder stuurt u een bericht als u enige tijd in de
buurt bent geweest van iemand die besmet is met het
coronavirus. Ook geeft de app advies over wat u dan het
beste kunt doen.
Op 1 september is het voornemen om de app landelijk te
lanceren. U installeert en gebruikt CoronaMelder vrijwillig.
Voor meer informatie ga naar www.coronamelder.nl

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvraag is binnengekomen:
 06-08-2020, Plus Lunenborg, het wijzigen van de
leidinggevenden op de Drank- en Horecavergunning
voor het slijtersbedrijf, Kimswerderweg 48, 8862 TS te
Harlingen.
De volgende vergunningen zijn geweigerd:
 10-08-2020, Wally’s B,V., aanwezigheidsvergunning
voor het hebben van twee kansspelautomaten,
Voorstraat 45, 8861 BE te Harlingen.
 10-08-2020, Bar-Restaurant Andreas,
aanwezigheidsvergunning voor het hebben van twee
kansspelautomaten, Lanen 89, 8861 CC te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen
via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 06-08-2020 tot en met 12-08-2020.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 08-08-2020, Zoutsloot 22, Harlingen, het legaliseren
van reeds geplaatste zonnepanelen;
 10-08-2020, Hermesweg 19 B, Harlingen, het wijzigen
van de gebruiksfunctie van het pand en het aanbrengen
van handelsreclame;
 12-08-2020, Spoorstraat, Harlingen, het aanleggen van
vrij liggende fietspaden.

Extra Raadscommissie woensdag
19 augustus 2020 en Extra
Raadsvergadering 2 september 2020
In de raadscommissie van woensdag 19 augustus a.s.,
aanvang 19.30 uur, wordt het volgende punt voorbereid:
 Huisvesting ambtelijke organisatie
In de Raadsvergadering van woensdag 2 september 2020,
aanvang 19.30 uur, wordt over het raadsvoorstel een
besluit genomen. In verband met Corona-maatregelen
zijn deze vergaderingen niet voor publiek toegankelijk.
De vergadering is wel live te volgen via onze website en
via Radio Stad Harlingen. De agenda en stukken kunt u
vinden op de website: www.harlingen.nl
Extra Raad 19 augustus 2020
In de raadsvergadering van woensdag 19 augustus
a.s., aansluitend aan de commissie om ongeveer 21.00
uur, wordt voorgesteld de heer H.K.(Erik) de Groot te
benoemen tot wethouder.
In verband met Corona-maatregelen is deze vergadering
niet voor publiek toegankelijk. De vergadering is wel live
te volgen via onze website en via Radio Stad Harlingen.
De agenda en stukken kunt u vinden op de website: www.
harlingen.nl

Samen in Beweging
Dat bewegen gezond is dat weet iedereen. Bewegen in
groepsverband is bovendien gezellig. Je stimuleert elkaar
en je leert nieuwe mensen kennen. De Skûle Welzijn, de
Dienst Noardwest Fryslân en het Gebiedsteam Harlingen
bieden mensen met een bijstandsuitkering een gratis
beweegprogramma van 12 lessen aan. Iedereen op zijn of
haar eigen tempo…

De volgende aanvragen omgevingsvergunning
reguliere procedure zijn verlengd:
 06-08-2020, Grote Bredeplaats 26 B, Harlingen, het
realiseren van 3 woningen en 2 bedrijfsruimten;
 12-08-2020, Heiligeweg 34/36, Harlingen, het
verbouwen van het pand.

Locatie en start lessen
De lessen worden gegeven in Het Vierkant, Johan
van Oldebarneveltstraat 2, 8862 BB Harlingen. Op
donderdagmorgen 24 september starten de lessen. Daarna
elke week op donderdagmorgen vanaf 10:00-11:30 uur.
Geef u op voor dinsdag 1 september 2020.

Tegen een binnengekomen aanvraag en/of
verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

Opgeven? Informatie?
Bent u enthousiast of heeft u nog vragen? Neem contact op
met Stijn Kooijman (s.kooijman@harlingen.nl of 06 4682
4960) of Brigitte Hell (bj.hell@sozawe-nw-fryslan.nl of
0517 380 200- vraag naar Brigitte).

De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 07-08-2020, Midlumerlaan 29, Harlingen, het
legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 11-08-2020, Havenplein 10 A, Harlingen, het
legaliseren van reeds geplaatste zonnepanelen;
 11-08-2020, Lanen 44, Harlingen, het isoleren van het
dak.

Onderhoudsronde damwanden

Onze mooie Harlinger stadsgrachten en singels zijn zeer
uitnodigend om uw boot af te meren. En uiteraard moeten
wij het met elkaar veilig en netjes houden. Vandaar deze
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
oproep en meteen ook een waarschuwing om uw eigen
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
aangebrachte spullen weg te halen.
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
Er liggen regelmatig bootjes afgemeerd aan onze
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
drenkelingentrappen, waardoor deze onbereikbaar
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
zijn voor een drenkeling. Daarnaast worden er illegale
Klantcontactcentrum,
voorstraat
35
www.harlingen.nl
Informatie
kan desgewenst worden
verkregen
bij de 14 0517 bouwsels op de damwanden
gemonteerd.
afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in
de Groenlandsvaarder.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld
trappen, naambordjes en
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
eigen fenders. Uiteraard kan dit handig zijn voor u of
uw varende zoon of dochter, maar het is niet uw vaste
ligplaats en het is niet uw kade. Graag uw begrip hiervoor.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 1
september alles te verwijderen wat niet op of aan de kade
hoort en bijvoorbeeld uw eigen fenders veilig te stellen.
Begin september gaat de
gemeente starten met een
onderhoudsronde aan de
damwanden.

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl
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De Mid-Fond van deze laatste
vlucht die vrijdag al gelost werden
om 7.30 uur in Blankenheim was
voor de meeste duivenmelkers geen
groot succes. Vele duiven hadden
moeite met de warmte en meldden
zich met grote verschil terug op de
hokken. De eerste prijsduif meldde zich terug op het hok van Erik
Alkema. Zijn Fond duivinnetje de
094 dacht daar anders over, zij had
de 314 km afgelegd met 1358 meter
per minuut, en was tevens de grote
winnaar van deze vlucht 18 in AFD
Friesland van 5928 duiven; eerste in
het district van 1409 duiven; eerste
in de Kuststrook van 860 duiven en
eerste in het ACG samenspel A1 972
duiven. Hiermee kon Alkema onder
groot applaus van de medeleden de
felicitaties en kon ook de aangeboden bloemen door Cor Nijkamp voor
de winnaar in ontvangst nemen.
De tweede, de 233, snelheid 1334
meter per minuut en derde de 141
prijsduif, 1307 meter per minuut
werden in Midlum geklokt bij Jan
Hoogland. Ook goed voor een goede
klassering 4 en 16 in het District 4
en 11 in de Kuststrook en 4 en 11 in
het ACG ook goed voor een applaus
voor deze prestatie. De luxeprijs was
voor Gerrit de Koe. De vleesprijzen
waren voor Age Zijlstra, Erik Alkema, Gerrit de Koe en Henk Schreuder.
Uitslag:
Erik Alkema (16) 1. 4. 15. 23. 26. 28.
30. 35. 37. 52. 57.
Jan Hoogland (14) 2. 3. 16. 25. 31.
42. 55. 56. 58.
Henk Schreuder (15) 5. 11. 18. 20.
29. 44. 53. 60.
Age Zijlstra (13) 6. 8. 9. 19. 22. 27.
39.
Gerrit de Koe (12) 7. 10. 12. 33. 40.
46. 63.
Lykle Bokma (10) 13. 38. 48. 61.

Fred Fiege (10) 14. 43. 49. 50. 62.
Gorrie Lambregts (14) 17. 21. 24.
32. 34. 45. 47. 54. 59.
Sjoerd en Rutger Zwart (10) 36. 41.
51.
Eindstand Mid-Fond
Onaangewezen Kampioen 1 Jan
Hoogland 2 Age Zijlstra 3 Erik Alkema 4 Gerrit de Koe 5 Henk Schreuder
Aangewezen Kampioen 1 Gerrit de
Koe 2 Henk Schreuder 3 Jan Hoog-

HARLINGEN – Afgelopen zondag vond de jaarlijkse Waddenvis vrije formatie 2 tegen 2 zachte bal kaatspartij met herkansingsronde plaats op
het terrein van kaatsvereniging Eendracht te Harlingen. Bij de heren senioren bestond de wedstrijdlijst uit 15 parturen. De wedstrijdlijst voor
de Dames en Heren 40+ kaatsers bestond uit 13 parturen.

Er waren door de vrijwilligers twee
speelvelden met ieder drie perken
voor de heren uitgezet en één speelveld voor de dames en 40 plussers
met twee perken, waardoor er vlot
kon worden door gekaatst. Dit onder leiding van de scheidsrechters
Tjibbina Postma, Age Tichelaar
en Wim de Haan. De wedstrijdleiding was in de vertrouwde handen
van Jan Nieuwenburg en Douwe
Broersma.
Ondanks de hoge temperatuur werd
er enthousiast en fanatiek doch uiterst sportief gekaatst. Naast de vele
bovenslagen waren er ook mooie
rally’s in het tussenspel te bewonde-
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land 4 Age Zijlstra 5 Erik Alkema
Duifkampioen de 7-1601300 van
Age Zijlstra
De eindstand van de Mid-Fond
sponsor Kampioen word zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt.

Erik Alkema krijgt de bloemen uitgereikt door Age Zijlstra.

Tropische Waddenvispartij

Ondanks een buitentemperatuur
van 29 graden werd er met veel
passie om de punten gestreden. De
kaatsers hielden zich goed aan de
geldende Corona maatregelingen
die in de kantine, op het terras en in
de kleed- en doucheruimten golden.
De Corona girls Janet Smale en Esther van Houten konden daardoor
met zo nu en dan eens een scherpe
blik of een vriendelijk woordje volstaan.
Yvonne Stam en Henk Bleeker verzorgden de catering en waren erg
ingenomen met het voor de bar
geplaatste prachtige en vakkundig
gemaakte spatscherm door Zeilmakerij - stoffeerderij Harlingen te
Midlum.

S GENOE
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Zaterdag 8 augustus stond er een dubbelvlucht op het programma de
derde Jonge-Duiven en de vijfde en laatste vereniging Mid-Fond en
sponsorvlucht. Het was de warmte die spelbreker werd. De Mid-Fond
duiven werden gewoon donderdag ingekorfd en in plaats van op zaterdag nu op vrijdag al gelost, een honderdtal kilometer dichterbij in Blankenheim. De Jonge-Duiven vluchten werd in de loop van donderdag door
het NPO landelijk afgelast.

PV

094 levert grote prestatie op Blankenheim

ren. Na de eerste omloop kaatsten
de winnaars verder in de winnaarsronde en gingen de verliezers door
in de herkansingsronde. De parturen welke zich uiteindelijk voor de
finales plaatsten hadden toen al drie
partijen winnend afgesloten.
De finale Heren winnaarsronde
ging tussen partuur 5 bestaande uit
Gooitzen Scheffer met Bareld Bos,
tegen partuur 10 bestaande uit Johan Kwast met Michel Nesse. Een
mooie partij waarbij er om beurten
een eerst werd gepakt tot 3 eersten
gelijk. Op de stand 3-4 + 6-6 was het
voor de derde maal op rij 6 gelijk en
sloegen Johan en Michel een gaatje
en werd het 3-5. Gooitzen en Bareld gaven niet op en kwamen terug
tot 4-5. Maar bij de stand 4-5 + 2-6
maakte partuur 10 de partij uit.
De finale Heren herkansingsronde tussen partuur 4, bestaande uit
Arne Tichelaar met Jorrit van Smeden tegen partuur 15 bestaande uit
Nick Leistra met Willem Miedema,
werd helaas een eenzijdige partij
welke overtuigend werd gewonnen
door partuur 15. Eindstand 1-5 +
6-6.
De finale Dames en Heren 40+ ging
tussen de parturen 7 bestaande
uit Peter Kwast met Bennie Zeilmaker tegen partuur 11 bestaande
uit Tonny Outhuyse met Jochem
Mollema. Peter en Bennie kaatsten

zelf goed, maar werden door de vele
opslagfouten van Tonny en Jochem
flink geholpen en kwamen op een
riante voorsprong van 5-1. Tonny
schreeuwde keer op keer “Ik wil dit
winnen” en begon net als Jochem
beter op te slaan. Echter bij partuur
7 sloop de vermoeidheid er wat in en
werd de achterstand teruggebracht
tot 5-4. Maar Peter had door het
warme weer ’n bitsje sien nogt’. Op
de stand 5-4 + 6-6 maakte Peter de
partij dan ook resoluut uit met een
formidabele bovenslag.
De finale Dames en Heren 40+ herkansingsronde ging tussen de parturen 2 bestaande uit Nynke Agema
met Marije Keijzer tegen partuur 13
bestaande uit Mike van Dorsela met
Ilse IJntema.
De zusjes Nynke en Marije kwamen
door een sterk kaatsend duo Mike
en Ilse zomaar op een 1-5 achter-

Prijswinnaars Waddenvispartij.	

Willem Buwalda
kampioen
midfond 2020
De laatste midfondvlucht van het
seizoen 2020 zou volgens de planning worden gevlogen vanuit Rethel op zaterdag 8 augustus. Op dezelfde dag zouden de jonge duiven
vliegen vanuit Sittard. Vanwege de
hoge temperaturen werd de vlucht
met jonge duiven afgelast. De midfond werd op vrijdag vervlogen
uit Blankenheim. Willem Buwalda
werd overtuigend eerste en tevens
midfondkampioen in PV De Postduif Harlingen.
Slechts acht leden van PV De Postduif Harlingen lieten donderdag
tijdens het inkorven hun gedachten gaan over de beslissingen die de
Afdeling Friesland en de NPO hadden genomen in het kader van het
duivenwelzijn. Met name ging het
erover of het hitteprotocol - met de
status van een advies - wel of niet
voldoende in acht was genomen.
Hoe het ook zij: acht leden van De
Postduif hadden in totaal 73 duiven
meegegeven. De 5.928 duiven van de
Afdeling Friesland werden om 7.30
uur gelost in het Duitse Blankenheim met een matige, overwegend
zuidelijke wind. Om 11.32 uur was
het raak in Oosterbierum, op het
hok van Willem Buwalda. Vlak daarachter presteerden twee duivinnen
van Sjouke van der Boom het om tegelijk op de klep te landen: en dat na
314 kilometer vliegen! De winnende
duif van Willem vloog gemiddeld
1318 meter per minuut: goed voor
een eerste prijs in de vereniging een
negende plaats in Samenspel A en
De Kuststrook. Erik Alkema en Jan
Hoogland van collega-vereniging
waren vrijdag in deze verbanden
niet te bevliegen met respectievelijk
een eerste en een vierde plaats. Bij
het afslaan van de klokken waren
alle duiven nog niet op hun hok teruggekeerd. De vlucht werd gesponsord door Elly Broekhuizen.
Einduitslag Kampioenschap midfond 2020
Willem Buwalda werd vrijdag Onstand. Het werd op de stand 2-5 +
6-6 nog 3-5 door het voorbij slaan
van de kaats, maar op de stand 3-5
+ 4-6 werd de partij beslist in het
voordeel van partuur 13.
Jan Nieuwenburg bedankte tijdens
de prijsuitreiking op de eerste plaats
Bennie Zeilmaker als sponsor van
deze bijzonder geslaagde Waddenvis-partij en prees alle vrijwilligers
welke hebben meegewerkt aan deze
bijzonder geslaagde wedstrijddag.
Ook een woord van dank aan alle
deelnemende kaatsers welke zich
voorbeeldig aan de geldende Corona regels hebben gehouden. Daarna
werden de Waddenvis waardebonnen en kransen aan de volgende
winnaars uitgereikt.

Willem Buwalda werd vrijdag Midfondkampioen 2020.

(Foto: P. Broekhuizen)

aangewezen Kampioen midfond
2020 met daarachter Hok van Velzen, Sjouke van der Boom, Gebroeders Heeres & Zoon en Gebroeders
Kwast & Zoon. Aangewezen Kampioenen werden Henk en Willem van
Velzen, gevolgd door Sjouke van der
Boom, Gebroeders Heeres & Zoon,
Elly Broekhuizen en Dirk Buwalda.
Een jaarling duivin van Sjouke van
der Boom werd Duifkampioene midfond 2020.
PV De Postduif, uitslag vlucht
Blankenheim, donderdag 7 augustus 2020
Willem Buwalda (10/5) 1, 7, 9, 10,
15
Sjouke van der Boom (10/3) 2, 3, 8
Dirk Buwalda (19/8) 4, 14, 17, 18,
19, 21, 22, 24
Henk en Willem van Velzen (4/2) 5,
6
Pollie, Peter en Mark Kwast (7/1) 11
Jan, Willem en Frederik Heeres
(10/2) 12, 16
Rinnie en Arjen Riem (9/2) 13, 23
Elly Broekhuizen (4/1) 20
Heren
Winnaarsronde

1. Johan Kwast, Michel Nesse
2. Gooitzen Scheffer, Bareld Bos
Herkansingsronde

1. Nick Leistra, Willem Miedema
2. Arne Tichelaar, Jorrit van Smeden
Dames + Heren 40+
Winnaarsronde

1. Peter Kwast, Bennie Zeilmaker
2. Tonny Outhuyse, Jochem Mollema
Herkansingsronde

1. Mike van Dorsela, Ilse IJntema
2. Nynke Agema, Marije Keijzer
Zondag 16 augustus vindt de Eproline-partij D.E.L. vanaf 14 jr. plaats.
Aanvang 10.00 uur.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)
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Vakantiestraat Groot-Ropens een
waar kinderfestijn
Woensdag 12 augustus 2020, 14.00 uur. 31 graden. Een zonovergoten
middag in de speeltuin op de Tureluur. Het is de laatste week van de
schoolvakantie, over een paar dagen eindigt deze en gaan de kinderen
weer naar school. Maar nog even niet, er kan nog even vakantie gevierd
worden, en dat gebeurde woensdag uitbundig.
Zo komt bij de start van deze
middag een opvallende -bekende- Piaggo luidruchtig de Tureluur
opgereden. Sportcoach en kinderentertainer Stijn Kooijman komt
de Vakantiestraat in Groot-Ropens
met zijn spellen en enthousiasme
verblijden. De Vakantiestraat die
door de Gemeente Harlingen gefaciliteerd is en door de Buurtvereniging de Weidevogels is opgezet, met
Stijn en een kinderbingo. Onder de
belangstellende blikken van wethouder Harry Boon en wijk-coördinatrice Adry Attema-Dijkstra was het een
waar kinderfestijn. De aanhoudende
hitte nodigt snel uit tot waterspellen
en glijpartijen met groene zeep. Kinderen leven zich uit en hebben een
heerlijke vakantiemiddag. Bestuursleden van de buurtvereniging en

ouders, zij sloegen het allemaal van
een schaduwplek met groot genoegen gade. Om af te koelen, werden
de kinderen op ijs getrakteerd, zeer
welkom bij deze temperatuur en inspanning.
Als afsluiting werd een kinderbingo
gehouden en ging elk kind met een
leuk prijsje naar huis. Het Bestuur
van de Buurtvereniging de Weidevogels kijkt terug op een zeer geslaagde
activiteit, waarbij iedereen heel veel
plezier beleefde. Tevens deed hetzelfde Bestuur van de Buurtvereniging een belangrijke aankondiging,
die heel Harlingen aan zal gaan;
Save the date -schrijf de datum in
uw agenda vetgedrukt- 5 september.
Nadere informatie volgt de komende
weken in de Harlinger Courant.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

A-selectie Zeerobben ook begonnen
Ook de A-selectie van Zeerobben is het seizoen 2020-2021, nu officieel
begonnen. Afgelopen week werd er drie keer getraind onder leiding van
de nieuwe trainer Berry Zandink uit De Blesse. Hij kon samen met assistent-trainer Drewes Jansen meteen al een grote groep verwelkomen.
Iedereen heeft uiteraard lang moeten wachten op het moment dat er
weer ‘normaal’ getraind mocht worden. Dat verklaard waarschijnlijk
ook het enthousiasme bij de ploeg.
Voor morgen staat de eerste oefenwedstrijd meteen al op het programma. Om 15.00 uur speelt Zeerobben
in Sneek tegen hoofdklasser ONS

Sneek.
De beloftes zijn inmiddels ook alweer twee weken in training onder
leiding van Camaru van Oostveen.
Zij zagen hun eerste oefenwedstrijd
afgelast worden afgelopen zaterdag.
Morgen een nieuwe kans. Dan spelen ze om 12.30 uur een oefenwedstrijd thuis tegen Leovardia 2.

Jeugdjournaal
Ook voor een aantal jeugdteams zijn de trainingen deze week weer begonnen. JO15-1 onder leiding van Nick Hoogeveen en Jens van Sluis begonnen
zelfs al een week eerder en hebben er enorm veel zin in. Ook zijn de trainingen van JO19-1 en JO17-1 alweer van start gegaan. Naast voetbal werd er
natuurlijk ook gepraat over voetbal zoals hier tijdens de eerste training van
JO17-1. Zij spelen morgen als eerste jeugdteam een oefenwedstrijd op het
Oostersportpark. De aanvang is 10.30 uur en tegenstander is Heerenveen
JO17-1. De overige teams zullen in de loop van volgende week, als de scholen ook weer begonnen, de trainingen weer beginnen. Zoals het nu staat zal
de competitie op zaterdag 19 september van start gaan. Voorafgaand zal er
nog een bekerprogramma afgewerkt worden.
(Foto: Frans Bode)

Barry Zandink meteen al duidelijk aanwezig op zijn eerste training bij
Zeerobben.
(Foto: Frans Bode)

De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 16 augustus 10.00 online meditatie via https://cgkvharlingen.nl/
live-uitzending-bekijken/

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 16 augustus 9.30 uur weer kerkdiensten in de Grote Kerk of via:
www.pg.harlingen.nl

Waddenrobkes weer van start

Leger des Heils Harlingen
Elke week te bekijken op https://
www.facebook.com/ldhharns

Ook voor de Waddenrobkes van Zeerobben beginnen de trainingen volgende week weer. Op zaterdag 7 maart
werd de laatste officiële speelronde voor de landencompetitie gespeeld. Maar in juni werden er gelukkig nog een
paar rondes gespeeld en er werd ook langer doorgetraind. Woensdag 19 augustus om 17.00 uur beginnen de trainingen echter alweer voor deze jongste groep bij Zeerobben. Alle kinderen van 4, 5 en 6 jaar zijn weer van harte
welkom. Vanaf 17.00 uur staan de bekende trainers weer voor de kinderen klaar. Wie mee wil doen kan woensdagmiddag naar het Oostersportpark komen. Misschien eerst een proeftraining of misschien wel meer. Voor meer
informatie vooraf kan ook contact worden opgenomen met Wietse de Wit. Bel of app met nummer 06- 27832598.
Zeerobben is er weer klaar voor.
(Foto: Frans Bode)

H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 16 augustus 11.00 Hoogfeest
Maria ten hemelopneming, H. Eucharistieviering, celebrant pastoor
Conijn (wilt u de viering bijwonen,
dan graag tevoren u aanmelden per
mail op aanmeldenrkharlingen@
hotmail.com)

Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 16 augustus 10.00 livestream
via www.baptistenharlingen.nl.
Doopsgezinde gemeente
Harlingen
Zo. 16 augustus geen dienst
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 16 augustus 9.30 Christian Tan

BOEK

BESTELLEN?
www.flevomedia.nl
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15,6”
NA DE VAKANTIE GAAN

TOT 7,5 UUR
ACCUDUUR

WE WEER...

FRISVAN START!
DOLBY AUDIO™
LUIDSPREKERS

6,1”
SMARTPHONE | GALAXY A41
64GB
• 6,1” HD Super AMOLED scherm
• 2,0 GHz Octa-Core processor
• 8 megapixel camera en 5
megapixel frontcamera
• 64GB opslagcapaciteit en 4GB
werkgeheugen
• Android 10.0
* Excl. 5.69 thuiskopieheffing

588.649.-

269 279.-

*
.

LAPTOP | IDEAPAD 3 15IIL05 81WE00NWMH
•
•
•
•
•

Windows 10 Home
5,6” Full HD IPS beeldscherm
Intel® Core™ i5-1035G1 processor
8GB DDR4 RAM
512GB SSD opslaggeheugen

43”9 cm
10

MULTIROOM ROUTER |
VELOP DUO PACK
• Draadloze snelheden tot
AC1300 (866 + 400 Mbps)
• MU-MIMO technologie:
zorgt voor meerdere snelle
verbindingen met de router
• Ook verkrijgbaar in triple
pack voor 199,-.

FRISVAN
START!

139.-

DRAADLOZE SMART SPEAKER |
ONE SL
• Luister draadloos naar muziek
of radio via Wifi
• Eenvoudig uit te breiden met
meerdere Sonos speakers
• Vochtbestendig, geschikt voor
o.a. de badkamer
• Verkrijgbaar in zwart en wit

4K QLED TV | QE43Q67T

HDR
4K
QLED

799.-

• 43” (109 cm) 4K UHD tv • Fijne heldere beelden door Quantum
HDR-techniek • Fraai in elk interieur door Ambient Mode en
Clean Cable Solution • 100% kleurvolume

FRISVAN
START!

199.-

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen en acties zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m 16 augustus 2020.

WASMACHINE | L8FEN96CS
• 9 kg vulgewicht en 1600 toeren
• ÖKOMix: wasmiddel en
wasverzachter worden vooraf
opgelost en bereiken elke vezel
• ProSense: optimale verzorging
van kleding en bespaart op water
en energie

949.-

ExpertHogerhuis
[Plaatsnaam]
Expert

[Adres] |80,
[Telefoonnummer]
Voorstraat
Harlingen | 0517-412887
expert.nl/[Plaatsnaam]
| [Plaatsnaam]@expert.nl
expert.nl/harlingen
| harlingen@expert.nl
8f3bff6f-530f-4138-9947-7cbb5d77ced2.indd 1

13-8-2020 12:52:50

