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Vanavond finales Lanenkaatsen

Nog

75
dagen
Arts eXpression
Op dinsdag 14 juni heeft
Hilde Tjeerdema, wethouder Onderwijs, van de gemeente Leeuwarden, de
beeldende kunsttentoonstelling ‘Buitenaards’ van
leerlingen van OSG Piter
Jelles en RSG Simon Vestdijk (OVO Fryslân-Noord)
geopend in dbieb (Blokhuisplein, Leeuwarden).
De tentoonstelling is onderdeel van de Arts eXpression
en toont de 28 beste werken
deze leerlingen.
Arts eXpression is een jaarlijks
kunstevenement van de scholen van OVO Fryslân-Noord,
waarbij leerlingen van de
scholengemeenschappen
strijden om de titel voor het
beste beeldende kunstwerk.
Leerlingen werken binnen hun
school wekenlang aan kunst
met een vooraf vastgesteld
thema. Het thema is dit jaar:
Buitenaards.
De Arts eXpression is ontstaan vanuit een behoefte om
leerlingen een podium te geven waar ze kunnen laten zien
wat ze, naast onderwijsinhoudelijke kennis en vaardigheden, nog meer in huis hebben.
Traditioneel gezien bestaat
het evenement uit beeldende
kunst en podiumkunst. In verband met de omstandigheden
rondom Corona is er vorig
jaar een digitale expositie geweest en geen podiumkunst.
Ook tijdens dit schooljaar, de
10de editie, is er geen podiumkunst, maar wel weer een
fysieke expositie met feestelijke opening. De kunstwerken
zijn te zien in dbieb tot en met
3 juli 2022.

Partuur 14 bestaande uit Sven Helvrich (Harlingen), Dylan Drent (Harlingen) en Durk Ennema (Sexbierum) slaan zich een weg naar de finale.

Vanavond om 18.30 uur beginnen
de finales van het Lanenkaatsen.
Hieronder een lijst van de deelnemende parturen.
Groep 1 (11-16)
Partuur 11: Daley Hoekstra (Arum),
Stijn Scheffer (Sexbierum), Rudmer Faber (Achlum) tegen partuur
8: Brandon Cuttress (Sexbierum),
Sjouke Beimers (Beetgumermolen),
Thijs Vrij (Franeker)
Groep 2 (17-35)
Partuur 23: Stefan Quisenaerts (Franeker), Chris Outhuijse (Franeker),
Patrick van Dellen (Berlikum) tegen
partuur 14: Sven Helvrich (Harlingen), Dylan Drent (Harlingen), Durk
Ennema (Sexbierum)

Foto-expositie
in Brouwdok

Groep 3 (36-49)
Partuur 2: Matthieu Visser (Harlingen), Sander Rinia (Makkum),
Daniel Iseger (Leeuwarden) tegen
partuur 11: Gerard Hoekstra (Herbaijum), Michel Van der Veen (Franeker), Robert Rinia (Arum)
Groep 4 (50-59)
Partuur 8: Siebe Tolsma (Winsum),
Andre Dijkstra (Witmarsum), Jan
Norder (Sexbierum) tegen de winnaar van de halve finale partij tussen partuur 11: Peter Kwast (Harlingen), Alexander Post (Sexbierum),
Peter Helvrich (B) (Beverwijk) en
partuur 4: Tonny Outhuijse (Harlingen), Johan Van IJs (Harlingen),
Ludwig Seerden (Franeker)

(Foto’s: HC – Joachim de Ruijter)

(Harlingen), Douwe de Boer Jr.
(B) (Sneek), Age van der Goot (B)
(Goenga). Ook voor de 3e omloop:
partuur 3: Jan Volbeda (Sexbierum),

Klaas Kloosterman (Harlingen),
Simon de Groot (Midlum) tegen
partuur 9: Piet Stellingwerf (Harlingen), Peter de Boer (B) (Herbaijum),

Groep 5 (da 11-35)
Partuur 5: Akke Brussaard (Beetgumermolen), Harmke Siegersma
(Berlikum), Amarins van Althuis
(Arum) tegen partuur 13: Afina
Schrik (Harlingen), Manon Scheepstra (Leeuwarden), Shalina Pander
(Harlingen)
Groep 6 (60+)
3e omloop: partuur 16: Jan de Vlas
(Franeker), Geert Zeilmaker (Harlingen), Henk Draaisma (Midlum)
tegen partuur 17: Pollie Kwast Jr.

Lieuwe Visser (Franeker). Zeker van
de halve finale in deze groep is partuur 14: Pieter Bergsma (Giekerk),
Eddy Sjollema (Harlingen), Rik Vlieger (Harlingen)

Uw vervoer onze zorg!

OUDE TREKWEG 15, 8861 KK HARLINGEN
Tel. 0517-415111 | www.hofmaharlingen.nl

Het kan nog, een kijkje nemen
bij de foto-expositie (T)Sjoch!
van Nynke Brandsma in havenbrouwerij Het Brouwdok.
(T)sjoch! is een knipoog naar
enerzijds de locatie en naar
bier: tsjoch, proost. Anderzijds
is er de sjoch van verwondering en als verzoek om verder
te kijken dan de eerste laag.
De uit Pingjum afkomstige en
tegenwoordig in Amsterdam
woonachtige Brandsma laat
het landschap zien als decor
voor losse beelden. Op humoristische wijze geënsceneerde taferelen in het landschap.
Nog te zien tot 1 juli 2022.

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Ben jij onze
nieuwe taxichauffeur?

Mail ons via
taxi@polharlingen.nl
www.polharlingen.nl
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Het hemd van het lijf: Bob van Houwelingen
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Willem Boomstra beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan Bob
van Houwelingen.
Ik ben Bob van Houwelingen, 47
jaar en een geboren en getogen
‘ouwe seun’. Getrouwd met Marrit
en samen hebben we twee kinderen,
dochter Lynn is 7 en zoon Wout is 4
jaar. Ik hou van zaalvoetbal en hardlopen. In mijn vrije tijd ga ik graag
naar de bioscoop of kroeg. Ook een
hapje en een drankje met vrienden
is leuk.
De vraag die Willem stelt:
Beste Bob dou hest het centrum verlaten en bist gaan wonen in het nieuwe plan van Ludinga. Kanst er wat
aan wennen en kennen we dei ooit
weer verwachten, dast weer terugkomst in het centrum van Harlingen
te gaan wonen.

Bedankt Willem. Op jongere leeftijd
was wonen in het centrum natuurlijk ideaal toen we bijna dag en nacht
in de kroegen doorbrachten. Nu wat
ouder en ‘verstandiger’ en dan is het
wonen in Ludinga fantastisch. Wat
rustiger en voor de kinderen ideaal
met al die speelkameraadjes. Je weet
het nooit, maar als we ooit de loterij
winnen is een pand op de Noorderhaven wel een mooi vooruitzicht!
Wat betekent Harlingen voor
jou?

Harlingen Mien Stadsje, geboren en
getogen in deze prachtige stad. Ik
werk in Franeker maar na 8 uren is
het met ‘gierende banden’ weer naar
huis haha.
Levensmotto.
Een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd!
Mooiste plekje in de stad?
De havens en de zeedijk bij de Stenen Man.
Waar zou je beter in willen zijn?
Het (zaal)voetballen wil in het hoofd
nog prima, maar de uitvoering…
Waar stoor je je snel aan?
Hoe makkelijk mensen anderen via
social media (bijvoorbeeld op Facebook of Instagram) afzeiken. Laat
iedereen in zijn waarde!
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Hawaii of Route 66 in Amerika lijkt
me nog wel eens wat.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Best wel een verzamelaar maar met
twee verhuizingen in drie jaar word

je makkelijker in weggooien.
Volg je de lokale politiek?
Te weinig. Maar ga wel altijd trouw
naar de stembus. Als je niet stemt
moet je ook niet zeiken, zeg ik altijd.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Toevallig de oude cd-collectie op zolder weer eens aan het doorspitten
in verband met verhuizing later dit
jaar. Kom veel goede muziek tegen:
onder andere Guns ’n Roses, Metallica en Pearl Jam en veel rock-cd’s...
Heerlijk!
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Met mijn vader die in 2010 is overleden.
Favoriete sport?
(Zaal)voetbal en hardlopen (doe ik
te weinig op dit moment).
Voor wie heb je heel veel respect?
Mijn vrouw Marrit, na twee bevallingen… respect!
Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Na 20 jaar bij FBTO in Leeuwarden
gewerkt te hebben overstappen naar
Froonacker Van de Witte verzekeringen in Franeker.
Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Parachutespringen staat hoog op
het wensenlijstje.
Grote blunder?
Dat zou je aan Marrit moeten vragen ;-)
Hoe zou je dag eruitzien als je
miljonair was?
Genieten van het leven net zoals nu.
Alleen dan niet meer naar mijn werk
elke dag haha. Die financiële onafhankelijkheid lijkt me wel wat.
Wat is het beste advies dat je



ooit hebt gekregen?
Vraag Marrit eens mee op een date,
werd me zo’n 10 jaar geleden geadviseerd.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
De Harlinger binnenstad. Ik zie veel
te veel lege winkelpanden. Hou de
binnenstad levendig.

Aannemer Jansma uit Drachten voert de laatste werkzaamheden uit aan de
nieuwe voetgangersoversteekplaats aan de Westerzeedijk bij de Stienen
Man. Nadat de belijning is aangebracht is Harlingen een zebrapad rijker.
Stagiair Thimo Sijtsma van de gemeente Harlingen heeft een ontwerp gemaakt om voetgangers tussen het strand en de parkeerplaats veilig te laten
oversteken. Dit is wel nodig, omdat bij mooi weer het parkeerterrein aan de
Westerzeedijk vol staat met auto’s van mensen die genieten van het stand
en de Nieuwe Willemskade.
(Foto: Joachim de Ruijter)

HC AGENDA

Agendapunten zijn welkom via redactie@harlingercourant.nl.

VRIJDAG 17 JUNI
16.00 Federatie Barradeel welp./pup./
sch.jeugd, Wijnaldum
20.00 Bingo wijkvereniging
Oosterpark, wijkgebouw De
Koegelbult
20.00 Orgelconcert door Zuzana
Ferjencikova (Zwitserland),
Grote Kerk

MAANDAG 20 JUNI
19.30 Openbare fractievergadering
PvdA Harlingen in Het Vierkant
19.30-22.00 Openbare vergadering
HOOP, ’t Heerenlogement
(Franekereind 23)
20.00 Openbare fractievergadering
Harlinger Belang , dorpshuis de
Spil Midlum

ZATERDAG 18 JUNI
13.00-18.00 Straatfestival
13.00-18.00 Tobbedansen,
Franekereind/Noordijs
13.30 Maatkaarten wijkvereniging
Oosterpark, wijkgebouw De
Koegelbult
14.00-17.00 Welkom aan boord bij de
Waterscouts, Willemshaven
14.00-17.00 Zeil mee in een Lelievlet
(12+), Willemshaven

WOENSDAG 22 JUNI
20.00 Informatieavond metingen
zoutwinning, rsg Simon
Vestdijk

ZONDAG 19 JUNI
10.00 Waddenvispartij, kv Eendracht

ZATERDAG 25 JUNI
10.00 Familieweekend fc Harlingen

DONDERDAG 23 JUNI
Derde Top 1 Toys jeugdpartij, kv
Eendracht
VRIJDAG 24 JUNI
18.30 Familieweekend fc Harlingen

vroeger hebt uitgespookt?
Als jong jochie fikje stoken op het
schoolplein van de toenmalige Jan
Ligthartschool.
Had niet veel gescheeld of de hele
school was afgebrand.
Grootste miskoop.
Akoestische gitaar, staat al jaren op
zolder.

Bist oek sunig?
Nope.

Ik geef de pen door aan:
Harmen Stellingwerf.

Avondje uit naar?
Concert (23 juni Guns ’n Roses in
Groningen). Met onze vrienden gezellig tafelen en borrelen. Bioscoopje pakken. Naar de kroeg.

En stel de vraag:
Harmen, dou bist een import-Harlinger en wij kenne mekaar via onze
vrouwen. Na een lange tijd voor de
gemeente Harlingen te hebben gewerkt (in loondienst) ben je een paar
jaar geleden voor jezelf begonnen.
Hoe bevalt dat?

Mis je iets in Harlingen?
Goed buitenzwembad. En een vervanger voor Trebol.
Wat is het ondeugendste dat je

GEVRAAGD

Veilig naar het strand

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Gouden sieraden € 25,- tot
€ 50,- per gram o.b.v. karaat. Inkoop al vanaf 1 gram!
Gouden tientjes € 325,- p/s;
Gouden vijfjes € 145,- p/s;
Gouden dukaten € 170,- p/s.
Andere gouden en zilveren
ook welkom. Altijd gratis
taxatie. Info: Dijkstra 0612388465.
Te koop gevraagd oude
ansichtkaarten, nette prijs,
ook ruilmateriaal. S. Bijlsma
tel. 0517-393163.

DIVERSEN

De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
Kom je PAPIERMAKEN
bij Nieuw Zuid? Kom dan
gewoon maandagmiddag
vanaf 13.00 (lokaal boven)
welkom!
BOOTH BOUTIQUE William
Boothstraat 29 Open: di.
t/m vr. van 13.30-16.30 uur.
Grote collectie, iedere week
nieuwe voorraad.

Wees welkom in de Buurthuiskamer van het Leger
de Heils Harlingen. Di. t/m
vr. 13.30-16.30 uur staat de
koffie/thee klaar. William
Boothstraat 27-29
De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.
Ha, D66 stemmers, tijd
voor een feestje! Kom op 1
juli vanaf 17.00 - 20.00, maar
meld je van tevoren even
aan in verband met de catering: roelekenaber@hotmail.
com. WelKOM!
SCHULDEN?
www.schuldhulpido.nl
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.

Colofon
Flevomedia
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,47 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.

Samen verder
voor Harlingen.
Op maandag 20 juni om
19:30 uur bespreekt de
PvdA-fractie de agenda
van de raadscommissie
van 30 juni.
Dat is in Het Vierkant.
De koffie en thee
staan klaar.
Facebook: PvdAHarlingen
Website: harlingen.pvda.nl

Omroepertjes
€ 1,25 per regel. Gratis tot en met 5
regels voor particulieren indien het
geen commerciële uiting betreft.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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OVERLIJDEN

Verdrietig, maar met een onuitwisbare
herinnering aan haar leven,
hebben wij afscheid moeten nemen van

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken.
Liefde en herinneringen leven altijd voort.
Intens verdrietig om wat niet meer is
en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.
Na een periode van afnemende gezondheid
is rustig in zijn slaap overleden mijn lieve man
en vader van Henriëtte en Edwin

Jitze Harder
† Harlingen
9 juni 2022

* Leeuwarden
8 mei 1948
51 jaar

Carol Mary Widdowson
5 North Shields (Eng),
16 december 1954

c Harlingen,
14 juni 2022

Tot onze grote schrik hebben wij vernomen dat

Carol Widdowson
onverwacht is overleden.
Wij wensen Davy en de familie en vrienden heel veel
sterkte toe.
Liefs
Café the Pub en klanten

David Osguthorpe
David James en Claudia
Bea
Correspondentieadres:
Kerkepad 20, 8861 ES Harlingen
U bent uitgenodigd om samen met ons afscheid
te nemen op dinsdag 21 juni om 11.15 uur in
crematorium Andringastate, It Aldlân 4 te
Marsum.
Voorafgaand aan het afscheid is er gelegenheid
tot condoleren en afscheid nemen van 10.30 tot
11.15 uur in bovenstaand crematorium.

Mien stukje goud, bijna 65 jaar trouwt,
rust zacht pop

Jacobus Jan Bonnema
Ko

Lid in de Orde van Oranje Nassau

“Gone too soon to become an angel”

Tjerk Hiddes de Vriesstraat 14
8861 GT Harlingen

Hannie Bonnema - Koster

Rust zacht Carol

Jack en Angelique
3 Kobus

Adriaan, Nicole en Esmée

Milja en Thom

Het afscheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend geven wij kennis
van het overlijden van onze lieve moeder,
oma en oma-oma

Marijke Anema-Odolphi
5 Midlum, 13 april 1924
aHarlingen, 12 juni 2022
Sinds 8 juli 2000 weduwe van Tjitte Anema
Ria en Willem
Edwin
Fenna
Riemie en Rudie
Sylvia en Henry
Sophie, Chloë
Dennis en Annette
David, Joachim, Rebecca
Marijke en Nanning
Bianca en Theun
Dylan, Nick
Willem en Lesya
Davy

Anna

The only time a goodbye is painful is when you know
you'll never say hello again.

Carol Osguthorpe
Wij wensen Davy, David en familie veel sterkte toe
met dit verlies.

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Ko hield van kleurige bloemen.
Er is gelegenheid ons te condoleren op zondag
19 juni van 14.00 tot 16.00 uur in de recreatiezaal
van Almenum, Midlumerlaan 53 A in Harlingen.
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.
Correspondentieadres:
Midlumerlaan 53 A app. 834, 8861 JH Harlingen

Goodbye Carol
Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden, onze muzikale oudste broer,
onze zwager en oom

Tony, Hilda en Michael Green
Barbara en Anthony Green
Alan Dahl

Ko Bonnema
Purmerend: Rinkje

Wij ontvingen het verdrietige bericht, dat

Purmerend: Jan en Baukje

Carol
plotseling is overleden. We zullen haar herinneren als
een lieve en gezellige vrouw.
Wij wensen Davy, David en familie veel sterkte.

Harlingen: Theo en Willemien
Wij ontvingen het verdrietige bericht dat is overleden,
ons hoofd personeelszaken

Rob en Karin

meneer Bonnema

Correspondentieadres:
De Arend 38, 8862 TV Harlingen

Overeenkomstig haar wens is
het afscheid in besloten kring.

c 14 juni 2022

5 7 maart 1935

Antje Harder - Loonstra

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Meer familieberichten op pagina 4

Oud-medewerkers
Ziekenhuis Oranjeoord

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

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

deboeruitvaart.nl
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OVERLIJDEN

- Groot is uw trouw, o Heer Lied 885

Je handen hebben ons gedragen
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Het was moeilijk om uit te leggen wat jij bedoelde
Om precies te zeggen wat je voelde
Maar steeds weer probeerden we elkaar te begrijpen.
Het is goed zo mam, rust nu maar uit.

Wij zijn verdrietig omdat wij verder moeten zonder mijn
lieve man, onze (skoan)heit, pake en oerpake.
Hij was ons zo lief.

Jacob van der Meulen
* 8 juni 1938

Verdrietig, maar dankbaar voor de mooie
herinneringen, hebben wij nu ook afscheid moeten
nemen van onze lieve mam en trotse oma

Joke van der Meulen – Pietersma
Greetje en Hans
Ajolt, Doutzen, Jelmer
Nynke en Klaas
Rianne en Jolle & Elske, Richard

 Leeuwarden, 18 januari 1945
† Harlingen, 10 juni 2022

Gerben van der Zee
Bianca en Willem Jan Kimp
Sascha en Wessel

† 13 juni 2022

59 jaar

Jenny van der Zee - Moed

Sinds 16 april 2016 weduwe van

Jaap

Er is gelegenheid tot condoleren op zaterdag 18 juni van
13.00 uur – 13.45 uur, in de Grote Kerk, Kerkpad 3 te
Harlingen. Aansluitend is de dankdienst voor zijn leven.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.
Correspondentieadres: Roniaweg 14, 8861 VR Harlingen

Nikki en Jelte
Beau en Jolice

Na jarenlang in vriendschap lief en leed te hebben
gedeeld, moeten we nu afscheid nemen van

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers
van de Herbergier Harlingen voor de liefdevolle
verzorging.
Pannegat 29
8862 DG Harlingen
Het afscheid heeft vandaag plaatsgevonden.

Christa Akkerboom-Hondema
Ronald, Mirjam, Frank en partners
Harlingen, 13 juni 2022

We zullen je nooit vergeten...

Rustig is weggegleden uit het leven
onze lieve moeder, oma en oude oma

Een speciale dank gaat uit naar het personeel
van De Spiker, afdeling ‘t Herenwaltsje
voor de liefdevolle verzorging.
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Familie J. de Wind, Galeistraat 14, 8862 XS Harlingen

‘Meneer’ Jaap van der Meulen
Dankbaar gedenken wij dat hij meer dan 25 jaar nauw
betrokken was bij onze club.
“Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het Licht komt stromen,”
Mag dit tot troost zijn voor zijn vrouw, (klein)kinderen
en allen die hem zullen missen.
Leiding en leden van de ‘Moederclub’
van de Protestantse Gemeente Harlingen Midlum

Ik raad u; mijn oog is op u.
Psalm 32: 8b

In liefde gedenken wij ús heit en pake

Sinds 7 juni 2015 weduwnaar van Tietje Haringsma-Dijkstra

* Balk, 15 april 1938
† Franeker, 13 juni 2022

Driebergen:

Assen:

Amsterdam:

Erik & Selina
Zoey

- Ali -

Jaap en Hilda
Edwin (in liefdevolle herinnering)
Moniek en Pascal, Damian
Anita en Erik-Jan, Hidde

Ons bereikte het droevige bericht, dat is overleden

Alle Taco & Liset
Noa & Mara

Aaltje Hoorn

Elly en Jan
Patricia en Bote, Jarno, Nick, Bryan, Jesper
Linda
Gerard (in liefdevolle herinnering)

Schildergroep “Het Vierkant”

Jaap

Johannes 11 vers 25b

Rika en Jan †
Miranda en Johannes, Melissa, Jesse
Ronald
Ruben

is overleden.
Altijd vrolijk en vol humor blijft hij in onze herinnering.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe bij dit grote verlies.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wie in Jezus gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven.

Ida en Berend
Alice en Marcel, Sander en Marion, Mirthe, Jelmer
Martijn en Sandra

Jaap van der Meulen

Johannes Haringsma

Jaap van der Meulen

Verdrietig en stil zijn we door het
overlijden van onze lieve buurman

* Zaandam, 13 oktober 1919
† Harlingen, 13 juni 2022

Ons bereikte het verdrietige bericht dat onze medecursist

Verdrietig zijn we dat onze altijd vriendelijke en
behulpzame buurman

Jaap van der Meulen

Leeuwarden:

Gepke en Frank
Nienke
Gerben
Maaike
Jouke en Joke
Hester
Femke
Iris
Wigle en Paola
David
Isaac
Siebe

Onze dank gaat uit naar Westerpoort Franeker
afdeling ‘Fjild ’ voor de liefdevolle verzorging.
De herdenkingsdienst wordt gehouden op dinsdag 21 juni
om 11.00 uur in de Grote Kerk, Kerkpad 3 in Harlingen.

is overleden.
De bewoners van de Roniaweg

Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats
op de Algemene begraafplaats

Een bijzonder mens is van ons heengegaan,

aan de Begraafplaatslaan in Harlingen.

Meneer van der Meulen

van 10.30 tot 11.00 uur in bovengenoemde kerk.

Bedankt voor de prachtige tijd, de fantastische
verhalen en bijzondere momenten.
Meneer van der Meulen stond altijd voor ons klaar
en kon intens genieten van de herinneringen
die we tot voor kort met hem deelden.

Alma
Annet
Bas
Bernard
Edgar
Edzo
Freddy H
Freddy J

Er is gelegenheid tot condoleren

Correspondentieadres:
Diederichslaan 31, 3971 PA Driebergen

Leerlingen Pr. Julianaschool
klas 1979-1984

Wij ontvingen het verdrietige bericht dat
na afnemende gezondheid is overleden

We wensen familie en geliefden
veel sterkte toe met dit verlies.

Buurman Haringsma

Geert Jan
Gert Jan
Hanna
Hanneke
Heidi
Ilse
Jeannette
Jimmy

Johan
Johann
Marco
Marina
Marjan
Monique
Nienke
Otto

Otto Ralph
Rachel
Rixta
Sandra
Selina
Sietse
Theo
Udo

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.
Het hofje Troelstrastraat

Meer familieberichten op pagina 3
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Burgemeester maakt kennis met Lanenkaatsen

Harlinger (61) had kinderporno
en chatte over seks met kinderen
LEEUWARDEN/HARLINGEN – Wegens het bezit en verspreiden van kinderporno heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag tegen een 61-jarige inwoner van Harlingen een werkstraf van 180 uur geëist plus een
voorwaardelijke celstraf van drie maanden. Het OM wil ook dat de Harlinger zich laat behandelen en dat hij niet weer in aanraking komt met
kinderporno.
Op twee telefoons en een computer
vond de politie ruim twee jaar geleden 246 afbeeldingen en een video
die aangemerkt konden worden als
kinderporno. Geen grote hoeveelheid, maar het ging wel om vergaande seksuele handelingen met meisjes in de leeftijd van vier tot twaalf
jaar. Op een van de afbeeldingen
werd een meisje met vastgebonden
benen gepenetreerd door een hond.

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

hoekje

’t Dieren

Dinsdagavond bracht burgemeester Ina Sjerps een bezoek aan het Lanenkaatsen. Het was voor haar de eerste keer dat ze dit geweldige evenement
bezocht. Ze werd rondgeleid over de Lanen door Hilko Mulder voorzitter
van Stichting Comité Lanenkaatsen. De burgemeester was onder de indruk
van het in groten getale opgekomen publiek en de geweldige sfeer op de
Lanen. “Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zijn die plezier beleven,
het Lanenkaatsen is een uniek evenement waar Harlingen erg trots op kan
zijn.” 
(Foto: HC – Joachim de Ruijter)

Verder stuitte de politie op chats
waarin de Harlinger met gelijkgestemden sprak over seks met kinderen. Het waren soms “ranzige chats”,
zei de officier van justitie. Zoals een
moeder die met de verdachte chatte
en foto’s stuurde terwijl ze haar slapende dochter betastte. De verdachte deed zich voor als iemand die zelf
kinderen had, die hij ook misbruikt
zou hebben. “Stoerdoenerij”, zei
de Harlinger. “Dat heb ik echt nog
nooit gedaan”.
Hij zou het grootste deel van de tijd
onder invloed zijn geweest. Daar
kwam nog bij dat hij vroeger zelf ook
met misbruik te maken heeft gehad.
Iets waar hij nog nooit met iemand

over had gesproken. Hij heeft zich
aangemeld bij de GGZ voor een behandeling. Daar moet hij mee doorgaan, vond de officier van justitie.
Behalve een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf eiste de officier
dat de verdachte, als hij aan het internetten is, geen kinderporno mag
downloaden of verspreiden.
Ook moet hij zich onthouden van
het chatten met minderjarigen en
mag hij geen sites bezoeken waar
gesproken wordt over het plegen
van seksuele handelingen met minderjarigen. De reclassering moet
dat controleren. Justitie was in het
najaar van 2019 bij de Harlinger terechtgekomen via een Amerikaans
centrum dat zich bezighoudt met de
bestrijding van kinderporno. De man
had bestanden met kinderporno opgeslagen in Google Foto’s. Via zijn
mailadres kwam hij in beeld. Aan het
eind van de zitting beloofde de Harlinger beterschap. “Ik vind het heel
stom van me dat ik het gedaan heb.
Ik zal het ook nooit weer doen”.
De rechtbank doet op 24 juni uitspraak.

Incident Zeesleepboot Holland op Terschelling

Broeden op niks af
Natuurlijk is broeden in alle vrouwtjesvogels ingebakken. Dat mag je
echt wel een instinctieve handeling
noemen. En ze zijn niet erg kieskeurig waar ze op broeden. Dit voorjaar was er in Burghsluis, Zeeland,
een patrijs die een flink gevuld nest
wilde completeren met een golfbal.
Het ‘ei’ was warm, dus ze had er
daadwerkelijk op gebroed. Tenslotte
heeft men toch besloten om de bal
eruit te halen, omdat alle warmte
naar de kuikens moet.

Holland raakt kademuur haven Terschelling

Golfers zijn er wel op voorbereid dat
er op hun terreinen gelegd wordt,
ze hebben een heel protocol voor
het respecteren van de vogels, maar
willen niet de dupe worden door het
verlies van een hole. Het broeden op
golfballen, is dus zeker niet nieuw.
Ook ooievaars doen wel eens een
greep in de golfballenkast. Ik las een
verhaal dat een paar ooievaars in
Duitsland, die wat eieren aan rovers
hadden moeten afstaan, meteen reageerden door hun nest weer aan te
vullen met verscheidene golfballen.
Gebroed moet er worden, uiteindelijk.

Selina Boots 30 jaar bij kapsalon Wink

Dan de papegaai van mijn schoonzusje, een grijze roodstaart die
Rocky heet en al verscheidene malen
heeft gebroed op onbevruchte eieren. Ook dit voorjaar weer zat ze op
een ei. Een heel mooi, glad spierwit
eitje, veel kleiner dan een kippenei.
En ze zat heel stilletjes op de bodem
van de kooi, om dat eitje uit te broeden. Een grijze roodstaart kan wel 5
eieren leggen. Ik vond het wel aandoenlijk, want het publiek weet, wat
de vogel niet weet, namelijk dat er
helemaal geen kuikens komen.

Zondagochtend bij aankomst op Terschelling is de Holland bij het (achteruit) invaren van de haven tegen de kademuur aangevaren. Passagiers
en bemanning hebben bij het raken van de kade geen letsel opgelopen.

de kade is nagenoeg geen schade, zo
bleek na onderzoek van Rijkswaterstaat op Terschelling.

Het schip is hard geraakt, waardoor
schade is ontstaan aan de achterkant met een inzetting en scheur
in de stuurmachinekamer, boven

Holland blijft op Terschelling
Conform planning blijft Zeesleepboot Holland de komende tijd op
station Terschelling. Inzet betreft

de waterlijn. Inmiddels is het schip
door Lloyd’s geïnspecteerd en akkoord bevonden op eigen kracht
naar Harlingen terug te varen. Aan

HARLINGEN – Op 1 juni 1992 kwam een 20-jarig meisje zich aanmelden bij kapsalon Wink aan de Brouwerstraat. Ze had de kappersschool
te Leeuwarden met succes afgerond en zocht werk. Al verschillende sollicitaties verstuurd naar diverse kapperszaken in Harlingen. Totdat haar
vriend Erik als vaste klant zijn haardos bij kapsalon Wink liet knippen.
Door Ubbo Posthuma
Tonnie Wink had sinds kort de zaak
van zijn vader overgenomen aangezien die 65 jaar werd en met pensioen
ging. Dus zocht Tonnie een kapster.
Onder het knippen van Erik kwam
het ter sprake en liet Erik weten dat

zijn vriendin kapster was. “Die kan ik
wel bruuke”, liet Tonnie in onvervalst
Harlingers weten. Selina werd uitgenodigd en het voelde van beide kanten goed. Nu, 30 jaar later, is Selina
nog steeds de kapster van kapsalon
Wink. Ze werkte fulltime, maar na
de komst van haar inmiddels 16-jari-

ge dochter besloot ze 26 uur te gaan
werken. Het bevalt haar nog steeds
uitstekend. “Anders had ik het geen
30 jaar uitgehouden”, lacht Selina. Ze
is dan ook nog lang niet van plan te
stoppen. Ook Tonnie Wink is maar
wat blij met Selina. “Het is een goede
kracht met humor en geliefd bij de
klanten.” Afgelopen woensdag werd
Selina dan ook even door haar ‘baas’
in de bloemetjes gezet als waardering
voor haar 30-jarige carrière.

Lloyd’s is akkoord dat de Holland na
MIWB-inzet op eigen kracht terugvaart. Bij terugkomst in Harlingen
gaat het schip voor reparatiewerkzaamheden naar Damen Shipyards.
Als gevolg van de werfgang komt
het bezoek van de Holland aan het
IJmuiden Havenfestival te vervallen.

Straatfestival
Harlingen:
theater, spel,
spektakel én
muziek op straat
HARLINGEN - Zaterdag 18 juni is
het Straatfestival en worden bezoekers van het stadshart getrakteerd op theater, spel, spektakel
én muziekoptredens op straat. Het
wordt weer een editie om door een
ringetje te halen. Vol spektakel,
kolder, acrobatiek, straattheater
en er komt ook vet lekkere muziek
dit jaar.
Alle acts van 2022 staan online!
Ben je benieuwd naar het programma van 2022? Kijk dan gelijk even
bij het programmaoverzicht verderop in de HC en raadpleeg facebook.
com/StraatfestivalHarlingen voor
overige informatie.

Het advies in zo’n geval is om de
vogel 28 dagen te laten broeden, en
dan de eieren stuk voor stuk weg te
halen. Het vrouwtje moet goed bijgevoerd worden, want het leggen en
broeden, kost haar wel krachten.
Zelf heb ik ook zoiets meegemaakt,
namelijk een landschildpad die een
paar maal met een ei op de proppen
kwam. In ieder geval hoefde ze daar
niet op te broeden, dus we konden
het stilletjes laten verdwijnen.

opleidingsdoeleinden van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Gelegen voor de kant vinden basic safety trainingen plaats voor studenten
(marof en OT2).

Een fraai boeket bloemen voor Selina Boots.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Het Straatfestival Harlingen 2022
wordt mogelijk gemaakt door:
Hoofdsponsors: Ondernemend Harlingen, Stichting BENG, Gemeente
Harlingen, Café ’t Skûtsje. De Club
van 100: Lunchcafé Basta - Smeding Groente & Fruit - Jumbo Olaf
Hermus - Visser Recycling ATR en
Vriendjes voor een Tientje.
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Gratis bloemen plukken met Van Campen & Dijkstra

De voordelen van RegioBank
Bank- en financiële zaken regelen
vinden de meesten mensen saai en
dit wordt dus ook vaak uitgesteld.
“Wij snappen dat, maar overstappen
kan juist in verschillende gevallen
echt heel slim zijn. Want waar kan
je nog een bank binnenlopen om een
vraag te stellen, rekeningen te openen, geld te storten of ondersteuning te krijgen met diverse bankzaken? In Harlingen kan dat alleen
maar bij ons,” zegt Reynold.

Vlnr: Camilla Zeelen en Reynold Bontes van Van Campen & Dijkstra, en Sien Niermeijer van Pluktuin PlukWad.

Onlangs hebben Reynold Bontes en Camilla Zeelen van Van Campen &
Dijkstra, tevens zelfstandig adviseur van RegioBank, een aantal vierkante meters grond geadopteerd bij Pluktuin PlukWad in Wijnaldum.
Deze pluktuintjes geven zij door aan regiogenoten die bij hen een bankrekening openen. Hiermee ontvang je eigenlijk een vierkante meter gratis bloemen, die je van de zomer zelf kunt plukken.
Ondersteunen van
lokale initiatieven
“Pluktuin PlukWad heeft als doelstelling om een positieve plek te
creëren waar mens en dier van kan
profiteren. Met de opbrengst van
de pluktuin worden door PlukWad

maatschappelijke goede doelen ondersteund. Daar worden wij vrolijk
van”, zegt Reynold Bontes. “Van
bloemen word je sowieso blij, maar
ook de buurtzame en lokale gedachte spreekt ons erg aan. Dit past helemaal bij onze bedrijfsvoering. Wij

vinden het dan ook een eer dat wij
de eerste 25 m2 pluktuin hebben
kunnen adopteren.”
Welkomstcadeau
“Als bedrijf gaan wij natuurlijk niet
zelf al die bloemen plukken van de
zomer. Dit geven wij weg aan iedereen die bij ons een bankrekening
opent. Als een soort welkomstcadeau, even een ander soort bos
bloemen,” vertelt Camilla Zeelen.
Camilla is sinds november vorig jaar
adviseur bankzaken bij Van Campen

“Wij zijn vijf dagen per week geopend en je hebt altijd vaste contactpersonen die je kent én die jou
kennen. Dat is waar wij voor staan.
Lokaal en persoonlijk! Ook aan de
telefoon krijg je geen keuzemenu,
altijd een medewerker die je verder
op weg helpt. Natuurlijk kun je bij
RegioBank online bankieren, met
internetbankieren via de computer,
de app op je telefoon of betalen met
je mobiel of Apple Watch. Maar als je
hulp nodig hebt, dan loop je gewoon
even bij ons kantoor aan de Voorstraat binnen waar je Camilla tegenkomt die je helpt met al je bankzaken en bankvragen”, aldus Bontes.
Met deze actie wil Van Campen &
Dijksta in Harlingen ‘overstappers’
of nieuwe rekeninghouders feliciteren met hun nieuwe bank in de
buurt. De Pluktuin van PlukWad is
op fietsafstand van Harlingen. Het
zaaien is al voor je gedaan en van
de zomer kan je zelf je snijbloemen
plukken. De openstelling van de tuin
is afhankelijk van het weer, maar de
verwachting is begin juli.

Adios Nonino, in memoriam Ko Bonnema

je goud, hing dan microfoons in
de kroonluchter, sloot die aan op
de bandrecorder en liet die draaien terwijl de radio aan stond. Als
Ko dan thuiskwam vroeg hij aan
haar, was er nog wat leuks bij? Ze
zei dan, ja Ko, must de teller even
startte op de nummers 200-315
en 375, op die nummers begonnen
dan de nieuwe liedjes. Dan moest
’s middags drummer Germ Kuipers
wel even langskomen, want Ko was
een perfectionist, om de boel in te
studeren.
Met wie speelde Ko niet, ook met
Jan Roukema en toen ze eens in
een dorpshuis, ergens in den lande,
moesten spelen kwamen ze wat te
vroeg aan. Het was een toneelclub
dus zei Jan, kom Ko wij gaan oek
even naar dat toneelstukje kieken.
Samen kwamen ze in een doodstille zaal en gingen achterin zitten.
Roukema haalde, tot schrik van
Bonnema, een handvol niespoeder
uit zijn zak en blies die de zaal in.
In no time was de halve zaal aan
het niezen en waren de toneelspelers niet meer te verstaan. Ko was

inmiddels de muziek spullen aan
het opzetten, terwijl Roukema tegen de voorzitter zei, wie dit deen
het mutte se ur drekt uutzette. Ko
schudde alleen maar met het hoofd
en lachte wat binnensmonds.
Ko heeft veel nummers gecomponeerd, gearrangeerd en begeleid,
onder andere voor Jan en Zwaan,
Imca Marina en Arie Ribbens,
maar ook voor het bekende Harlinger duo Nijkamp, dat waren Corrie
Nijkamp en zijn broer Tommie.
Ko had een zwak voor Cor en gaf
hem regelmatig accordeon les en
zo mochten zij het nummer Jij en
ik alleen, van Ko’s hand, zingen
en spelen. Een prachtig nummer
wat goed gezongen werd door het
duo en daar tussendoor hoorde
je schitterende riedels van een
accordeonist. Oppe hoeke vanne
Voorstraat zeiden ze al, dat is die
Cor Snor niet en dat klopte, die virtuoze riedels werden gespeeld door
Ko Bonnema. Ook bij de nummers
die moesten worden opgenomen
voor de eerste Harlinger cd was Ko
de grote muzikale leider, gesteund
door Hompy. Elk foutje werd door
Ko verbeterd zodat het allemaal
soepel verliep. Hetzelfde gebeurde
bij de Harlinger avonden in Trebol
en ook daar wist hij de zingende
amateurs naar een hoger niveau te
tillen. Het nummer Adios Nonino,
dat hij speelde tijdens de eerste
Proms in Concert by Jack Heaven
in de Grote Kerk, was zijn laatste
publieke optreden, eentje van hele
grote klasse en dat tekende de vakman Ko Bonnema.
Er is nog zoveel meer te vertellen
over Ko Bonnema, sien stukje goud
Hannie, de muziek, de kinderen en
de kleinkinderen maar dan is er
ruimte te kort in de krant. Ko is
niet meer, op 14 juni 2022 is hij
vredig ingeslapen met al zijn geliefden om hem heen. We zullen je
missen Ko, rust zacht seun.

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 19 juni 9.30 Grote Kerk, ds. J.P.
Lindeboom; 10.00 Feesttent Midlum, drs. T. Bloem.
Leger des Heils Harlingen
Zo. 19 juni 10.00 Samenkomst met
zang en muziek.
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Zo. 19 juni Viering Heilig Avondmaal 10.00 ds. H.J. Siegers.
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 19 juni 10.00
ds. René Millenaar.
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Vr. 17 juni 19.00 H. Eucharistieviering b.g.v. het huwelijk van Diane
Anema en Tjebbe Pieters m.m.v. het
kerkkoor, pastoor Conijn en Hoogma; Zo. 19 juni Hoogfeest Heilig
Sacrament 11.00 H. Eucharistieviering m.m.v. organist (samenzang),
pastoor Conijn; Wo. 22 juni 9.30 Eucharistieviering in de kerk, pastoor
Marco Conijn.
Doopsgezinde gemeente
Harlingen
Zo. 19 juni 9.30 ds. W.I. Beuker.
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 19 juni 9.30 Martin Flierman.
Do. 20.00 Bijbelstudie o.l.v. Gerrit
Hiemstra, thema: De Heerlijke namen van God.
De Batting
Zo. 19 juni Vaderdag 10.30
Mw. T. Kingma.

Zondag 19 juni:
10:00 - 11:00 Horizon
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 - 13:00 Roots Music
13:00 - 14:00 Jack Heaven’s Café
14:00 - 17:00 Sport Lokaal
17:00 - 18:00 Non stop music
19:00 - 21:00 Brian on Air
21:00 - 22:00 Black & Blues
Maandag 20 juni:
10:00 - 12:00 Koffieradio
12:00 - 13:00 Omrop Fryslân
13:00 - 15:00 Afslag Harlingen
16:00 - 19:00 Omrop Fryslân
19:00 - 20:00 Razzle Dazzle
20:00 - 21:00 Roots Music
21:00 - 22:00 Muziek met Erik
Dinsdag 21 juni:
10:00 - 12:00 Koffieradio
12:00 - 13:00 Omrop Fryslân
13:00 - 14:00 Jack Heaven’s Café
14:00 - 16:00 Nostalgia
16:00 - 19:00 Omrop Fryslân
19:00 - 22:00 Installatie nieuwe
wethouder (RSH politiek)
Woensdag 22 juni:
12:00 - 13:00 Omrop Fryslân
16:00 - 19:00 Omrop Fryslân
19:00 - 22:00 Raadsvergadering
(RSH politiek)
Donderdag 23 juni:
10:00 - 12:00 Koffieradio
12:00 - 13:00 Omrop Fryslân
16:00 - 19:00 Omrop Fryslân
19:00 - 20:00 Uit de Schatkamer van..
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland
Vrijdag 24 juni:
10:00 - 12:00 Koffieradio
12:00 - 13:00 Omrop Fryslân
13:00 - 14:00 Keep it Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
16:00 - 18:00 Omrop Fryslân
19:00 - 20:00 Horizon
20:00 - 23:00 Het Alternatief
Voor meest actuele programmering
zie omroeprsh.nl
S GENOE
ON

N
GE

Het was niet geheel onverwacht
maar toch schrik je als je hoort dat
Ko Bonnema is overleden. Wie kon
Ko niet, hij was zeker de grootste
muzikant die wij hier in Harlingen
hebben gehad. Hij begon als accordeonist bij de Nieuwe Frisia’s, had
zijn eigen orkest Ko Bonnema en
daarna trad hij jaren op met Jelle
Dijkstra. En je kwam hem overal
tegen in Harlingen, in de Beurs,
in Trebol en ut Roomse hemelsje
maar ook in alle omliggende steden en dorpen trad Ko vaak op, ja
zelfs over de Afsluitdijk en in Groningen. Hij was overal een graag
geziene en hele erge muzikale gast.
Zijn normale werk begon op ut
Bolwerk in het algemene ziekenhuis. Toen dat werd gesloten ging
Ko mee naar Oranjeoord dat in
het Plan Zuid kwam te staan. Ko
moest nog een keer verhuizen naar
de Achlumerdijk en daar werkte
hij tot zijn 58e verjaardag. Daarna ging hij samen met zijn vrouw
Hannie genieten van hun vrije tijd
want hij ging met de VUT en konden ze tijd besteden aan de kinderen en de kleinkinderen, die Ko
dan zo stiekem weg ook nog meerdere lesjes gaf.
Hannie zijn vrouw was de manager
thuis en dat niet alleen, ze lade de
auto middags in om hem ’s nachts
weer uit te laden. Ko kon met zijn
handicap al dat werk niet alleen
doen, dan hew ik last van mien
striekiezers, zei hij dan, want zo
noemde hij de schoenen die hij
droeg.
Hij speelde ook vaak in hotel-café
de Beurs, samen met de drummer
Germ Kuipers en Jopie v.d. Ven
kroop zo nu en dan achter de piano. Maar Ko was wel zo dat hij
het liefst alle nieuwe nummers
’s avonds wilde spelen. Er waren
toen natuurlijk nog geen computers maar daar hadden ze wat
op gevonden. Hannie, sien stuk-

Zaterdag 18 juni:
09:00 - 10:00 Een praatje en plaatje
10:00 - 11:00 On Air
11:00 - 13:00 Afslag Harlingen
13:00 - 14:00 Muziek met Erik
14:00 - 17:00 RE Sport

PV

& Dijkstra. “Wij zijn zelfstandig adviseur van RegioBank, de enige bank
in Harlingen. Sinds de opening zien
wij dat Harlingers en regiogenoten
echt een bank gemist hebben.”
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Duiven uitgevlogen
In verband met een uitbraak
van vogelgriep in Tzum is er een
abrupt einde gekomen aan het
vliegseizoen voor oude duiven
voor de twee verenigingen in Harlingen, de vereniging in Franeker
en de vereniging in Minnertsga.
Het is nog niet bekend wanneer
de activiteiten van deze verenigingen weer doorgang mogen vinden.
Het groene licht moet hiervoor
worden gegeven door de NVWA en
de Afdeling Friesland van de NPO
(Nederlandse Postduivenhouders
Organisatie).
Bij PV De Postduif verdeelden Jan
Hoogland en Jackie Smit de eerste
prijzen voor een Fondvlucht vanuit Sens en voor de Vitesse vanuit
Heusden Zolder.
Bij PV Ons Genoegen werd Andries
Wijkstra winnaar van Midlum en
wijde omgeving. Dirk Buwalda
heerst op Fondvlucht vanuit Sens.
De volledige uitslagen van de laatste
vluchten van PV De Postduif en PV
Ons Genoegen vindt u op onze website: harlingercourant.nl.
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Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

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

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

like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

PRO USER DIAMANT
FIETSDRAGER

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

Nu voor de zevende keer
BESTE KOOP Consumentengids
Geschikt voor E-bikes

Nu voor € 349,95
Automaterialen
IJdema
Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires
Zuiderhaven 31 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

KLEDINGKAST
NEVADA 2
Met het Nevada kastenprogramma kun je een kast samenstellen
die perfect bij je past. De mogelijkheden zijn oneindig en met de
verschillende accessoires kun je de kast naar eigen wens
samenstellen. Dit programma bestaat naast de Nevada 2 uit
verschillende types: Nevada 1, 3 en 5. De opties zijn gelijk, maar
de deuren hebben bij iedere type een ander stijl.

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

体
Acu-Oost












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

Galjoenhof 9, 8862 PH Harlingen, tel. 0517-416439, www.acu-oost.nl
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Watersport4All in de Willemshaven
Morgen leggen de waterscouts de loopplank uit in de Willemshaven. Wie
een kijkje aan boord van hun wachtschip ‘Di Adventure’ wil nemen of
wie eens in een Lelievlet wil (mee)zeilen is tussen 14.00 en 17.00 uur
van harte welkom. De activiteit wordt gehouden in het kader van het
Harlinger Sportakkoord onder het motto ‘Watersport4All’.
Afgelopen jaar brachten de Harlinger waterscouts met steun van donateurs, bedrijven en een Club van
100 een groter schip in de vaart.
‘Di Adventure’ fungeert bij weekend- en zomerkampen als varende
uitvalsbasis en gedurende het scoutingseizoen als honk voor de zeeverkenners (13-15 jaar). “De Harlinger
watersportweek is een mooie aanleiding om de deuren eens open te zetten”, zegt bestuurslid Chris Elsinga.
“Wie het schip wil bekijken, of wie
benieuwd is wat onze vereniging allemaal doet, die is zaterdagmiddag
welkom aan boord.”

Op vrijdag 13 mei 2022 plaatsten wij twee oude foto’s uit de collectie van Jaap
van der Veen uit Harlingen. Op de eerste foto van verpleegkundig- en ander
personeel van het Sint Jozef ziekenhuis, kregen wij een reactie van Henk van
der Heide uit Harlingen. Hij gaf door dat de man rechts, in de overall, zijn
oom Frans Schoot is. Hij was bij de technische dienst in het ziekenhuis en
woonde op de Grote Bredeplaats. Verder herkende hij in het achteraan in het
midden, de heer Egbert Scheepstra, deze was verpleegkundige, vroeger zei
men broeder. Helaas zijn er verder geen namen bekend geworden.
De foto is gemaakt aan de tuinkant (Spoorstraat) hier was ook de ingang.
Op de tweede foto van een huis dat er niet bewoond uit ziet ontvingen wij
reacties van de dames A. Bloem-Haan uit Schagen en Roelie Hoekstra uit
Harlingen, beiden gaven door dat dit huis op de Heiligeweg 13 stond/staat.
Mevrouw Bloem gaf door dat hier vroeger een soort van ‘rommeltjeswinkel’
van Homme Poort Sr. zat. Deze verkocht van alles zoals zilverbrons voor
petroleumstellen, kachels, aardewerk, steengoed, enz. Roelie Hoekstra dacht
zich te herinneren, dat hier vroeger een fietswinkel van de heer Sikke de
Vries heeft gezeten. Het pand is nu al jaren een woonhuis.

Meezeilen
Vanavond en morgenochtend zeilen de waterscouts zelf in de haven.
Morgenmiddag vanaf 14.00 uur
kunnen nieuwsgierige 12-plussers
ervaren hoe je de zeilen hijst en een
rondje zeilt.
“Scouting biedt elke week leuke
activiteiten, van speurtochten tot
koken op houtvuur. Maar de rode
draad zijn toch wel activiteiten op
en rond het water. De ene keer bouw
je een vlot, de andere keer schep je
beestjes uit een boerensloot of stap

De Dieetcoach
Tips voor de barbecue
Deze week kreeg ik de vraag of ik
nog barbecuetips heb. Het is er immers mooi weer voor! In dit artikel
zet ik even de belangrijkste tips op
een rijtje.
Allereerst is het belangrijk om de
hoeveelheid vlees eens kritisch te
bekijken. Eten we normaal gesproken (en ideaal gezien) één ons vlees
per dag, nu wordt er soms zelfs een
kilo vlees gegeten! Om na het barbecueën niet met een hongerig gevoel
te blijven zitten, is het dus nodig
om ook groenten bij het barbecueën te nemen. Je kunt de groenten
aan spiesen rijgen tussen het vlees
in, bv. paprika stukjes of champignons. Of een spies maken met
alleen maar groenten eraan. Maar
natuurlijk kunnen de groenten ook
ingesmeerd met olie en kruiden op
de barbecue gelegd worden. Denk
hierbij aan stukjes paprika of aubergine. Mijn eigen favoriet is gekonfijte tomaat. Hierbij dompel ik
de tomaten eerst onder in kokend
water, zodat het velletje loslaat. Dan
gaan de tomaten in een ovenvast
schaaltje. Ik pers een teen knoflook
boven de tomaten, besprenkel ze
met olijfolie en doe er wat basilicum over. Dan zet ik het schaaltje
met een laagje aluminiumfolie erover op de barbecue. Na ongeveer
20 minuten op een hete barbecue
zijn ze een heerlijke aanvulling op je
bord, naast het stukje vlees en het
stokbrood of de gepofte aardappel.
Een gepofte aardappel kan ook op
de barbecue worden klaar gemaakt.
Een aardappel heeft wel wat langere werk om in aluminiumfolie te
garen (30 minuten). Het is handig
om deze als eerste op de barbecue
te leggen. Vijf minuten voorgaren
in de magnetron helpt ook (dan nog
niet in de folie!). Prik dan wel wat
gaatjes in de aardappel. Als je het
dan in folie op de barbecue legt, is

de aardappel veel sneller gaar. Heerlijk met kruidenboter of wat crème
fraiche. Stokbrood is ook lekker,
kies eens voor bruin stokbrood,
dat vult beter. Als je koolhydraatarm eet, is een geroosterde koolhydraatarme boterham ook lekker.
Of vraag eens aan de bakker of hij
koolhydraatarm stokbrood wil maken. Beleg het stokbrood dan met
pesto (dit maak je zelf met olijfolie,
basilicum, geroosterde pijnboompitten en een beetje Parmezaanse
kaas) of met een zelfgemaakte tapenade. Vraag ons om lekkere recepten via onderstaand mailadres.
Denk ook aan een groene salade of
komkommer bij de barbecue. En
neem niet teveel rode saus bij het
barbecueën. Rode sauzen bevatten
geen vet, maar wel veel suiker. De
“witte” sauzen, zoals knoflooksaus
en whiskysaus zijn vaak op basis
van mayonaise of fritessaus. Deze
sauzen bevatten goede vetzuren. Als
je ze zelf maakt met yoghurt is het
sausje minder vet. Je kunt hiervoor
volle of Griekse 10% vet yoghurt
gebruiken. Met verse knoflook of
knoflookpoeder voor knoflooksaus,
verse ui voor een uiensaus, mosterd
voor een mosterdsaus of kerrie voor
een kerriesaus, maak je snel verschillende sausjes. Maar nu even
terug naar het vlees. Als er gekozen
wordt voor magere soorten vlees of
voor vis komt dat de gezondheid natuurlijk ten goede. Pas wel op met
gemarineerde vleessoorten. Deze
worden snel zwart en dat zwarte
laagje is kankerverwekkend. Wil je
de recepten van tapenade of pesto ontvangen? Neem dan contact
op met Irene Kieftenburg, diëtist,
irene@libra-dieetadvisering.nl. Tel.
06-11276810. Libra is gevestigd
in Franeker (de Metro), Harlingen
(Fysio Harlingen) en Sexbierum
(Fysio Harlingen). De diëtist wordt
vergoed vanuit de basisverzekering.
Je hebt geen verwijzing meer nodig!

je in een kano. Je kunt bij ons zelfs
je officiële CWO-zeildiploma halen.”
Zinvol vrijwilligerswerk
Niet alleen kinderen en jongeren,
ook tientallen vrijwilligers beleven
elke week plezier aan de activiteiten.
“Zo’n groep jeugd of jongeren begeleiden vraagt een hoop creativiteit
en soms ook geduld, maar geeft ook
elke week weer energie”, zegt Elsinga. “Kom zaterdag gerust langs, als
dat je wat lijkt.” Meer over de waterscouts op facebook.com/caspardiroblesharlingen/

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

Slotavond biljarters Centraal
Na twee jaar niet, dit jaar dus wel een slotavond. De biljarters van Hotel
Centraal sloten met hun laatste wedstrijdavond het seizoen 2021/2022
af. De spelers werden verdeeld in twee groepen en moesten een aantal
caramboles libre, bandstoten en driebanden maken en van tevoren aangeven in welke spelsoort ze de carambole wilden maken.
Het werden spannende partijen en
er waren twee personen die er ver
boven uitstaken: Nico Outhuyse en
‘nieuwe seun’ Dick Steinraht. Er was
ook iemand die er niks van bakte. De
ene groep speelde vier wedstrijden,
de andere vijf.
Op deze avond ontbraken Richard
Zeinstra, al weken rondtrekkend
met Hanneke in zijn camper, Guus
Gerritsen van der Hoop, nog herstellende van een heupoperatie en
Foppe W. Molenaar, drukke werkzaamheden.
Er zijn echte prijs biljarters en er
zijn die meedoen belangrijk vinden.
Tot die laatste categorie behoort
onder andere Jan Faber. Jan speelt
niet slecht, maar heeft weinig geluk
en laat dat soms duidelijk horen. Ido
Homminga ervoer dat Jan het wel
kan en verloor dus op het nippertje.
Volgende keer gaat het vast beter
Jan.
In deze groep was iedereen wel aan
elkaar gewaagd, maar liefst drie spelers eindigden met hetzelfde aantal
punten. Theo Outhuyse verloor twee
partijen, tegen Theo Kalksma en Ido,
heel dik. Hij won echter ook twee en
wel van broer Nico, een puike prestatie, en van Jan. Theo was redelijk
tevreden.
Theo Kalksma kende wat up en
downs. Won ook twee partijen, van
naamgenoot Theo en van Jan. Toch
was hij niet helemaal tevreden, vond

dat hij weinig geluk had, maar geluk
moet je afdwingen.
Ido Homminga won ook twee partijen en wel van de beide Theo’s.
De twee andere verloor hij nipt,
waaronder dus tegen Jan. Ido speelde goed en werd soms wat afgeleid
doordat hij ook wedstrijdleider was
(wat hij uitstekend doet) en er voor
moest zorgen dat de wedstrijden
door moesten gaan. Een kleine handicap dus.
Zoals boven vermeld stak Nico er
deze avond bovenuit. Hij speelde
serieus en zat in een flow. De enige
nederlaag tegen broer Theo deed wel
een beetje zeer, maar de winst in de
andere partijen verzachtte de pijn
ruimschoots. In deze vorm is Nico
bijna onverslaanbaar, de terechte
winnaar.
In de andere groep staken er eigenlijk twee met kop en schouders boven de rest uit. De één als winnaar
en de ander als verliezer.
Henk Metz had een avond die hij
nog niet vaak heeft meegemaakt.
Wat hij ook probeerde, het ging niet.
Hij verloor al zijn partijen. Het ontlokte Dick Steinraht de opmerking:
“Henk je bent toe aan vakantie, je
moet je hoofd leeg maken.” Dat advies werd direct opgevolgd.
Frank Ploeg bleef deze avond ook
wat achter. Won één partij, van wie
is wel duidelijk. De rest was knokken. Hij werd er wat moedeloos van,

wat je ook duidelijk kon zien aan zijn
lichaamstaal. Vaak in de prijzen, nu
helaas niet.
Bij wie het ook wat minder ging
was Harry van der Slacht. Hij begon goed tegen Frank. Won nog van
Henk, had echter tegen Dick, Corrie
en Anne geen schijn van kans.
Het liep bij Corrie Hobma deze
avond wat beter dan de avonden
ervoor. Hij won drie partijen. Tegen
Dick had hij geen schijn van kans,
wie echter wel. Tegen Anne kwam
hij een driebamder te kort. Corrie
was tevreden.
Wie ook in vorm was, wel verrassend, was Anne van der Meer. Hij
verloor maar één partij en speelde
geweldig, net of hij nooit anders
doet. Na alle corona ellende voelde
hij zich goed en dan moet je oppassen voor Anne.
De onbetwiste winnaar in deze
groep was Dick Steinraht. Als nieuw
lid en nieuwe inwoner van Harlingen
heeft hij zijn visitekaartje duidelijk
afgegeven. Niemand kon van hem
winnen, het waren allemaal ruime
overwinningen. Na afloop deed hij
wat verbaasd en bijna verontschuldigend keek hij de andere spelers
aan. Het was echter zeer verdiend.
Na afloop reikte voorzitter Theo
Kalksma de prijzen uit met een toepasselijk woordje en wenste iedereen een prettige vakantie en tot na
de Visserijdagen.
Uitslagen
Poule 1: 1e. Nico Outhuyse 2e. Ido
Homminga 3e. Theo Kalksma
Poule 2: 1e. Dick Steinraht 2e. Anne
van der Meer 3e. Corrie Hobma
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vrijdag 17 juni 2022

TALL SHIPS RACES HARLINGEN 2022

De Tall Ships Races 2022 zijn van 14 tot en met 17 juli in Harlingen. Vanwege de veiligheid is
een deel van de binnenstad afgesloten voor verkeer (zie onderstaande kaart). Dit geldt alleen
tussen 9 uur ’s morgens en 23 uur ’s avonds. Buiten die tijden om is ook dit deel open voor
verkeer. Bezoekers worden naar tijdelijk ingerichte parkeerterreinen buiten Harlingen geleid.
Alle parkeerterreinen direct rondom de binnenstad, zijn deze dagen alleen toegankelijk met
een speciaal parkeerbewijs. Laden, lossen en bevoorrading van winkels en horeca kan de
gehele dag door, maar we verzoeken u om dit voor 9 uur ’s morgens te doen.
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Harlinger Historie - Harlinger stegen
Deel 4 Rinnertspijp – Een spuisluisje
Voorstraat 56a is in 1692 in bezit van de erven Theotardus van der Sluis.
Hij is advocaat bij het Hof van Friesland (het gerechtshof) en doopsgezind. Hij trouwt in 1681 met de eveneens doopsgezinde en zeer rijke
Yfke Jelles Jeddema uit Harlingen. Theotardus is de latijnse naam voor
Tjeerd. Theotardus heeft dus zijn voornaam veranderd toen hij ging studeren.
Door Jaap Kemper
( jkemboek@gmail.com)
Zo’n naamsverandering deden alle
studenten. De meeste studenten
kozen ook een gelatiniseerde achternaam. Maar Theotardus van der
Sluis deed dat niet. De naam van
der Sluis komt eerder niet voor in
Harlingen, Tjeerd koos die naam
dus zelf. De naam van der Sluis wijst
erop dat Tjeerd bij een sluis is geboren.
Er zijn twee sluizen in Harlingen, de
grote sluis op de kop van de Noorderhaven en de kleine sluis op de
kop van de Zuiderhaven. Er zijn geen
huizen van Theotardus/Tjeerd of
zijn ouders gevonden bij deze twee
sluizen. Maar dit zijn schutsluizen,
een kolk met aan twee zijden deuren, om schepen door te laten.

men, het water moest dus tegengehouden worden. Daarom werd op
de rand van de Noorderhaven een
keersluis geplaatst met een hefdeur.
Bij eb kon deze hefdeur omhoog
gedraaid worden en kon het vuile
water uit de Voorstraatgracht wegstromen.
Is Theotardus geboren bij deze
sluis? Uit onderzoek voor het boek
‘De gouden eeuw van Harlingen’ is
gebleken dat het huis Grote Bredeplaats 33 eigendom was van Fedde
Tjeerds. Dit huis stond vlak naast de
Rinnertspijp. Fedde Tjeerds was een
rijke doopsgezinde lakenkoopman
en is de vader van Theotardus van
der Sluis. Laken was een dure geweven wollen stof, vaak zwart, waar
kleren van werden gemaakt.

Theotardus heette dus Tjeerd Feddes en de voornaam Tjeerd komt van
zijn grootvader. Die grootvader was
Tjeerd Sioerds, die tot 1647 ook al
eigenaar was van Grote Bredeplaats
33. We zien dus dat Theotardus van
der Sluis zichzelf noemde naar de
spuisluis van de Rinnertspijp, waarnaast hij geboren en opgegroeid was.
Voorstraat 56a kwam na de dood
van Theotardus van der Sluis aan
zijn dochter Trijntje van der Sluis.
Trijntje trouwde met Jan Scheltema, een lakenkoopman. Hun dochter Elisabeth Scheltema trouwde in
1743 met Sjoerd Hannema. Zij waren de ouders van Jan Hannema, de
jeneverstoker. Zo kwam Voorstraat
56a in de familie Hannema en is het
nu deel van Museum het Hannemahuis.
Verder lezen
Jeanine Otten: Een bijzonder rijk
doopsgezind Harlinger weesmeisje,
Yfke Jelles Jeddema vergetenharlingers.nl)
www.discoverharlingen.nl.

Er bestaat nog een ander soort sluis,
namelijk de keersluis, spuisluis of
afwateringssluis. En die was er in
Harlingen ook en wel bij de Rinnertspijp. Toen de Voorstraatgracht
werd afgedamd bij de Grote Bredeplaats werd de Voorstraat een doodlopende gracht. En stilstaand water
gaat stinken.
De Voorstraatgracht moest dus
doorgepoeld worden en daarvoor
werd de Rinnertspijp aangelegd.
Maar de Noorderhaven kende eb en
vloed. Bij vloed zou de stad overstro-

Leerlingen RSG Simon Vestdijk
dichten erop los
25 juni is het Literair Festival Harlingen, de bibliotheek, Boekhandel
Van der Velde en Museum het Hannemahuis nodigden bekende schrijvers, muzikanten en dichters uit én natuurlijk ook lokale artiesten. Er
is ook een podium voor jong, aanstormend talent. De initiatiefnemers
van het festival organiseren namelijk een dichtwedstrijd voor leerlingen
van RSG Simon Vestdijk. De winnaar mag het gedicht voordragen tijdens
het festival.
Twee brugklassen van RSG Simon
Vestdijk kregen een rondleiding
door de bibliotheek, daarna gingen
de scholieren aan de slag met stapelgedichten. Dit zijn korte gedichten
die worden gemaakt door boeken
op elkaar te stapelen. De titels op
de ruggen vormen, van boven naar
beneden gelezen, het gedicht. De
mooiste gedichten zijn gefotografeerd, geprint en geplastificeerd en
hangen nu als poëzieroute door Bibliotheek Harlingen, Museum het
Hannemahuis en Boekhandel Van
der Velde.
Op 20 juni worden de drie winnaars
bekend gemaakt. De jury bestaat
uit twee jongeren, twee leraren van
RSG Simon Vestdijk en twee medewerkers van boekhandel en bibliotheek. De beste dichters winnen een
boekenbon én kaarten voor het Literair Festival Harlingen en mogen

Kaart Jacob Laurentius 1614.

wonenden hadden hem daar al eens
vriendelijk op aangesproken. Toen
mevrouw erlangs wilde, claxonneerde ze een paar keer ten teken dat hij
zijn auto even zou willen verplaatsen. Op een gegeven moment liep de
man op haar af. “Ik had het autoraam
open en dacht dat hij me te woord
wilde staan. Plotseling spuugde hij
mij in het gezicht. Stapte snel in zijn
auto en maakte dat hij wegkwam. Ik
ben gelijk achter hem aangereden
richting Harlinga en heb zijn kenteken genoteerd. Een dame op de fiets

Visserslatijn
Tweemaal Johnson
Vorige week woensdag 8 juni was het 50 jaar geleden
toen het Zuid-Vietnamese dorp van de toen
9-jarige Kim Phuc door de Amerikanen werd aangevallen met napalm.
Velen zullen zich nog die iconische foto herinneren
waarop ze ernstig verbrand, huilend en naakt in blinde paniek wegrent.
In 1963 had de Amerikaanse president Lynden B.
Johnson (LBJ) de Vietnamoorlog als erfenis van
zijn vermoorde voorganger John F. Kennedy (JFK)
meegekregen. Op de wijze waarop de Amerikanen
huishielden is wel het nodige af te dingen. Bij de wat
ouderen hier die de Duitse bezetting hadden meegemaakt kon de president echter nog wel een potje breken. Vooral door Amerika waren we immers verlost
van het nazi juk?
Maar mede door die foto keerden zich steeds meer
tegen hem en het Amerikaanse leger in Vietnam. We
demonstreerden en riepen “Johnson molenaar!” Een
bevriend staatshoofd beledigen met “moordenaar”
was streng verboden, dat kwam je duur te staan.
Het oogmerk van Johnson was om Zuid Vietnam te
behoeden voor Noord-Vietnamese overheersing.
Onder communistisch regimes is het inderdaad
droevig gesteld met vrijheid en democratie. Maar geopolitieke overwegingen speelden waarschijnlijk een
grotere rol: zoveel mogelijk westers georiënteerde regeringen in China’s regio…ook nu nog steeds actueel.
En ook nu helpt Amerika een land dat belaagd wordt
door een communistisch buurland. Alleen worden de

Plekje
⊲ gezocht ⊳

In Dierenopvang de Wissel in
Leeuwarden worden jaarlijks
gemiddeld 900 zwerf- en afstandsdieren
opgevangen,
waarvan een deel ook uit Harlingen en directe omgeving.
Elke week wordt door de vrijwilligers van de Wissel voor
een van deze dieren een nieuw
plekje gezocht via deze rubriek.
Deze week: Snuf een leuke Labrador reu. Meer over Snuf op
www.harlingercourant.nl.

Fatsoensnorm ver overschreden
HARLINGEN – Een Harlinger inwoonster maakte vorige week
woensdagochtend een nare ervaring
mee. Wonende aan de Noordoostersingel, wilde zij met haar auto naar
Almenum om daar gymlessen voor
ouderen te verzorgen. Op het smalle pad van de Singel stond een auto
geparkeerd, zodanig dat zelfs fietsers er niet meer langs konden. De
man uit Harlingen afkomstig, had
daar zijn boot liggen en was bezig
met bevoorrading. Het was niet de
eerste keer dat dit gebeurde en om-

daar zelf op het podium het gedicht
ten gehore brengen. Als ze durven
natuurlijk.
De gedichten zijn nog tot 20 juni
te bewonderen. Tickets voor het
Literair Festival Harlingen zijn verkrijgbaar bij Van der Velde en via de
website van de bibliotheek: ontdekdebieb.nl/literairfestival.

die naast mij stond toen het gebeurde heeft alles gezien. In de consternatie ben ik vergeten haar naam te
vragen.” De politie werd ingelicht en
wil graag de getuige spreken. Daarom een dringend verzoek om even
contact op de nemen met Singelbewoonster mevrouw Toornstra, tel.
0517-418129. De boot werd later
volgens omwonenden door de dader
gauw weggevaren door de Franekerpoortsbrug. Een misselijke manier
om iemand zo te bejegen en getuigd
van weinig fatsoen.

Russen in Oekraïne niet rechtstreeks door het leger
aangevallen, laat staan bestookt met napalm.
We demonstreren ook niet tegen Biden en noemen
hem al helemaal geen moordenaar.
Dezer dagen beweegt zich weer een Johnson opzichtig op het wereldtoneel. Maar in geen enkel opzicht
te vergelijken met zijn Amerikaanse naamgenoot uit
de jaren ‘60 en ‘70.
Boris Johnson met zijn strapatsen en “Partygate”.
Wat moet je ermee, wat moet het VK ermee? Erom
lachen, zeker. Maar is hij ook gevaarlijk, niet goed bij
zijn hoofd, zoals de Russische president? Ik denk het
niet. Daar valt niks te lachen. Met (voor)naamgenoot
Boris (Jeltsin) indertijd nog wel, maar nu niet meer.
Een hemelsbreed verschil met een regeringsleider die
zich soms gedraagt als een overjarige corpsbal,
te zien op smeuïge foto’s en filmpjes. Overduidelijk
westerse decadentie en verdorvenheid zal Poetin
zeggen. Maar dat is een stuk beter dan de kliek humorloze, oorlogszuchtige houten klazen waarmee hij
zich omringt en waarvan hij zelf de allerergste is.
Boris Johnson, even dreigde hij door “Partygate” af
geserveerd te worden door zijn partijgenoten. Maar
daarvoor waren er toch net te weinig.
Voorlopig kunnen we nog van hem genieten als hij
zich in het Britse Lagerhuis met het haar in de
war en bezweet voorhoofd met verve teweer stelt.
Evenals zijn criticasters in fraai, bloemrijk Engels
met vermakelijke metaforen…“Big Dog” is zijn koosnaampje. Mocht hij het veld ruimen, dan zullen we
vooral dat missen.
JV
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Fred de Vries (fredvries.nl)

Salade Caprese

Iedereen kent wel de beroemdste salade van Italië: de Insalata
Caprese ofwel de Salade Caprese.
Zoals de naam al aangeeft, stamt
deze salade van het Italiaanse
eiland Capri. Het is een klassiek
bijgerecht of zelfs lichtverteerbare
lunch die verfrissend is en tegelijkertijd eenvoudig te bereiden is:
schijfjes tomaat, afgewisseld met
schijfjes mozzarella en afgemaakt
met verscheurde blaadjes basilicum en besprenkeld met extra virgine olijfolie. Nog een beetje peper
er overheen en klaar.
Van de tweede helft van de negentiende eeuw tot de eerste decennia
van de twintigste eeuw was Capri
een gewilde vakantiebestemming
voor the rich and famous. Vooral
edellieden en kunstenaars hadden
(of huurden) er een villa of verbleven in een van de vele hotels.
Zo beroemd is de Salade Caprese
geworden dat er zelfs een ontstaansgeschiedenis moest worden
verzonnen. Sommigen claimen uit
een misplaatst gevoel van patriottisme dat de salade is gecreëerd
omdat de kleuren van de salade
de kleuren van de Italiaanse vlag
zouden verbeelden, maar dat is
slechts toeval (en onzin). De eerste vermelding van deze salade
stamt uit 1924 toen de Italiaanse
dichter Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) verbleef in het
uiterst luxueuze (en dus prijzige)
Hotel Quisisana op Capri. Hij
verveelde zich wat en ontstak in
woede toen hem als lunch wederom een bord pasta werd voorgeschoteld. Hij vond plotseling dat

pasta maar ‘ouderwets’ was en dat
ze maar eens iets nieuws moesten verzinnen. De geïrriteerde
kok greep snel wat verse ingredienten, die in de keuken rondslingerden, en drapeerde deze op een
stokbrood. Wat olijfolie en peper
eroverheen en de Salade Caprese
was geboren.
In latere versies verdween het
brood, werd de mozzarella (van
koemelk) vervangen door buffelmozzarella en de olijfolie werd
aangevuld met balsamicoazijn.
Op Capri worden namelijk geen
buffels gehouden. Op het eiland
muteerde de salade verder doordat men - in plaats van basilicum
– enkele blaadjes wilde rucola en
wat gedroogde oregano toe begon
te voegen, maar elders bleef men
vasthouden aan basilicum. Overigens moeten echte liefhebbers
ook niets hebben van de balsamicoazijn, omdat deze de subtiele smaak van de mozzarella zou
overheersen. Less is more bij de
Salade Caprese.
Maar wij denken ook dat de evolutie van deze salade nooit stil hoeft
te staan en intussen zijn er enkele
interessante variaties ontstaan,
waaronder die met schijfjes perzik
of die met stukjes meloen. Heerlijk én gezond.
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Harlinger Aardewerk- en Tegelfabriek

Handschrift van 400 jaar geleden
Op de tafel staan potten met penselen. Dikke penselen. Die houden de
verf namelijk goed vast. Voordat je denkt, met zo’n dik penseel kun je
toch niet een fijn patroon op een tegeltje schilderen? Dat klopt. Maar als
je goed kijkt zie je aan het uiteinde van deze penselen een dunne punt.
Daarmee zet de schilder het patroon op de tegels.

Dikke penselen met dunne punt.

Tekst en fotografie:
Marry Kramer
Maar eerst zijn de patronen met
kleine gaatjes in papier geprikt. Dat
papier wordt op de tegel geplaatst
waarna er met een zakje houtskool
op wordt geklopt. De houtskool
stuift door de gaatjes en maakt met
een stippellijn, als houvast voor de
schilder, de afbeelding zichtbaar
op de tegel. Vervolgens worden de
houtskoolstippen
overgetrokken
met een dunne streek verf. Ziedaar,
de basis voor het patroon op de tegel is klaar. Die tegel zelf is van klei,
ook traditioneel en met de hand gemaakt. Net als het glazuren. Er komt
in het productieproces in Harlingen
geen machine aan te pas.
Schilderen met wit
Het inkleuren van de patronen gebeurt daarna, vanuit het midden
naar de randen om de kans op vegen
en vlekken zo klein mogelijk te maken. Op de zolder van de tegelfabriek
aan de Oude Trekweg hangt een aantal tegeltableaus. Waar je een Harlinger tegel aan kunt herkennen? Ik
hoop dat ik goed heb geluisterd: de

Opkappen.

lichtinval. Het licht komt van links,
de schaduw zit rechts. De afbeelding
is met een dun lijntje, een ‘fijne trek’
neergezet en alleen karaktertrekken
en schaduwlijnen worden geschilderd. Het decor wordt als het ware
open gelaten.
Dit ‘schilderen met wit’ is een eeuwenoud ambacht, het vergt jarenlange oefening om creativiteit en
snelheid onder de knie te kijgen.
Het Harlinger ‘zeetje’ is ook goed
herkenbaar: opgebouwd uit golven
die als repeterende komma’s zijn geschilderd. En bevat het patroon een
cirkel? Als je drie cirkellijnen ziet en
de middelste daarvan is een dikke
lijn, dan is dat er één uit Harlingen.
Fries Blauw. Niet meer vergeten.
Terug in Harlingen
Henk en Maaike Oswald, wat als
zij niet waren teruggekeerd vanuit
Amsterdam en geen huis hadden
gekocht op de Zoutsloot? Dan had
de wederopstanding van de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek
wellicht nooit gestalte gekregen.
Pure nieuwsgierigheid naar oude
bouwsporen in hun huis, destijds
het tweede dat in Harlingen werd

Glazuren.

gerestaureerd door de Hein Buismanstichting, inspireerde hen tot
nader onderzoek naar de oorsprong
van het bijzondere tegelwerk.
Ze duikelden sjabloontekeningen op
en ook het speuren op het Balkland
en in andere gedempte grachten in
Harlingen naar tegelresten en misbaksels bracht veel informatie. “In
Hubert de Haas vonden mijn ouders
de expert die de recept-sporen kon
lezen waardoor verf-, glazuur- en
kleireceptuur weer tot leven kwamen”, vertelt Rikus Oswald enthousiast. “Met het aantrekken van de
juiste vakmensen vond uiteindelijk
de doorstart van de Harlinger tegelfabriek plaats, op de Schritsen 25.
Het traditionele tegel- en aardewerk
was na 39 jaar terug in Harlingen.”

Rikus en Henk Oswald.

Oorsprong Fries aardewerk
De bakermat van de Friese aardewerkindustrie ligt in Harlingen, ook
op de Schritsen. Het is de voorloper
van de aardewerkproductie in BolsJubileum
ward en Makkum. En nog altijd kan
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Er is sowieso in het buitenland meer
waardering voor ambachtswerk
maar intussen zien ook steeds meer
Nederlanders de meerwaarde van
authentieke handgemaakte tegels.
Rikus: “Andere bedrijven promoten
hun tegels nog steeds als ‘handwerk’. Maar dat is niet helemaal
juist. Als je eenmaal weet waaraan
je dat specifieke handwerk kunt herkennen, zul je daar voortaan bij alle
tegels op letten.”

Henk Oswald, op 83-jarige leeftijd
nog steeds actief in de werkplaats,
laat het me zien. Hij snijdt in een
straf tempo de klei op maat langs
een mal die met twee spijkertjes op
z’n plek wordt gehouden. Opkappen
heet dat. Als hij de mal vervolgens
van de tegel haalt, zie ik het: de spijkertjes laten twee gaatjes na in de
tegel. Hét keurmerk voor handwerk.
Eeuwenlang vakmanschap in Harlingen.

Gereed voor de oven.

Schilderen met een fijne trek.
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Canadees bezoek en nieuwe trommels bij Hosanna
Twee bijzondere gebeurtenissen dinsdag bij Hosanna. ’s Middags kon de
jeugdgroep eindelijk de nieuwe trommels omhangen en ’s avonds kwam
‘bakker’ Sape Wouda uit Canada op visite bij de A-band.
Maanden geleden besteld, gehoopt
op Koningsdag, maar pas vorige week uit Duitsland ontvangen.
Nieuwe lichtgewicht trommels voor
de jongste trommelaars van de
jeugdgroep. Dinsdagmiddag kon er
eindelijk met de hele groep een looprepetitie worden gehouden. De instructie is blij met deze investering,
mogelijk dankzij een sponsorbijdra-

ge, zodat er weer een nieuwe stap
kan worden gezet. De trommels zijn
door hun ultra licht gewicht zeer geschikt voor jonge kinderen.
Dinsdagavond kreeg de A-band visite van voormalig tamboer Sape
Wouda. Hij had een bakkerij aan
de Grote Bredeplaats, maar besloot
medio jaren tachtig van de vorige
eeuw met zijn gezin naar Canada te

emigreren. Van de oude ploeg trof
hij er dinsdag nog drie aan bij de
vereniging. Natuurlijk ontkwam hij
er niet aan een paar nummers mee
te trommelen en dat ging best goed.
“Dat verleer je nooit”, zei Sape resoluut. Al in de jaren zestig speelde hij
bij Hosanna. Ook zijn zoon speelde
nog bij de drumband. Er kwamen
verhalen uit de goede oude tijd naar
boven en Sape vertelde een mooie
anekdote uit 1967. Bij het afscheid
sprak hij de wijze woorden: “En gewoon doorgaan.”

Kermis op de Schritsen, zwieren, zwaaien, botsen of een
gokje wagen. Nog tot
en met zondag kunt u
de kermis vinden op
de Schritsen tijdens
de Harlinger Feestweek.
(Foto's: HC Joachim de Ruijter)
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Wimpie Woef doet met an
’t Lanenkaatsen (deel 1)

Parkinson: de gebruiksaanwijzing door Marten Blom
4. Pillen en ontkenning
Het staat vast dat een aantal medicijnen een opzienbarend effect heeft
op het lichaam van een parkinsonpatiënt. Uiteindelijk een heel goed
effect, zou ik zeggen. Wat er bij
een parkie (ik vind dat makkelijker
schrijven dan ‘parkinsonpatiënt’),
dus: wat erbij een parkie mis is, is
het volgende: elk mens heeft een fabriekje in zijn hersenen dat de stof
dopamine maakt. Die stof wordt ook
wel boodschapperstof genoemd. Dat
komt doordat die stof boodschappen doorgeeft. En wel van de hersenen naar alle delen van het lichaam.
Dat gaat razendsnel. Bij parkies gaat
dat helemaal niet snel. Wij hebben
namelijk veel minder boodschapperstof ofwel dopamine. Dat komt weer
doordat onze dopamine-fabriekjes
kapot zijn. Als deze fabriekjes voor
meer dan 40 % uitgeschakeld zijn,
beginnen we pas verschijnselen van
Parkinson te vertonen. Om dat te
verhelpen is er een stof uitgevonden die levodopa heet. Die levodopa
heeft dezelfde functie als dopamine:
het is ook een boodschapperstof.
Op dit punt aangekomen kan je denken: ‘Parkinson is het hebben van
een dopamine-tekort. Maar levodopa is een surrogaat voor dopamine.
Geen tekort meer, dus probleem
opgelost.’ En zo is het in eerste instantie ook. Wennen aan de medicijnen vond ik geen pretje, knallende hoofdpijn kreeg ik ervan. Ik was
vaak zo moe dat ik op de gekste momenten ging slapen. Totdat ik meer
gewend was. De hoofdpijn ebde weg.
De vermoeidheid bleef. Ik was inmiddels bij mijn huidige neuroloog
in Groningen beland en die had daar

wat voor. Agonisten. Die werden
ook wel aanjagers genoemd. Omdat
ze de boel aanjaagden. De vermoeidheid werd stukken minder.
De werking van de Sinemet (levodopa ) werd versterkt door de
sifrol (agonist). Ik ging sporten. Ik
ging een boek schrijven. De resten
van mijn oude leven als schilder en
kunstenaar zonken definitief in de
vergetelheid weg. Het voelde goed
om met nieuwe energie mijn tanden te kunnen zetten in een nieuw
vak: schrijver. Het sporten ging ook
lekker. Ik ging op een vechtsport en
ging hardlopen. Eerst steeds grotere
rondjes om het huis, 2 à 3 kilometer
en toen rende ik eens mee met de
buurvrouw die twee keer per week
tien kilometer rende. Ik kon in de
drie dagen daarna niet veel meer
dan een beetje rondschuifelen, maar
een nieuwe standaard was gezet: ik
rende nu ook twee keer per week
tien kilometer. Ergens in die tijd heb
ik ook een aantal keer twintig kilometer gehaald, maar toen begon ik
me eigenlijk te vervelen. Ik moest
twee dagen bijkomen van zo’n expeditie. Hoe fit word je dan nog van
het rennen? Met het schrijven ging
het al net zo. Eerst schreef ik dagelijks een uurtje ’s avonds. Toen ook
overdag nog wat uurtjes. Ik raakte
in de knoei met het huishouden.
Tot dan toe wist ik niet beter dan
dat ‘huishouden’ een soort indoor
hardlopen mét stofzuiger was. Het
gevolg was dat ik steeds meer in
de avond ging schrijven en zeg op
een zeker moment gerust maar ’s
nachts. Het is geen pretje om terug

te graven naar deze herinneringen
en daarom volsta ik hier met een citaat uit Wikipedia:
‘Stoornissen in de impulsbeheersing, medicatiemisbruik, eetbuien,
hyperseksualiteit en pathologisch
gokken komen ook voor. Deze laatste groep symptonen wordt mogelijk veroorzaakt door de medicatie
die gebruikt wordt om de andere
parkinsonsymptonen te onderdrukken.’
Wanneer is iemand gefocused en
wanneer wordt dat obsessief? Ik
trok zelf aan de bel. Ik wist waar het
door kwam (agonisten) en dat werd
bevestigd door de neuroloog. Toch
merkte ik dat er een groot verschil is
tussen het zelf aan den lijve ervaren
van zoiets en het niet zelf ervaren.
Het was een opluchting om te horen
dat er anderen waren die een soortgelijke ervaring hadden meegemaakt. Als je zoiets over een ander
dan jezelf hoort, kun je er hartelijk
om lachen. Een lach van opluchting,
omdat jij het tenminste niet zo bont
hebt gemaakt.
Aan het begin van dit boekje heb ik
geschreven over ‘door een dal gaan’
en het geloof dat het weer goed
komt als je maar flink je schouders
eronder zet. Misschien kan je nu al
een beetje zien wat ik ermee bedoel
als ik zeg dat ‘het niet dít dal is’ waar
je nu mee te maken hebt. Hiermee
heb je geen ervaring. En je bent veranderd door dit dal. Beuk niet op je
vertrouwde manier door, maar doe
het anders. Want dit verhaal is nog
niet af.


Wordt vervolgd.

“Hé Wimpie, doest oek met an ’t
Lanenkaatsen.” Wimpie Woef siet
verbaast op as Niels Outhuijse langs
loopt. Wimpie is net bezig sien
ruuten an de buutenkant van de
woonkamer ’n goeie beurt te geven.
Dat is oek wel nodig, want sinds de
Kerstdagen had die d’r gien spons
meer overheen haalt. Hij klaagde al
dat ’t sukke donkere huuzen waren.
“Donkere huuzen,” had sien buurman seit, “must eerst dien ramen
maar’s skoonmake.”
En inderdaad, ’t water in de emmer
was pikzwart wudden. En eigenlijk
had die nog maar de helft deent.
“Wat bist stou ’n smerige viespeuk,”
zei de buurvrouw die vier huuzen
verder woont en net boodskappen
deent had. Met ’n blik van afkeuring
had ze in de emmer keken. “Mees
dat komt van de luchtverontreiniging,” zei Wimpie teugen hur.
“Hoi Niels, bist an de kuier”, seit
Wimpie teugen Niels, die wat te
slenteren liep. “Of ik met ’t Lanenkaatsen met doen, seun ik hef nog
nooit ’n kaatsbal in mien handen
had,” laat die an Niels wete. Niels
zit in ’t bestuur van ’t Lanenkaatsen en heel erg betrokken bij dit
jaarlijkse feest. Veul vrijwilligers, al
binne daar nooit genoeg van, net
as de verskillende keurmeesters as
Age Tichelaar, Wiebe van Diek, Jan
Volbeda, Jan Nieuwenburg en nog ’n
paar van die knapen. ’t Is ’n honnebaan, de doest ’t nooit goed. Wat dat
betreft hef ik respect voor die jongens. Trouwens, waarom binne d’r
eigenlijk gien vrouwen-keurmeesters, had Age Tichelaar ‘m wel ’s afvraagt. “Dat suust stou wel wille,”
had Wiebe van Diek teugen ’m seit.
Maar Age het ’t su ver kregen dat ’t
op de agenda kwam. Tiedens hun
jaarlijkse vergadering heffe ze d’r
over stemt. Helaas voor Age is ’t d’r
niet deur komen. “Maar volgend jaar
probeer ik ’t weer,” had Age seit, “ik
vien dit discriminatie.” “Ja, ik oek,”
viel vrijwilliger Henkie Knier ’m bij.
“Wat betekent eigenlijk dissimi-

natie,” vroeg Henkie an Wiebe van
Diek. Nou kan je suks an iedereen
in Harlingen vrage, maar natuurlijk
niet an Wiebe. “Dat sak die vertelle
Henkie, grote vriend,” seit Wiebe
met ’n smile om sien mond. “Dissiminatie is as jou met ’n mooie vrouw
op stap binne en jou wille iets wat zij
niet wil. Dan kan ’t weze dat se die ’n
rotklap verkoopt. Sun klap dast dissie op straat komst te leggen en dat
noeme ze nou dissiminatie.” Niels
Outhuijse, hoort dat ’s an en krijt
wat medelieden met Henkie. “Must
die jonge niet su de gek ansteke je.
Ik sal ’t die vertelle Henkie seun. ’t
Is trouwens discriminatie en dat betekent letterlijk - ongeoorloofd onderscheid maken-.” “O, dat docht ik
al,” seit Henkie, maar of die ’t snapte
is ’n tweede. “Jeden meessen,” seit
Wiebe, “kanst wel hore dat Niels
op de Roomse skool seten het, wat
’n vocabulaire uutspraken het die
jonge.” “Ja, wat dinkst,” kaatst Niels
terug, “dat alleen ex-raadsleden wat
leert heffe.” “Nee, Niels,” laat Wimpie wete, “dat liekt mij gien goed
idee om met te doen an ’t Lanenkaatsen. Mien vader het wel ’s met
deent en ’n tweede pries wonnen.”
“Nou seun,” seit Niels, “dan kanst
stou ’t miskien beter doen. Wat suu
dien ouwe heer trots weze.” Ja, dinkt
Wimpie, daar het Niels wel geliek
an. As ik twee goeie maten tref hef
ik miskien wel ’n kans. “Kanst stou
d’r oek voor zorge dat ik twee goeie
maten tref,” vraagt Wimpie. “Nou
vraagst wel erg veul,” vient Niels.
Maar hij belooft ’n goed woordsje te
doen bij de voorzitter. “Nou set mie
dan maar op de lijst,” laat Wimpie
an Niels wete. “Oké seun, ik skrief ’t
even op,” en Niels noteert ’t in sien
agenda.
Wimpie leit ’s avonds op bed te prakkiseren. Eigenlijk had die spiet dat
die ‘m opgeven had voor dat rottige
kaatsen. Maar ja, nou kan ik niet
meer terug. Toch maar de kommende dagen even wat oefene, dinkt hij
Wordt vervolgd.
bij ‘m zelf.

15

vrijdag 17 juni 2022

Leerlingen Global Citizen School rsg Simon
Vestdijk bezoeken uitwisselingspartners in Italië
Vorig schooljaar is er voor het vak Duits via eTwinning een samenwerkingsproject gestart met het Liceo Ginnasio Statale Geatano de Bottis
uit Torre del Greco, een stad die op een half uur van Napels ligt. Deze
school is een Neusprachliches Gymnasium met minstens 3 vreemde talen in plaats van 2, dus met extra aandacht voor talen en net als Vestdijk
een eTwinning school.
Docente Cora de Groot-Huizenga:
“eTwinning stimuleert samenwerking via ICT tussen scholen in Europa door de betrokken scholen
de nodige ondersteuning, tools en
diensten aan te reiken. Als taaldocent en met ondersteuning vanuit
onze directie zijn we de afgelopen
jaren voortvarend gestart met deze
vorm. Met eTwinning geef je leerlingen een kijkje over de grens. Een
internationale ervaring voor alle
leerlingen. Ze komen in contact met
leeftijdgenoten uit andere landen en
leren over elkaars taal en cultuur.
De leerlingen werken hierbij samen
actief aan hun interculturele competenties. Internationaal samenwerken geeft bestaande lessen een extra
dimensie. Vaardigheden zoals luister- en spreekvaardigheid kunnen
bij leerlingen zo op een andere manier ontwikkeld worden. Het is dan
ook erg mooi en waardevol om te
zien dat deze digitale samenwerking
uiteindelijk een fysieke uitwisseling
is geworden met als voertaal Duits.”
De naam van het gezamenlijke project is ‘Nord und Süd am Meer. 2
Städte lernen sich kennen’. Torre del
Greco en Napels zijn net als Harlingen havensteden waarbij Napels met
ruim 4 miljoen inwoners natuurlijk
vele malen groter is. Het idee was
om eerder deze uitwisseling te organiseren maar ook hier waren de effecten van corona die eerder roet in
het eten gooiden. Eindelijk konden
de leerlingen nu dan hun uitwisselingspartners in het echt ontmoeten. Hier is hun verslag.
Dag 1
Na een goede reis werden we verwelkomd door de Italiaanse docenten
en de uitwisselingspartners met een
groot spandoek met daarop de naam
van het project en alle namen. Vervolgens werden we uitgenodigd om
bij een pizzeria te gaan eten wat meteen erg gezellig was.

Dag 2
Op de tweede dag vond er op de
partnerschool Geatano de Bottis
een warm welkom plaats. Hier werden de culturele verschillen gelijk al
duidelijk. Onze binnenkomst werd
opgeluisterd met een warm applaus
van alle Italiaanse leerlingen en docenten. Na een hartelijk welkomstwoord door de directrice, mevrouw
Spagnuolo, volgde er een afwisselend programma met verschillende
presentaties maar ook met zang,
dans en een welkomst-rap.
De leerlingen van Vestdijk toonden
zich ware ambassadeurs van onze
school en Harlingen en omgeving.
Zij verzorgden op hun beurt mooie
presentaties waardoor de Italiaanse leerlingen en docenten een goed
beeld kregen van onze school en
omgeving. Cora de Groot-Huizenga
verzorgde als coördinator van het
project namens onze school een
welkomstwoord en overhandigde
een geschenk aan de directrice en
de twee docenten met wie door een
goede samenwerking dit project tot
stand gekomen is. Het programma
werd afgesloten met een volleybalwedstrijd Nederland-Italië. Er werd
fanatiek gestreden door zowel de
Nederlandse als de Italiaanse leerlingen. Daarna vonden er in gemengde teams met Nederlanders
en Italianen nog een aantal sportwedstrijden plaats. Voor zover nog
nodig was hiermee het ijs definitief
gebroken en was er na alle digitale
contacten dan ook het belangrijke
‘in het echt ontmoeten’ en ‘elkaar en
elkaars cultuur leren’, begonnen.
Na het nuttigen van typisch Napolitaanse hapjes, gemaakt door de
Italiaanse leerlingen, gingen alle
Nederlandse leerlingen bij hun uitwisselingspartners lunchen. Tijdens
een uitgebreide Italiaanse lunch
werd er kennisgemaakt met het
gastgezin. Onze leerlingen werden

Zoutwinning: meten = weten
De Pilot Harlingen organiseert volgende week woensdag een informatieavond voor alle inwoners van de stad. Het meetnet, dat Frisia Zout in de
binnenstad heeft laten aanleggen in verband met bodemdaling door de
zoutwinning, is sinds vorig jaar in werking en de Pilot wil de resultaten
daarvan graag delen. Er zal alle gelegenheid zijn om vragen te stellen,
belooft de organisatie.
“Er zit een fascinerende wereld onder onze voeten”, zegt Chris Elsinga. Als adviseur van de Stichting
Bescherming Historisch Harlingen

is hij nauw betrokken bij de metingen. “Wij hebben al wat voorproefjes
van de meetresultaten gezien en dan
besef je pas dat de Harlinger bodem

zeer goed verzorgd door de gezinnen, wat een gastvrijheid.
Na de lunch stond er een interessante wandeling door de stad Torre
del Greco op het programma. Torre
del Greco heeft 87.000 inwoners.
De stad ligt aan de voet van de vulkaan Vesuvius die in het verleden
vaak voor verwoestingen van de
stad heeft gezorgd. Gedurende de
middeleeuwen was deze stad zeer
welvarend door de rijke visvangsten
en grote opbrengsten uit de koraalbewerking.
Die middag werden er verschillende
bezienswaardigheden bezocht en
brachten we een interessant bezoek
aan een koraalwerkplaats. Torre del
Greco staat bekend om de koralen.
Tijdens de rondleiding konden de
leerlingen zien hoe de koralen tot
sieraden worden gemaakt. Alle leerlingen ontvingen een armbandje
met de eerste letter van hun naam.
Dag 3
Op dag 3 vertrokken we al vroeg met
de Circumvesuviana (trein) voor een
indrukwekkend bezoek aan Pompeï.
Pompeï was een Antiek Romeinse
provinciestad met ongeveer 20.000
inwoners die bestond van de 7e
eeuw voor Christus tot in de eerste
eeuw na Christus. Samnieten, Grieken, Etrusken en Romeinen lieten
er allemaal hun sporen na. Pompeï,
een stad bedolven onder vulkaanas
ligt 22 km van het centrum van Napels en is gelegen aan de voet van de
Vesuvius.
Na een inleiding door de heer Faber, docent geschiedenis, kregen de
leerlingen een foto-opdracht en liepen zij in kleine groepjes zelfstandig
door Pompeï. Het huidige Pompeï
bestaat uit een goed bewaard netwerk van Romeinse straten, met
oude winkels, huizen en amfitheaters. Er zijn drie badhuizen. Vroeger
waren er aparte ruimtes voor mannen en vrouwen. De kleedhokjes
waren nog intact. Verder waren er
in Pompeï drie grote forums. Een
forum is een groot plein dat ook wel
als het centrum van de stad wordt
gezien. In Pompeï waren ook tempels. Een daarvan is de tempel van
Isis.

kantelt en zakt, maar soms ook weer
stijgt. Je hebt de invloeden van de
maan en van eb en vloed, van droogte en steeds heftiger regenbuien.
En op termijn komt daar dan nog
bodemdaling door de zoutwinning
bij. Op deze avond krijg je meer inzicht in wat we nu weten, en hoe we
op basis daarvan schade aan de stad
willen voorkomen.”
Groeiend inzicht
Basis voor het groeiende inzicht
leveren de metingen die sinds een

Na Pompeï vertrokken we per trein
naar de stad Sorrento. Deze stad ligt
op het schiereiland Sorrentino aan
de Golf van Napels. Het ligt ten zuiden van Napels en naast toerisme
leven de inwoners van citroenplantages, wijnbouw en de voedingsmiddelenindustrie. Zo wordt Sorrento
de citroenhoofdstad van Italië genoemd en heeft ongeveer 16.000
inwoners.
Na een mooie maar warme wandeling langs de prachtige highlights
van deze stad namen zowel de Nederlandse als ook de Italiaanse leerlingen een verfrissende duik in de
Middellandse zee.
Dag 4
Op de vierde dag stond er een bezoek aan Napels op het programma.
Napels heeft ruim 4 miljoen inwoners en is de derde stad van Italië.
Het moderne Napels is de stad van
de Vesuvio, Sophia Loren, de echte
pizza en de sterkste espresso maar
ook van de Argentijnse voetbalgod
Diego Maradona. Hij wordt beschouwd als een van de beste voetballers ooit. Op het WK in 1986 was
hij de vedette die Argentinië naar
de wereldtitel leidde. Het Italiaanse
Napoli hielp hij in 1987 aan een eerste landstitel.
Onder leiding van de 2 Italiaanse
docenten en leerlingen maakten we
een wandeling langs zowel bekende
als ook minder bekende highlights
van deze indrukwekkende stad. De
vele smalle straatjes maakten veel
indruk op onze leerlingen. Waslijnen die van de ene kant naar de andere kant gespannen zijn, graffiti op
de muren en af en toe de prachtigste
en kleurrijke tekeningen. Een emmer die met spullen naar beneden
komt. De balkons vol met planten,
de bewoners ertussen. Veel scooters,
zonder helm, geparkeerde auto’s
omzeilend. Sommige auto’s lijken al
jaren niet verplaatst te zijn. De een
is nog stoffiger dan de ander.
Het historische centrum is een aaneenschakeling van oude gebouwen,
mooie kerken en barokke stadspaleizen. Een klassieke schoonheid
met smalle steegjes die pizzeria’s,
koffiebarretjes en delicatessenzaken
huizen.
Vandaag stond er ook een bezoek
aan het Nationaal Archeologisch
Museum op het programma. Dit
museum is een van ’s werelds belangrijkste archeologische musea

klein jaar in de Harlinger ondergrond worden gedaan. Het betreft
metingen in de diepe ondergrond,
op maaiveldniveau en in kelders van
historische panden. De zoutwinning
door Frisia gaat bodemdaling veroorzaken, die ook Harlingen gaat
raken. Om schade aan onze huizen
te voorkomen liet Frisia Zout op
vijf locaties in de binnenstad tilten versnellingsmeters installeren.
Deze liggen grofweg tussen de Tjerk
Hiddeszsluizen en het plantsoen
aan de Fabrieksstraat. Volgens de

met prachtige collecties. Griekse
en Romeinse beeldwerken, samen
met stukken uit Pompeï en Hercanuleum. Meneer Faber verzorgde
een interessante rondleiding met
verschillende verwijzingen naar het
eerder bezochte Pompeï.
Onze leerlingen waren erg onder de
indruk en vonden het geweldig om
deze stad samen met de Italiaanse
leerlingen te bezoeken.
Dag 5
De vijfde dag brachten de leerlingen
door in de gastgezinnen. Zo werd er
bijvoorbeeld geshopt, het strand bezocht, gepicknickt in het park, ijsjes
gegeten en excursies in de omgeving
gemaakt. Alle leerlingen hadden samen met hun Italiaanse partner of
in groepjes een mooie en plezierige
dag beleefd en kwamen vrolijk weer
terug. Vandaag was het de dag van
de Republiek in Italië, een nationale
feestdag dus veel Italianen hadden
een vrije dag vandaag.
Deze geslaagde dag vormde een
mooie afsluiting van een geweldige
week in Italië. Een geslaagde kennismaking met het schoolsysteem en
de cultuur in Zuid-Italië en met de
indrukwekkende bezienswaardigheden van Napels en omgeving.
Alle deelnemende leerlingen hebben
van tevoren een aantal opdrachten
gemaakt voor dit gezamenlijke project en hebben ter voorbereiding een
les Italiaans gevolgd. Binnenkort is
er een presentatieavond voor ouders
en belangstellenden en zullen de
leerlingen alvast een certificaat van
deelname aan dit project ontvangen
dat zij vervolgens voor het aanmelden bij vervolgstudies kunnen gebruiken.
Volgend schooljaar zullen de Italiaanse leerlingen een bezoek brengen
aan onze school, zullen zij verblijven
in gastgezinnen en kennismaken
met onze cultuur, schoolsysteem
en omgeving. RSG Simon Vestdijk
is sinds september 2021 een Global
Citizen School. De 79 deelnemende
scholen vormen samen het Global
Citizen Network. Als Global Citizen
School werk je aan interculturele
competenties. Ook kennis van andere landen en culturen als ook communicatieve vaardigheden in vreemde talen zijn belangrijk. Leerlingen
leren verder kijken dan hun eigen
school en omgeving en ontwikkelen
zich daarbij als wereldburger.

ontwerper, de onafhankelijke deskundige Peter van der Gaag, biedt
het ontwerp van het meetnet ook
houvast voor andere wijken van de
stad, zoals het Rode Dorp en het Havenkwartier. Van der Gaag en Antea
Group worden door de Pilot Harlingen ingehuurd om de berg meetgegevens, die dagelijks binnenkomt,
te duiden. Zij zullen tekst en uitleg
geven op de informatieavond, die
wordt gehouden op woensdag 22
juni van 20.00-21.45 uur in rsg Simon Vestdijk.
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Rebelse
huisvrouw
Hallo lief dagboek,
Het is nu maandag 6 juni en zonet
werd ik gebeld door J., een kennis
met wie ik het contact bewust heb
laten verwateren omdat ik er niet
meer tegen kon dat ze zo gauw gekwetst was. Mensen die doorlopend
gekwetst zijn en een ander een
schuldgevoel willen aanpraten zijn
niet echt my cup of tea.
‘Dat is een tijd geleden’ zei ik desalniettemin monter.
‘Ja’ zei J. ‘Heb je even tijd?’
Het werd een moeizaam gesprek dat
eindigde toen ze ‘eerlijk wilde vertellen’ dat ze het kwetsend had gevonden dat ik haar vijf jaar geleden niet
met de verjaardag van haar man – of
was het haar konijn? – had gefeliciteerd. En dan moet je nog normaal
antwoorden ook. Goeie God.
Woensdag 8 juni
08.20 uur. Zit aan de havermout en
ga hierna weer aan het werk, heb
3 websites die binnenkort online
moeten.
21.00 uur. Stop ermee, het is genoeg
voor vandaag.
21.20 uur. Volgens vriend P. (de filosoof) moet ik naar de uitzending op
YouTube kijken van Assita Kanko en
Hirschi Ali. ‘Dát zijn pas vrouwenrechtenactivistes’ zei hij. ‘De rest is
kinderspel vergeleken bij deze twee.’
Ga zo even kijken.
Vrijdag 10 juni
Naar de Voorstraat en daarna boodschappen gedaan. Maakte alwéér de
vergissing om aardbeien bij de Lidl
te kopen, nu is het genoeg geweest.
Hard en smakeloos, alleen maar te
eten met veeeeeeel suiker en slagroom. Lidl, kennen jullie echt geen
schaamte? Dit schotel je de consument toch niet voor?
Zaterdag 11 juni
23.59 uur. Ga naar bed. Vriendin M.
plus eega kwamen even langs en we
hadden interessante discussies over
de op handen zijnde coronagolf en
over het feit dat het krankzinnig is
dat we in een wereld leven waarin
we, steeds meer, het gevoel hebben
dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Dat gevoel hebben M. en ik
althans, de mannen wat minder.
‘Ik ben zo ontzettend bang dat er
oorlog komt’ zei M. ‘Stel je voor
dat…’
‘Men moet nooit een wantoestand
voort laten bestaan om een oorlog
te ontlopen. Je ontloopt deze namelijk niet maar stelt hem in je eigen
nadeel uit’ interrumpeerde de man

van M. haar op plechtige toon.
‘Godsamme man, wat is dat nou
voor achterlijke opmerking’ snauwde M. Waar sláát dat op?
‘Die heb ik niet bedacht, hij is van
Machiavelli,’ zei man schouderophalend. ‘Ik vond hem wel toepasselijk.’
M. mompelde iets dat als ‘imbeciel’
klonk.
Maandag 13 juni
Het is nu bijna half drie, eigenlijk is
het dus dinsdag, en ik heb nog geen
oog dichtgedaan. Hoe het kan weet
ik niet, volgens wetenschappers is
het onmogelijk, maar als het volle
maan is heb ik vaak moeite met slapen. Nu maar weer schaapjes tellen
dus.
03.30 uur. Pfff. De schaapjes rennen
telkens weg.
04.15 uur. Wat ik me constant afvraag: als raketten naar de maan
kunnen op waterstof, waarom kunnen vliegtuigen dan nog niet vliegen
op waterstof? De hele klimaat- en
stikstofdiscussie zou van de baan
zijn.
Dinsdag 14 juni
Natuurlijk viel ik pas tegen half zeven in slaap, toen het eigenlijk al
niet meer hoefde.
09.10 uur. ‘Zou jij Rutte integer noemen?’ vroeg ik aan man. Vroeg het
zomaar.
‘Ja’ zei hij. ‘Ik denk op de een of andere manier wel dat hij integer is.’
Keek man ongelovig aan, wilde bijna
huilen. Komt door de vermoeidheid
natuurlijk.
19.18 uur. Gestoomde broccoli en
rauwe zalm gegeten.
‘Wat heb je er weer een feest van gemaakt’ zei man.
Bespeurde wederom enig sarcasme
in zijn stem.
Woensdag 15 juni
Oom H. vindt het jammer dat hij
geen 20 meer is. ‘Deze wereld wordt
een paradijs voor elke kerel’ glunderde hij. ‘Voor mij is het nu te laat
maar als ik nog 20 was zou ik genderneutraal zijn.’
‘En dan?’ vroegen we niet-begrijpend.
‘Dan zou ik bij het dameshockeyteam gaan’ zei hij handenwrijvend.
‘En bij het vrouwenvoetbalteam, het
basketbalteam, misschien zelfs het
handbalteam.’
Buuf Annie keek me vragend aan. ‘Ik
snap hem niet.’
‘En dan’ zei oom H., nu likkebaardend, ‘kon ik, als genderneutrale
vent, altijd samen met die meiden
douchen. Denk je eens in, wat een
feest!’
Man grinnikte goedkeurend, pa
knikte enthousiast. Het was apart
dagboek, maar opeens waren ze allemaal heel sportief.

Maaibeleid gemeentelijke bermen Harlingen
De gemeente Harlingen heeft vanaf 2021 haar maaibeleid aangepast ter bevordering van de
biodiversiteit in bermen. Biodiversiteit is al het leven in een bepaald gebied. Zonder voldoende
biodiversiteit kan de mens niet leven op aarde. De afgelopen jaren is de biodiversiteit door menselijk
handelen drastisch gedaald. Zo is bijvoorbeeld 55% van alle bijensoorten in Nederland, in meer of
mindere mate, bedreigd met uitsterven. 46 soorten zijn al verdwenen. Een goede verhouding in
biodiversiteit zorgt ervoor dat het gebied minder kwetsbaar is voor ziekten en plagen en zich beter kan
aanpassen aan bijvoorbeeld klimaatverandering.

Gemeentelijke bermen kruidenrijk

De gemeente Harlingen heeft in het bestuursakkoord aangegeven meer rekening te willen houden
met de aanwezige biodiversiteit en deze waar nodig te versterken. Om dit te realiseren is er de
afgelopen jaren een kruidenrijk mengsel gezaaid in bermen als eerste stap in het bevorderen van de
biodiversiteit. Deze kruidenmengsels trekken dieren als vogels, nachtvlinders en bijen aan vanwege de
schuil- en voedselmogelijkheden die ze bieden. Hier hoort ook een ander maaibeleid bij.

Maaisel blijft even liggen om zaden en insecten kans te geven te overleven

Bij het traditioneel maaien wordt de begroeiing in allemaal kleine stukjes geslagen en direct afgevoerd.
Hierdoor heeft al het aanwezige leven weinig kans om te overleven. Daarom past de gemeente sinds
2021 in een aantal bermen het zogenaamde ecologisch bermbeheer toe. Hierbij wordt het gras zo
gemaaid dat het op één plek wordt doorgesneden en in plukken op de grond terechtkomt. Het maaisel
blijft minimaal 2 dagen liggen en maximaal 10 dagen. Door dit “hooien” kunnen de zaden van de
gemaaide beplanting, afrijpen en opnieuw in de grond komen en kunnen insecten zich verplaatsen
naar nieuwe schuilplaatsen. Vervolgens wordt het maaisel afgevoerd.
Een andere toepassing van het ecologisch bermbeheer is het gefaseerd maaien, waarbij slechts een
gedeelte van de berm wordt gemaaid. Deze wijze van maaien creëert schuilmogelijkheden en leidt tot
een grotere overlevingskans.

In mei eerste maaironde; gericht op verkeersveiligheid

Tijdens de eerste maaironde in mei wordt gemaaid vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid.
Alleen de eerste meter (tot anderhalve meter) van de bermen wordt dan gemaaid. Zo wordt het zicht
verbeterd en blijft er voldoende ruimte op de rijstroken voor fietsers en automobilisten. Het maaisel
wordt, ter verschraling van de berm, direct afgevoerd.

In zomermaanden tweede maaironde; gericht op optimale biodiversiteit

in juni/juli wordt tijdens de tweede maaironde een gedeelte van de bermen gemaaid, het maaisel
wordt verzameld en binnen 10 dagen afgevoerd. Eind augustus/begin september wordt vervolgens het
andere gedeelte van de bermen gedaan.
Bij taluds (schuine delen van bermen naast of bij wegen) dient er vaker gemaaid te worden. Gras heeft
een dicht wortelstelsel waardoor het grond goed bijeen kan houden. Om gras de ruimte te geven dient
er dus vaker te worden gemaaid op taluds ten behoeve van de stevigheid. Ook voor obstakels is extra
aandacht. Hier wordt omheen gemaaid zodat obstakels zichtbaar blijven.
Met het ecologisch bermbeheer is de gemeente Harlingen bezig om het gemeenschappelijke doel te
behalen: Harlingen ook in de toekomst leefbaar houden.

Boeren maaien mee voor meer biodiversiteit

Wist u dat agrariërs ook een aantal gemeentelijke bermen maaien? De boeren mogen in ruil daarvoor
het maaisel gebruiken als veevoer. Een win-win situatie.

Inwoners kunnen helpen; geen hondenpoep, plastic of blik in de bermen

Havenbedrijf
We nemen in een drieluik een kijkje op de Willem Barentszwerf. Hier is het
laatste deel: het zeil aan de ra. Aan de mast zijn dwarshouten bevestigd, de
ra’s. De Witte Swaen heeft 4 ra’s, twee aan de hoofdmast en twee aan de
fokkemast. De zeilen worden zo aan de ra’s bevestigd dat de zeilen gemakkelijk kunnen uitrollen en ook (betrekkelijk) gemakkelijk weer rond de ra
kunnen worden opgebonden. Hier is aan de voorbereiding heel wat knoop
en vlechtwerk aan vooraf gegaan. Dan moeten de lijnen nog soepel door
de blokken lopen (landrotten spreken bij blokken over katrollen). Er mag natuurlijk niets gedraaid zitten of door de wind zijn getordeerd. Bouwmeester
Gerald de Weerdt checkt of het blok boven bij de mars (het kraaiennest) wel
goed geplaatst is. Okay, hijsen!
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

We hebben u als inwoner van de gemeente ook nodig om de bermen schoon te houden zodat het
vee geen blik, hard plastic of hondenpoep binnenkrijgt. Blikjes en hard plastic zijn dodelijk wanneer
ze terecht komen in het kuil (veevoer) uit de bermen. De scherpe stukken beschadigen de maag en
andere organen. Dit levert een uitermate pijnlijke dood op voor de koe.
In hondenpoep kan een parasiet voorkomen genaamd Neospora caninum. Helaas dragen veel honden
deze parasiet. De honden zelf hebben er geen last van maar in koeien zorgt deze parasiet voor abortus
met doodgeboren kalfjes. Wanneer er hondenpoep in de berm ligt kan de hondenpoep in het veevoer
terecht komen. Dit is ook de reden waarom veel agrariërs het niet prettig vinden dat honden losgelaten
worden op hun grond.
Helpt u mee, door ook in het buitengebied afval en
hondenpoep op te ruimen? Dank hiervoor!
De gemeente Harlingen zal op een aantal plaatsen extra
prullenbakken plaatsen om het gemakkelijker te maken.
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vrijdag 17 juni 2022

Vrijdag 17 juni 2022
Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van De overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 10-06-2022, Bar Restaurant Andreas, Aanvraag
terrasvergunning, Lanen 89 8861 CC te Harlingen.
 13-06-2022, Stichting BENG, aanvraag
evenementenvergunning voor organiseren van
Harlingen Ongeschut op 10-09-2022 in het centrum en
door de grachten van Harlingen.
 14-06-2022, Lunchcafé Basta, Aanvraag
terrasvergunning, Voorstraat 67 8861 BG te Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 09-06-2022, S. Kuntz Beheer B.V., Leeuwarden,
wijziging leidinggevenden gedoogbeschikking
coffeeshop De Hofnar, Franekereind 17 te Harlingen.
 14-06-2022, Dorpsfeestcommissie Midlum,
evenementenvergunning Dorpsfeest Midlum van 17 tot
en met 19 juni 2022 te Midlum.
 14-06-2022, Dorpsfeestcommissie Midlum, ontheffing
ex. Art. 35 Alcoholwet voor Dorpsfeest Midlum van 17
tot en met 19 juni 2022 te Midlum.
 14-06-2022, Stichting Evenementen Harlingen,
evenementenvergunning Streetlive van 17 tot en met
19 juni 2022 in centrum Harlingen.
 15-06-2022, zmvv Zeerobben, evenementenvergunning
Familiedagen Zeerobben op 24 en 25 juni 2022,
Oostersportpark, Achlumerdijk 6 te Harlingen.
 15-06-2022, Stichting Tobbedansen Harlingen,
evenementenvergunning Tobbedansen op 18 juni in
centrum Harlingen.
 15-06-2022, KV “de Keatsebal” Wijnaldum,
evenementenvergunning Merke weekend Wijnaldum
van 23 tot en met 26 juni 2022 te Wijnaldum.
 16-6-2022, FC Harlingen, evenementenvergunning
Familieweekend FC Harlingen van 24 tot en met 26
juni 2022, Oosterparkweg 8 te Harlingen.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat tot en met 08-06-2022
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 17-05-2022, Alde Leane, Perceel F 431, Wijnaldum, het
legaliseren van een pluktuin;
 14-06-2022, Achlumerdijk 101, Harlingen, het
uitbreiden van bestaande kinderdagopvang;
 15-06-2022, St. Odolphisteeg 6, Harlingen, het
verhogen van de gevelrand;
 15-06-2022, Midlumerlaan 76, Harlingen, het
realiseren van een uitbouw en het plaatsen van een
buitenberging;
 15-06-2022, Nicolaas Beetsstraat 40, Harlingen, het
plaatsen van een schutting;
 15-06-2022, Fabrieksplein 2, Harlingen, het plaatsen
van zonnepanelen.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verlengd:
 14-06-2022, Prins Clausstraat 98, Harlingen, het
renoveren en opwaarderen van de gevels van de
woningen;
 14-06-2022, Grote Kerkstraat 31, Harlingen, het
plaatsen van zonnepanelen;
 15-06-2022, Noorderhaven 63, Harlingen, het
verbouwen van het pand.
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of
verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.

De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verleend:
 10-06-2022, Rapenburg 3, Harlingen, het plaatsen van
zonnepanelen;
 10-06-2022, Voorstraat 36 en St. Odolphisteeg 1A t/m
1G, Harlingen, het verbouwen en transformeren van
een winkelpand naar winkel en zes appartementen.
 14-06-2022, Zuiderhaven 106, Harlingen, het plaatsen
van zonnepanelen;
 15-06-2022, Nieuwstraat 50, Harlingen, het renoveren
en isoleren van het dak;
 15-06-2022, Oude Trekweg 102 P, Harlingen, het
uitbreiden van bestaande loods.
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.

Ontwerp-omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
24 woningen Stationsgebied
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken
bekend dat met ingang van 17 juni 2022 gedurende zes
weken voor iedereen de ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage ligt voor de bouw van 24 woningen aan
de Koningin Julianastraat 11 t/m 57. De gemeente is
voornemens deze vergunning te verlenen.
Wat regelt de ontwerp-omgevingsvergunning?
Aan de achterzijde van het station in Harlingen is een
braakliggend terrein aanwezig. De initiatiefnemer, Harns
Invest, wil dit terrein ontwikkelen met woningbouw en
bijbehorende (parkeer)voorzieningen. De ontwikkeling
bestaat uit 24 woningen die worden gebouwd in
drie blokken met ieder 8 rug-aan-rug woningen. De
voorgenomen woningbouwontwikkeling is niet in
overeenstemming met de bouw- en gebruiksmogelijkheden
zoals opgenomen in de geldende beheersverordening. Met
de omgevingsvergunning buitenplanse afwijking (art. 2.12
lid 1, sub a onder 3e Wabo) kan medewerking worden
verleend aan deze aanvraag.
Waar ter inzage?
De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende
stukken liggen voor iedereen ter inzage bij het
Klantencontactcentrum in het gebouw “De
Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen.
Alle planstukken kunnen ook bekeken worden op de
website www.ruimtelijkeplannen.nl

gemeente Harlingen.
Het plangebied is opgenomen in de beheersverordening
Westerzeedijk (vastgesteld in 2013). De
uitbreidingsgronden mogen daarin alleen worden
aangewend voor agrarisch gebruik, zodat er een nieuw
bestemmingsplan nodig is om de uitbreiding mogelijk te
maken.
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken ligt vanaf maandag 20 juni a.s. ter inzage
bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De
Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle
planstukken kunnen ook bekeken worden op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (t/m 31
juli 2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het
mondeling inbrengen wordt gekozen, kan men bellen
naar het team Ontwikkeling van onze gemeente via
telefoonnummer 14 0517.

Wegwerkzaamheden in de
gemeente Harlingen
 Op dinsdag 21 en 22 juni is de Havenweg bij de

Spoorstraat afgesloten. Hier is aannemersbedrijf A.
Faber bezig om het laatste stuk fietspad aan te brengen
langs de Spoorstraat en deze aan te laten sluiten op de
Westerzeedijk.
 Vanaf maandag 23 mei tot en met vrijdag 24 juni
2022 is de Vliestroom afgesloten voor vrachtauto’s in
verband met het woonrijp maken.
 Vanaf dinsdag 19 april tot en met vrijdag
24 juni 2022 (was 25 mei) is de Koningin
Wilhelminastraat afgesloten in verband met
herbestratingswerkzaamheden. Er wordt in gedeeltes
gewerkt vanuit het zuiden richting de Julianastraat.

23 juni: Onthulling
herdenkingsplaquette voor de
bemanning van Avro Lancaster
AJ-K 617 Squadron RAF
Donderdagmorgen 23 juni 2022 wordt op de Algemene
Begraafplaats in Harlingen een gedenksteen onthuld. Dit
ter nagedachtenis aan de zeven bemanningsleden van
Lancaster AJ-K 617 die 16 mei 1943 omkwamen tijdens
Operatie Chastise.

Hoe reageren?
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus
t/m 31 juli 2022) mondeling of schriftelijk zijn of haar
zienswijze naar voren brengen bij het College van
Tijdens deze laagvliegoperatie vertrekken vanaf vliegbasis
burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA
Scampton van de Royal Air Force in Engeland negentien
Harlingen. Indien voor het mondeling inbrengen hiervan
bommenwerpers (Lancasters). Ze vliegen richting de
wordt gekozen, kunt u bellen naar het team Omgeving
belangrijkste stuwdammen in het Duitse Ruhrgebied. Acht
van onze gemeente via telefoonnummer 14 0517. Een
Lancasters keren niet terug. Lancaster AJ-K 617 wordt bij
zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam
Texel geraakt en komt neer in de Waddenzee. Alleen het
Klantcontactcentrum,
voorstraat
www.harlingen.nl
en adres
van de indiener, datum
en de 35
reden van de 14 0517 lichaam van staartschutter
F/S James McDowell (RCAF)
zienswijze.
wordt op 22 juni 1943 teruggevonden en een dag later
begraven op de Algemene
Begraafplaats in Harlingen.
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
Nu, 79 jaar later, wordt op deze dag de achtste en laatste
gedenksteen onthuld. Het programma van de herdenking
start om 11.00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

Ontwerpbestemmingsplan
‘Harlingen – Camping
De Zeehoeve’

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat met ingang van 20 juni 2022 gedurende zes weken
voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Harlingen –
Camping De Zeehoeve’ ter inzage ligt.
Wat regelt het ontwerpbestemmingsplan?
Aan de Westerzeedijk 45 in Harlingen bevindt zich
Camping de Zeehoeve. De eigenaar heeft het voornemen
om de camping met circa 3 hectare in noordelijke richting
uit te breiden. De gronden van Camping de Zeehoeve
en de gronden waar de uitbreiding op is beoogd, zijn
onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling in het
Westerzeedijkgebied. Het voornemen past daarmee in de
visie van de

Wijkschouw Ludinga
De wijkschouw Ludinga vindt plaats op woensdag 6 juli
2022 om 16:30 uur. Wij fietsen een rondje door de wijk.
Wij verzamelen ons met de fiets op het pleintje MolenrakHanerak. Iedereen uit de wijk is vrij om hierbij aan te
sluiten.

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl
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Hockeymeiden van HMHC MC-1 kampioen 2021/2022
Afgelopen zaterdag was het zover. De meiden van HMHC MC-1 konden
kampioen worden in de 1e klasse E. De situatie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sneek was dat Harlingen aan kop stond met evenveel punten
als GHBS uit Groningen. Alleen had Harlingen een positief doelsaldo van
+18 ten opzichte van GHBS. Sneek stond op de derde plaats met twee
punten minder dan de beide koplopers. Zaak was dus ervoor te zorgen
dat ze hu eigen wedstrijd gingen winnen.
De randvoorwaarden waren allemaal gunstig. Mooi weer, mooi tijdstip (11:45 uur) en een in groten getale opgekomen publiek. Maar dan
moet het nog wel even gebeuren! Er
was toch wel spanning voelbaar binnen het team. Tja, je kunt hem ook
zo maar verliezen. Maar vanaf het
eerste fluitsignaal zaten de meiden
er bovenop.
Na twee kwarten gespeeld te hebben
stond het 2-1 in het voordeel van
Harlingen. Als het toen 4-1 was geweest dan was dat ook niet vreemd

maar de keeper van Sneek had een
aantal goede reddingen. Gesterkt
door ‘maar’ 2-1 achterstand kwam
Sneek gemotiveerd terug in het
derde kwart. Maar na een hele fijne
3-1 mocht het nog 3-2 worden en
in het vierde kwart was de pijp ook
wel leeg bij Sneek. Toen zijn de meiden van Harlingen niet echt meer
in de problemen gekomen en hing
de 4-2 in de lucht. Maar dat er bij
3-2, einde wedstrijd gefloten werd,
zal niemand om gemaald hebben.
Ze hadden hun opdracht vervult en

officieus kampioen!
De wedstrijd van GHBS in Groningen begon namelijk anderhalf uur
later. Ondanks dat was ontlading
was groot. Bengaals vuurwerk werd
ontstoken en dikke knallen klonken
langs het veld. Dankbaar namen de
meiden het applaus in ontvangst
tijdens hun ereronde. Van de tien
gespeelde wedstrijden gingen alleen de eerste twee verloren. De rest
werd allemaal gewonnen! Dit in de
1e klasse, een prestatie van formaat.
Uiteindelijk bleek GHBS thuis verloren te hebben van Emmen. Dus
ook nog op punten gewonnen! Aanstaande zaterdag volgt er nog een
leuke seizoenafsluiting op de vereniging en dan genieten van een welverdiende zomervakantie. De teammanagers en coaches zijn hartstikke
trots op deze meiden!

MixE6 sluit seizoen af met winst.

Einde hockeyseizoen in zicht voor
HMHC
Het afgelopen weekend werd er bij HMHC nog volop gehockeyd. De
teams speelden hun laatste wedstrijden van het seizoen met prachtig
weer, zodat er ook na afloop nog gezellig buiten nagepraat kon worden.
En dat gebeurde zeker bij de meiden van MC1 die kampioen werden. De
komende weken wordt het langzaam rustiger aan de Westerzeedijk. Er
wordt nog wel getraind, maar de vakantie komt al in zicht. Teams hebben nog teamuitjes en barbecues op de club. En dan is er uiteraard nog
de traditionele HMHC Familiedag!
geldt ook voor leden die dit jaar gestopt zijn, bij niet inleveren wordt
de kleding voor hen in rekening gebracht.
HARLINGER MIXED HOCKEY CLUB

Komende week trainen met
nieuwe teams
De TC heeft er weer een grote klus
opzitten en alle nieuwe teams zijn
ingedeeld. De trainingstijden zijn
bekend en komende week wordt er
voor het eerst getraind in de nieuwe
teamsamenstelling. Zo kan iedereen
alvast even kennismaken met nieuwe teamgenoten.
Vlnr: Jildau de Witte, Jente Beekhuizen, Birthe Visser, Annemarijn Hilarides, Tess Siccama, Nena Switijnk, Bente
Hameter, Lotte Pilaar, Sterre Dijkstra, Mirthe Visser, Marieke Mulder, Feah Migullas, Matilde van Stee en Luna Brouwer. Op de foto ontbreken de coaches: Meike Burkels en Renee de Jong. Teammanagers: Matthieu Visser en Abe
Dijkstra

HMHC Dames eindigt seizoen met gelijkspel
Afgelopen zondag stond de laatste wedstrijd van het seizoen van HMHC
Dames op de planning. Het was erg warm dus dat werd veel water drinken en ook zonnebrand smeren was zeker nodig.
Het begin van de wedstrijd verliep
wat stroef en de dames stonden aardig onder druk van Daring. Later in
het eerste kwart begon het beter te
lopen en kwamen er een aantal aanvallen en zeker ook kansen. Toen
was het Inge die de bal hoog in de
goal wist te slaan. Het derde kwart
ging weer wat minder, veel duels en
meer aanvallen van Daring. Echter

kregen Joyce, Tineke en Jill in de
tweede helft ook kansen, deze belandden echter met wat ongeluk
steeds op de paal.
Daring kreeg in het derde kwart wel
een kans en deze benutten ze ook:
1-1. De meiden van Harlingen bleven doorzetten en er ontstonden
mooie 1-2tjes. In het laatste kwart

kwamen er nog wel wat counters
van de Daring die er niet ingingen.
Zelf hadden de Dames ook nog wel
kansen maar het zat niet mee en de
eindstand bleef ook 1-1.
Hiermee was de laatste wedstrijd
van het seizoen achter de rug. De
dames van Daring gingen nog even
in zee zwemmen, waarna er nog een
gezellige afsluiting volgde. De Dames wensen iedereen een fijne zomer en zien de fans graag weer langs
het veld in september.

Nieuwe sponsoren
De komende weken worden nieuwe
reclameborden opgehangen van vele
nieuwe sponsoren. Bovendien werden de contracten getekend met de
nieuwe hoofdsponsoren D&G Airco Service, Notariskantoor Jelsma
Koelma en SRF Shipbuilding, en met
sponsor van het clubhuis Rijpstra
Schilderwerken. Binnenkort meer
hierover.
Nieuwe kledinglijn van Indian
Maharadja
Vanaf komend seizoen speelt
HMHC in de nieuwe kleding van
Indian Maharadja. Via de webshop
op de site van HMHC kun je dit bestellen. Doe dit voor 1 augustus, dan
weet je zeker dat je op tijd je kleding
hebt! Uitlevering vindt plaats op de
startdag op 28 augustus.
Lever oude kleding in
De oude kleding is eigendom van
HMHC en in bruikleen bij de leden.
Inleveren kan op de club in de container, graag met je naam erbij. Dit

Colofon

Familiedag zondag 26 juni
Een hockeyseizoen hoort natuurlijk te eindigen met de Familiedag.
In de ochtend wordt het onderlinge
Slapstick toernooi gespeeld, waarbij
teams van hockeyers en iedereen die
mee wil doen een toernooi spelen.
Natuurlijk verkleed! Mocht je nog
mee willen doen, meld dan snel je
team aan. En heb je geen team, dan
kun je gewoon meespelen als je de
26e voor 9.30 uur aanwezig bent.
Er wordt weer een heerlijke gezonde lunch geregeld en vanaf 13.00
uur verzorgen Indian Maharadja en
Streethockey clinics. Ook om te kijken, aan te moedigen en gezellig na
te praten is iedereen van harte uitgenodigd.
Startdag zondag 28 augustus
Na de zomervakantie begint de
competitie weer in het weekend van
10 en 11 september. Ter voorbereiding hierop organiseert HMHC op
zondag 28 augustus weer een Startdag. Ieder team, met ouders en coaches, wordt uitgenodigd op de club
om kennis te maken en afspraken
te maken voor het komende seizoen
over rijden, bardiensten, etc.
Op deze dag is Indian Maharadja
met een grote Amerikaanse schoolbus op de club aanwezig om de nieuwe kleding uit te reiken. Indien nodig kun je dan ook ruilen. En je kunt
natuurlijk nieuwe hockeyspullen
kopen in deze rijdende hockeyshop.
Noteer deze datum dus alvast in de
agenda.

HARLINGER COURANT
Flevomedia Wij zoeken per 1 juli op vrijdag een
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
vanaf 13 jaar, voor de volgende wijk:
www.harlingercourant.nl

BEZORG(ST)ER

Plan Zuid

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Aanmelden: Harlinger Courant, Kanaalweg 72 Harlingen,

Adverteren
tel. 430043 of email jetty@harlingercourant.nl
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,47 per mm.
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vrijdag 17 juni 2022
KINDCENTRUM GRETTINGALAAN

Waar jij jouw wereld ontdekt

Weekpakket
500 gram Speklapjes of 500 gram Kippendijfilet
+
4 Slavinken of 4 Kipschnitzels
+
4 Bink Burgers of 4 Indische Schijven
+
1 kg h.o.h. Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
100 gram Vleeswaren naar keuze uit trio
samen

kinderopvangfriesland.nl
voor je is.
je kind het allerbelangrijkste
Wij begrijpen heel goed dat
goed dat
het
e
julli
en
Vind
.
sen
moeten pas
En dat wij daar heel goed op
fkeuken,
proe
ier,
laten zien? Met een eigen atel
we ze ondertussen de wereld
uit.
n
oge
os kijk je je
moestuin, speeltuin en ontdekb

Kindcentrum Grettingalaan is een ruime en veilige plek waar
ieder kind zichzelf mag en kan zijn.
Peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang: voor
ontdekkingsreizigers van nul tot dertien jaar. Kom gerust eens
kijken of bel met Jolanda Rijken: 06 - 12 49 52 51.
E-mail: rijken@kinderopvangfriesland.nl
Grettingalaan 8 in Harlingen.
Meer informatie vind je ook op kinderopvangfriesland.nl

100 gram Snijworst
+
100 gram Varkensrollade
+
100 gram Schouderham

samen
SKF bestaat meer dan 30 jaar en is
de grootste aanbieder op het gebied van kinderopvang. In tal van
gemeenten in Friesland is SKF vertegenwoordigd, ook bij jou in de buurt.

!
P
O
=
P
O
Potmaat 17

2 stuks
€ 5,00
5 stuks
€ 10,00
Zie website voor meer AANBIEDINGEN
Onze openingstijden zijn:
Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

Fahrenheitstraat 5, 8861 NH Harlingen
T: 0517-413250 - E: bloemisterij.vandermeer@planet.nl
Onze winkel zit op de Oostpoort.

www.tuincentrumvdmeer.nl U vindt ons ook op

4,98

Lekker voor
de BBQ:
Pakket
standaard
p. persoon

8,98

Pakket
DeLuxe

14,98

p. persoon

& Instagram

veilingverse snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • bruidsarrangementen • rouwarrangementen

Aanbiedingen
zijn geldig van
donderdag 16 juni tot
donderdag 23 juni 2022

Iedere week:

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

Ambachtelijke Slagerij Remco en Christel, Lanen 82, 8861 CG Harlingen, 0517 414 060

De kwaliteit van vers

LAVENDEL HIDCOTE

Maandag
11.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00

Vleeswarentrio

18,98
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Seizoen overzicht jeugdafdeling Zeerobben
Twee seizoenen stonden in het teken van de corona-maatregelen bij de
jeugdafdeling. Er werd zoveel mogelijk naar alternatieven gezocht en dat
heeft uiteindelijk haar vruchten afgeworpen. Niet alleen met betrekking
tot het aantal jeugdleden maar ook al het gaat om de sportieve prestaties. Ondanks het feit dat er nog steeds corona-maatregelen golden dit
seizoen konden de competitie toch weer normaal uitgespeeld worden.
Met uitzondering van de bekercompetities. Weliswaar met en zonder
publiek maar de jeugd kon weer volop sporten.
Dit seizoen was er alleen bekercompetitie voor de jeugd vanaf JO13/
MO13. Met name MO13 deed het
goed in de bekercompetitie maar
helaas werd de bekercompetitie niet
uitgespeeld waardoor zij hun droom
uiteen zagen spatten. Dat gold ook
voor JO15-1 dat nog niet uitgeschakeld was maar hun achtste finale
tegen ONS niet door zagen gaan
door ingrijpen van de Bond. Omdat
er geen bekercompetitie voor de onderbouw was begon de competitie
dit seizoen al op 4 september. Een
overzicht.
JO19
De JO19-1 had het dit seizoen niet
makkelijk. Regelmatig moesten er
spelers afgestaan worden aan de
senioren. Voor de spelers in kwestie prachtig natuurlijk maar voor
het team een verzwakking. Zowel
in de eerste helft van de competitie (hoofdklasse B) als in de tweede
helft (hoofdklasse E) kon de ploeg
geen rol van betekenis spreken.
Dat deed JO19-2 wel. In de eerste
competitiehelft al een keurige zesde
plaats en in de tweede competitiehelft werd de ploeg met 19 punten
uit 9 wedstrijden kampioen van
de 3e klasse-1. Een mooi afscheid
voor de jongens die overgaan van de
jeugdafdeling naar de senioren.
JO17
JO17-1 kende een werkelijk onvergetelijk seizoen. Op donderdag 17
februari werden ze kampioen van

JO12-1 kampioen in het najaar.

de hoofdklasse om vervolgens op
dinsdag 31 mei wederom kampioen
te worden maar dit keer van de Divisie 7-P. Wat een prachtig resultaat
voor spelers, staf en jeugdafdeling.
Op een internationaal toernooi te
België werd nog een derde plaats
bereikt. JO17-2 werd na de keurige derde plaats in de eerste helft
van de competitie een klasse hoger
ingedeeld voor de tweede competitiehelft. Een stuk zwaarder voor de
mannen maar toch nog een keurige zesde plaats in een competitie
met veel JO17-1 teams. En ook een
mooi seizoen voor JO17-3 dat eerst
een vijfde plaats behaalde en in het
voorjaar een zevende plaats. Winnen, verliezen, gelijk spelen, alles
kwam voorbij.
JO15
Ook een fantastisch seizoen voor
JO15-1. De spelers hebben weer een
volgende stap gezet in hun voetbalontwikkeling. Op 16 februari werd
’s avonds door een overwinning op
sc Heerenveen het kampioenschap
van de hoofdklasse binnengehaald.
Vervolgens deden de jongens het in
de divisie ook prima met een derde plaats. Op een internationaal
toernooi in België werd de vierde
plaats bereikt. Voor de winterstop
behaalde JO15-2 een keurige achtste plaats op de ranglijst. Na de
winterstop ging het allemaal wat
minder en werd de competitie afgesloten met een elfde plaats. JO15-3
werd kampioen van de 4e klasse op

18 december met 28 punten uit 10
wedstrijden. Vervolgens bleven de
jongens goed presteren want in de
3e klasse werd een tweede plaats behaald. Een topseizoen. Voor JO15-4
zat er dit seizoen niet meer in dan
een tiende plaats in het najaar en
ook een tiende plaats in het voorjaar. Zeer constant dus.
JO13
JO13-1 werd kampioen van de 1e
klasse-01 in het najaar. In het voorjaar kon de ploeg niet meedoen om
de prijzen en moest uiteindelijk
genoegen nemen met een vierde
plaats op de ranglijst. Een mooi seizoen voor de jongens. In de 4e klasse werd JO13-2 in het najaar achtste
en in het voorjaar deden ze het weer
iets beter en werd een zesde plaats
bereikt.
JO12
JO12-1 begon het seizoen in de
hoofdklasse en bereikte daar een
derde plaats. In de tweede fase bleek
de hoofdklasse toch iets te hoog gegrepen voor deze jonge lichting en
zijn ze vervolgens verdergegaan in
de 1e klasse met een zesde plaats
en een zevende plaats. JO12-2 heeft
het seizoen prachtig afgesloten.
Gedurende het seizoen een vierde
en tweede plaats en uiteindelijk in
de laatste fase werd het kampioenschap gevierd op 28 mei door een
overwinning op Mulier. JO12-3
heeft het heel knap gedaan. Na een
zesde en zevende plaats werd in de
vierde fase van de competitie een
keurige derde plaats behaald.
JO11
Voor de JO11-1 waren er dit seizoen
veel wisselende resultaten wat uiteindelijk resulteerde in een vijfde,
vijfde en vierde plaats. Ondanks
deze wisselende resultaten bleef de

sfeer in de ploeg uitstekend hetgeen
resulteerde in een leuke afsluitende
‘alternatieve’ training op de velden
van Kimswerd.
JO10/JO9/JO8
Zoals bekend worden er bij deze categorie geen uitslagen en standen
bijgehouden. De spelers bevinden
zich in een ontwikkelfase waarbij
competitie geen doel maar een middel is dat bijdraagt aan het spelplezier en de individuele ontwikkeling
aldus de Bond. Wel of geen uitslag,
het maakt de kinderen niet uit. Zij
voetballen en scoren er lustig op los
en hebben alleen maar plezier! Vermeldenswaard hier is nog wel dat de
JO8-1 op een afsluitend toernooi in
Bolsward de eerste prijs pakte. Dat
belooft wat voor de toekomst.
Waddenrobkes
En ook de Waddenrobkes voetbalden weer hun wedstrijdjes het
afgelopen seizoen en ondanks de
corona-maatregelen konden ze dit
seizoen weer in de Waddenhal trainen gedurende de winter. Zaterdag
28 mei was weer een hoogtepunt
voor deze jonge talentjes. Eerst een
mooie medaille ontvangen, vervolgens werd de winnaar van de penaltybokaal bekend gemaakt (Sven
Bambach) en toen nog met Zeerobben 1 meelopen in de line up. Een
mooie afsluiting.
De meiden
Voor zowel de MO15 als de MO13
was het een fantastisch seizoen.
MO15-1 kende een stroef seizoen
met een elfde plaats op de ranglijst
in het najaar. Maar toen kwam de
ommekeer en gingen de meiden
steeds beter voetballen en behaalde ze in de tweede fase een keurige
vijfde plaats. En dan MO13-1. Dat
moest in het najaar nog genoegen
nemen met een derde plaats en
ploegen als SJO DFC en Terschel-

(Foto: Frans Bode) JO12-2 na het behaalde kampioenschap met z’n allen op de foto.

JO8-1 pakte de eerste prijs op een toernooi in Bolsward.

Na het behaalde kampioenschap pakte MO13-1 ook de eerste
prijs op een toernooi in Sneek.
(Foto: Arjen Huitenga)

Een dubbelslag voor JO17-1. Kampioen van de In december sloot JO15-3 als kampioen de eerste seizoenshelft af.
hoofdklasse en van de divisie. (Foto: Frans Bode)
(Foto: Frans Bode)

ling voor zich laten maar na de winterstop werd in dezelfde klasse het
kampioenschap gevierd. Met 38
punten uit 14 wedstrijden werd het
kampioenschap overtuigend binnengehaald. En ook omdat er veel
meiden vervroegd overgegaan zijn
naar de VR1 ook hier nog even het
vermelden waard dat zij vanaf de
start van de competitie bovenaan
hebben gestaan en die positie niet
meer uit handen hebben gegeven.
Zij vierden het kampioenschap al op
14 mei met natuurlijk een rondrit
op de kar door de stad.
Overige activiteiten
Niet alle activiteiten konden doorgaan zoals de club het wou. De
waardebonnenboekjes
mochten
niet huis-aan-huis verkocht worden
maar kon wel doorgaan door interne
verkoop. Ook het Sinterklaasfeest
kon gelukkig onder de geldende
maatregelen doorgaan met voetballende pieten op het veld. En ook de
voetbalschool kon zonder beperkingen haar trainingen afwerken. Onder het mom van ‘kijken naar wat
wel kan’ bleek er toch weer veel mogelijk gelukkig.
Zomerstop
Het was voor velen een lang seizoen
dat al begin met de eerste trainingen
in augustus en uiteindelijk werd in
juni de laatste wedstrijd gespeeld.
Daarom is even een pauze wel lekker
voor zowel spelers als vrijwilligers.
Maar begin augustus zullen velen alweer de draad oppakken. Met name
de teams die op hoog niveau spelen
gaan weer vroeg beginnen om meteen scherp aan de start te verschijnen. Begin augustus zal ook weer
het jeugdjournaal verschijnen met
daarin wekelijk het wel en wee van
de jeugdteams van Zeerobben. Maar
eerst staan de familiedagen nog op
het programma met voor de jeugd
onder andere het Bode-toernooi.

(Foto: Frans Bode)

Het koppel Dennis
Riem en Nick Hoogeveen was zeer succesvol dit seizoen bij
JO15-1. (Foto: Frans Bode)

Hoogtepunt voor de Waddenrobkes was ook dit seizoen
weer de line-up bij Zeerobben 1.
(Foto: Frans Bode)

Ook bij het kampioenschap van JO19-2 mocht een tocht op de
kar door de stad niet ontbreken.
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100 jaar
voetbal in
Harlingen

Uit de samensmelting van RKVV Robur (1921) en v.v. Harlingen (1923),
ontstond fc Harlingen. Dit jaar, precies tussen de twee jubileumjaren in,
wordt 100 jaar voetbal in Harlingen gevierd. In de aanloop naar het jubileumweekend op 16 en 17 september verschijnt er elke maand in de
Harlinger media een artikel over de geschiedenis van de verenigingen.
Afwisselend Robur en Harlingen. Deze week: v.v. Harlingen van 1990 tot
en met 2000.
Op naar de 21ste eeuw... waar
blieft de tied...
De voetballerij is dus in de 20ste
eeuw (1900 tot 2000) uitgevonden,
of ontdekt, of per ongeluk ontstaan,
whatever, en deze aflevering van de
v.v. Harlingen gaat over die periode
en dan een blok van 10 jaar van 1990
tot 2000. Dit jaar viert Harlingen
haar 100-jarig bestaan maar ze is in
1923 opgericht dus de v.v. Harlingen
vierde in 1998 haar 75ste verjaardag. En onder leiding van Minze van
den Akker, de toenmalige voorzitter
werd het een indrukwekkend feest.
Net zoals in 1983 toen Harlingen 60
werd en voorzitter Joop van der Ven
het feest naar grote hoogte bracht.

Aan voorzitter Nico Beuker de schone taak om die feestelijkheden te
overtreffen. Want dit jaar wordt het
100-jarig bestaan van Robur (1921)
en van de v.v. Harlingen (1923) uitbundig gevierd. Door de fusie is het
dus fc Harlingen dat in 2022, precies
er tussenin, een 100-jarig feest gaat
componeren.
De jaren 90
Ze betekenden hoogtijdagen voor
het Nederlandse voetbal. Ajax won
in 1995 de Champions League en
drie jaar eerder de UEFA Cup. Feyenoord werd twee keer kampioen,
PSV stond regelmatig met de schaal
in handen en Roda JC en Willem II

beleefden een historisch topseizoen.
De aandacht voor het voetbal, ook
de buitenlandse competities, in Engeland de FA cup en premier League,
Duitsland de Bundesliga, Italië Serie
A en Serie B en Coppa Italia, Spanje: La Liga en Coppa del Rey zorgde
met de televisie-uitzendingen voor
een grote belangstelling van jeugd
en dat merkt ook de voetballerij in
Harlingen. Elk voordeel heb z’n nadeel, filosofeerde Cruyff en dat klopt
want al die jeugdteams moeten een
goede betrouwbare begeleiding hebben. In deze sector zie je ook een
toenemende inzet van dames die
als leidster en of trainsters in de
mannenwereld, die de voetbalsport
ooit was(!), prachtig werk verrichten. Van de vrouwelijke kant hoor je
bijvoorbeeld nooit langs de velden:
“Skop se onderuut” of: “Wat is die
scheidsrechter een lul....” Een prima
zaak voor de voetbalsport. Wat ook
invloed op de voetbalsport uitoefende en overigens in al het maatschappelijk verkeer, was de uitvinding
van de mobiele telefoon. Natuurlijk
kennen de meeste mensen het Finse
bedrijf Nokia nog. In 1992 kwamen
ze met het eerste mobieltje op de
markt. Elftal niet compleet? Even
appen of bellen. “Weet iemand oek
of Jan de voetballen inne auto het?”
Even appen of bellen. “Wat het ut
eerste deen?” etc...

Bestuur tijdens 75-jarig jubileum 1998: Abi Speckman, Jelle Eppinga, Minze
v.d. Akker, Klaas J. de Vries, Renje de Jong, Jan v.d. Veer en Jaap v.d. Veer.

Ook van de sociale samenhang
die verdiept werd met acties in de
kantines, workshops met bekende
voetballers, het soos voetbal, benefietwedstrijden tussen Harlingen,
Robur en Zeerobben en een gast
vereniging en ook meedoen met de
Avond4daagse als groep etc.
De trainers in de jaren 90: Eddy
Bosma: 1989-1990; Henk Prinsen:
1990-1991; Henk Zoetendal: 19921994; Johnny Nota: 1994-1998; Kor
de Jong: 1998-2000 en afsluitend
van 2000-2001: Beene Dijkstra.

In de Jaren 90 zijn er ook diverse
kampioen feesten:
Volgende keer is R.K.V.V. Robur aan
de beurt en dan gaan we het hebben
over de periode 2000-2014.
Bronnen: archieven van: Piet van der
Moolen; De Harlinger Courant; Guus
van Hurck; RKVV Robur; v.v. Harlingen. Boeken: Tot Heil Onze Ribbenkast, 50 én 75 jaar v.v. Harlingen.
Diverse clubbladen. Jubileum uitgaven: HZC, Harlingen, Robur. Magazine: De Harnser Oktober 1983.

Gelijk ook maar kampioen 3de klasse A 1995-1996: Op de foto: Ramon Punt, Johnny Nota, GertJan de Jong, Harrit Kingma, Eelco van der Schaaf, Rob van der Hoek, Peter Boonstra, Menno
Huizinga, Rene Snelleman, Rinke Eekhof, Johan Janssen, Hessel Zuiderhof, Johan Nagel, Daniel
Koornstra, Arie Leijen en Johan Schikker. Voor: Wietse Molenaar, Andre Boorsma, Klaas J. de
Vries, Jan Kees Kuiken, Leny Smiers, Peter Beuker, Michel van der Ploeg, Tonny Outhuyse, Age
Tichelaar, Matthieu Visser, Karst van der Heide. Op de voorgrond met krukken Rene Haisma.

Harlingen 1 kampioen 4de klasse A 1994-1995: Johan Schikker, Johan Janssen, Sydo Schikker,
Matthieu Visser, Corrie v.d. Heide, Jean Pierrre de Haan, Eelco van der Schaaf, Ramon Punt, Peter Beuker, Wietze Molenaar, Wilfred Koopmans, ?, Gert-Jan de Jong, Harrit Kingma, Rinke Eekhof, Tonny Outhuijse, Peter Boonstra, Sjonnie Nota, ? . Voor: Rene Snelleman, Andre Boorsma,
Michel van der Ploeg, Henk Koster, Kees Leijen, Jan Kees Kuiken, Arie Leijen, Leny Smiers, Karst
van der Heide.

Harlingen 1A in 1998 kampioen: Staand, vlnr: Johan Zuiderhof (coach), Ralf van Hurck, Mark Huizenga, Mark Koornstra, Dennis Vlieger, Bouke Zuiderhof, Gorden Lebert, Karst van der Heide,
Hielke Jager (teamarts). Zittend, vlnr: Piet de Haan, Ralph Vonk, Jelle van den Akker, Khalid El
Alami, ?, Klaas Kuiken en Peter Reinsma.

Jeugd Harlingen kampioen 1996: Staand, vlnr: Gordon Lebert, Anand Baldew, Ralph Vonk, Dennis Vlieger, Martijn van Hurck, Arjen Speckmann, Richard de Hoo, Willem Dijkstra, Abi Speckmann. Zittend vlnr: Peter Beuker, Ralf van Hurck, Sybren Wynia, Karst van der Heide, Bouke
Zuiderhof, Jelle v.d. Akker, Nourdin el Hamdoui en Peter Boonstra.

100 jaar

100 jaar

100 jaar

100 jaar

23

vrijdag 17 juni 2022

Ervaring wint van talent tijdens Harlingen Masters 2022
In de bespiegelingen vooraf werden de meeste kansen op het Harlinger
Golfkampioenschap toegedicht aan de talentvolle nieuwe golfers. Met
hun nog relatief hoge handicap werden zij in staat geacht de meeste
wedstrijdpunten te scoren en daarmee konden ze het de meer ervaren
golfers wel eens heel lastig gaan maken. Misschien komt dat ook nog,
maar tijdens de editie van 2022 wist de routine en ervaring het toch nog
weer te winnen van het aanstormende talent. Het heeft er daarbij alle
schijn van dat dit met name voortkomt uit het gebrek aan wedstrijdervaring bij de nieuwe golfers. Onder vrijblijvende omstandigheden golfen
en werken aan je handicap is toch heel anders dan de test doorstaan tijdens een echte wedstrijd, laat staan een prestigieus kampioenschap als
de Harlingen Masters.

92 slagen bruto oogstte Frank ieders
bewondering. Anne Bergsma legde
beslag op de tweede plaats, eveneens dus met 32 punten, maar met
90 slagen totaal. En dat waren er
vier meer dan de glorieuze winnaar
Jan Reier Arends, die dus slechts 86
slagen nodig had om alle 18 holes
te bedwingen. Met deze prestatie
evenaarde Jan Reier zijn prestatie
uit 2017 toen hij ook al eens als winnaar was gekroond.

Want prestigieus is de Harlingen
Masters zeker. Wat het Lanenkaatsen is voor Harlinger kaatsers, is de
Masters voor Harlinger golfers. Het
kampioenschap leeft enorm, getuige
ook het prachtige deelnemersveld
van maar liefst zestig zeer enthousiaste golfers. Het toernooi is zelfs
uitgegroeid tot één van de hoogtepunten op de jaarlijkse golfagenda
van de Leeuwarder golfbaan De
Groene Ster. Een baan overigens
die er dankzij de regen van de afgelopen weken inmiddels weer prima
bij ligt, ook al maakte de druilerige
regen gedurende het eerste uur van
de wedstrijd het spelen van ballen
die buiten de fairway waren beland
best lastig. Het hoort bij een echte
golftest, zullen we dan maar zeggen.
Maar belangrijker dan de test, was
vooral het enorme enthousiasme
waarmee eenieder meedeed en genoot van de wedstrijd, de nazit en
het afsluitende diner met prijsuitreiking in het clubhuis.

De top tien in deze categorie lage
handicappers:
1. Jan Reier Arends

32 punten (86 slagen)
2. Anne Bergsma	
32 (90)
3. Frank Monfils	
32 (92)
4. Johannes Woudstra	 31 (85)
5. Wim de Keijzer	
31 (91)
6. Peter Wijbenga	
29
7. Bart Mesken 	
28
8. John Grotenboer	 27 (97)
9. Lieuwe Hoitinga	 27 (99)
10. Wim Kroon 	
27 (100)

Master Golfer
De strijd om de begeerde titel in de
Masterklasse bleek een razend spannende, met maar liefst vijf spelers

heel dicht bij elkaar. De nummers
een en twee van vorig jaar, Johannes Woudstra en Wim de Keijzer
misten op slechts één slag het podium, dat ex-aequo werd bezet door
drie spelers met elk 32 punten. Het
reglement van de Harlingen Masters
voorzag in een oplossing voor deze
situatie, waarbij dan de speler met
het minste aantal slagen over alle
18 holes als winnaar wordt uitgeroepen.
Zoals reeds aangehaald, behoren
al deze drie deelnemers tot de routiniers met de als derde geëindigde
Frank Monfils misschien nog wel als
beste voorbeeld. Met 32 punten en

Talent Golfer
Ook in de categorie hogere handicappers won routine en ervaring het
overduidelijk van talent. In oudgediende Jetze Pascal kreeg ook deze
categorie een glorieuze winnaar. En
dat niet alleen vanwege zijn prestatie op deze dag, maar ook mede vanwege zijn comeback als sportman na
een voor hem en zijn echtgenote bijzonder zware tijd en strijd tijdens de
Covid pandemie. Respect en applaus
was zijn deel!
Titelverdediger Arend van der Maas
haalde nog wel de top tien, maar
kwam toch enkele puntjes tekort
voor het podium, waarop Erno Le-

guijt met 27 punten beslag legde op
het zilver en Sjaak Smeding genoegen nam met brons na zijn ronde
van 25 punten. De top tien in deze
klasse:
1. Jetze Pascal 	
32
2. Erno Leguijt 	
27
3. Sjaak Smeding	
25
4. Marijke Moralee	
24
5. Jacob Roorda 	
23 (111)
6. Feico Smeding	
23 (112)
7. Tjeerd v.d. Meulen
22 (110)
8. Arend v.d. Maas	
22 (113)
9. Gerard Jorna	
22 (127)
10. IJsbrugt Feenstra
21 (116)
10. Jeannet Haagsma
21 (121)
Extra prijzen
Naast het algeheel kampioenschap
waren er ook nog extra prijzen te
verdienen. Meest in het oog springend is daarbij de Wilfred Boers
aanmoedigingsprijs, waarmee het
gedachtengoed van de in 2020
overleden mede-initiator in de organisatiegroep van deze Masters in
stand wordt gehouden: stimuleer en
enthousiasmeer nieuwe golfers om
mee te doen en zich thuis te gaan
voelen op de golfbaan. Dit jaar werd
deze stimuleringsprijs in de wacht
gesleept door oud-burgemeester
Roel Sluiter die na lange aarzeling
toch de stoute schoenen had aangetrokken en zich heldhaftig door de
18 holes heensloeg. Verder werden
er extra prijzen verdeeld op een aantal holes, waarbij de deelnemer met
het beste resultaat een fles Bubbels
en een bloemetje verdiende:
Neary Hole 6:	
Jetze Pascal
Neary Hole 14:	 Frank Monfils
Leary Hole 2:	
Arie Drees
Leary Hole 16:	
Ief Hiel

Winnaars Jetze Pascal en Jan Reier
Arends, gehuld in de badjassen van
de Harlingen Masters die onderdeel
zijn van het prijzenpakket.

(Foto: Dirk Arends)

De prijzen werden uitgereikt door
wethouder Paul Schoute die met
gepaste Harlinger trots ook deelgenoot was van het gezang dat deelnemer Frans Hoekstra inzette met het
ten gehore brengen van het Harlinger volkslied “Mooie Stad aan het
Wad”. Het werd uit volle borst meegezongen door alle aanwezigen, niet
in het minst tot verbazing en ook
wel bewondering door de aanwezige
vertegenwoordigers van de golfclub.
Zoiets maken ze daar niet vaak mee.
Het eindigde nog net niet in een
hossende “van-links-naar-rechts”menigte. Wel bleef het nog lang gezellig op De Groene Ster.

ook een poging, maar zag zijn schot
geblokt worden. Pieter Wesseloo
trad nog handelend op bij een inzet
van Wilper Boys. Sander Zeilmaker had ook de gelijkmaker op zijn
schoen, maar de voet van de Wilper
doelman voorkwam dat. Er leek niet
meer gescoord te worden, maar een
miscommunicatie in de Harlinger
defensie leidde de 1-3 in.

Vóór de wedstrijd zat de sfeer er al goed in. Achter het doel was een groot
spandoek opgehangen. 	
(Foto: D. Breidenbach)

Fc Harlingen 1 naar finale play-offs
maar verliest eerste wedstrijd
Onder toeziend oog van het massaal toegestroomde publiek heeft fc
Harlingen 1 zich vorige week donderdagavond dankzij een ruime zege
geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie naar de 3e klasse.
Op sportpark Vierkantsdijk werd tegenstander De Blesse met 5-0 naar
huis gestuurd. Fc Harlingen ging zich opmaken voor de finale van de
play-offs voor promotie naar de 3e klasse. Tegenstander in deze finale
is Wilper Boys en afgelopen zondag speelde fc Harlingen als eerste een
thuiswedstrijd.
Onder luid applaus kwamen de spelers het veld op. En net als in de
wedstrijd tegen De Blesse viel ook
nu binnen vijf minuten het eerste
doelpunt voor fc Harlingen. De Harlingers bleven kansen creëren, want
tien minuten later kon Remko Zandberg alleen op de keeper af maar die
kwam op tijd zijn doel uit en voorkwam daarmee de tweede treffer.
Halverwege de eerste helft wisten
De Wilper Boys de gelijkmaker te
forceren. De gasten waren inmiddels
wakker geworden en kwamen nog
een aantal keren gevaarlijk dichtbij
het doel van Pieter Wesseloo, maar
hij redde een aantal keren knap. Het
spel bij de thuisploeg werd wat slordiger en de gasten werden sterker en
wisten vijf minuten voor rust dan
ook op voorsprong te komen: 1-2.
Aan de andere kant, kwam Jasper de
Jong door de verdediging heen en

leek binnen de beruchte lijnen naar
de grond te worden getrokken, maar
de scheidsrechter van dienst was resoluut en kende geen strafschop toe.
Vlak voor de thee kreeg fc Harlingen
nog een kans op de gelijkmaker. Arjan Outhuyse nam een vrije trap die
door Stefan Adema werd verlengd,
waarna Mateusz IJpe de bal voor
het inkoppen had, maar de doelman
stond in de weg.
Het was duidelijk dat fc Harlingen
op zoek moest naar de gelijkmaker en ging dat in de tweede helft
dan ook, maar had het geluk niet
aan haar zijde. Kansen voor Arjan
Outhuyse en Remko Zandberg belandden in het zijnet of net over
het doel. Fc Harlingen hield de druk
naar voren en dat resulteerde vaker
dan eens in een hoekschop, maar de
Wilper defensie had hier telkens een
antwoord op. Allard Hoekstra deed

Zo moet fc Harlingen aanstaande
zondag dus in De Wilp een 1-3 achterstand zien goed te maken. Onmogelijk is dat zeker niet, maar makkelijk zal het ook zeker niet worden. De
winnaar over beide duels speelt volgend jaar in de 3e klasse. Voor fc Harlingen zou dat promotie opleveren,
voor de Wilper Boys handhaving. De
wedstrijd op Sportpark De Wilper
Boys begint om 14.00 uur en alle
steun vanuit Harlingen is welkom.

Fc Harlingen 1
naar Wilper Boys
Het is zondag erop of eronder
voor fc Harlingen 1. Om te promoveren zal er in het tweede
deel van de finale tegen De Wilper Boys een 3-1 achterstand
moeten worden goedgemaakt.
Er is dus nog wel wat werk te
verzetten en er zal dus aanvallend gespeeld moeten worden.
Nu hebben de jongens afgelopen zondag al laten zien dat ze
dat kunnen, maar de kansen die
men creëerde werden niet benut.
Wilper Boys zal zich als derdeklasser niet zomaar gewonnen geven.
Als de schutters van Harlingen de
vizieren op scherp hebben staan
en de verdediging staat als een
huis, dan zijn er zéker kansen op
een heel mooi resultaat. Natuurlijk hoopt men dat er weer zoveel
mogelijk supporters meegaan ter
ondersteuning. De wedstrijd in
De Wilp begint zondag om 14.00
uur.

Fc Harlingen hield de druk naar voren maar de Wilper defensie had hier
telkens een antwoord op. 	
(Foto: D. Breidenbach)

Familieweekend fc Harlingen
Bijna is het weer zover. Het familieweekend bij fc Harlingen. Een
jaarlijks terugkerend driedaags evenement bij fc Harlingen welke
boordevol activiteiten, gezelligheid en muziek staat voor jong en oud.
In het weekend van 24, 25
en 26 juni barst het feestelijke slotweekend bij fc
Harlingen los en wordt op
vrijdagavond het startsein gegeven door voorzitter Nico Beuker waarna
het “Ouwe Seunen” Old
Stars Walking Football
toernooi van start gaat.
In kleine partijtjes wordt
tegen diverse clubs vanuit
Friesland gestreden voor de eer,
uiteraard met de nodige Harlinger
humor. Verder zullen de jeugd en
de volwassenen die avond gaan
strijden om de penalty bokaal en
is er livemuziek met medewerking
van Wytze Hempenius.
Zaterdag 25 juni staat vooral in
het teken van voetbal voor jong
en oud maar er is meer. Want wie
kent het nog van vroeger? Spel
Zonder Grenzen! En de naam
zegt het al, zonder grenzen, en

de teams moeten dit jaar
hoger, verder en harder
strijden dan ooit voor de
winnende titel. Zanger en
entertainer Benny Bakker
zal in de middag zorgen
voor de muzikale ondersteuning en ’s avonds gaat
het dak er weer af in de
kantine want de Harlinger band OpSienPlaats
sluit de zaterdagavond af.
En wanneer alles weer “uitgekaterd” is (of niet) wordt er zondagochtend gestart met het kaatsen
voor jong en oud. Meer informatie
over het bijvoorbeeld het opgeven
of het volledige programma is terug te vinden op de website www.
fc-harlingen.nl óf via de socials.
Kortom: fc Harlingen maakt zich
op voor nog een laatste weekend
vol gezelligheid, sport en spel. Mis
het niet. En ook al doe je niet mee,
kijken en genieten mag altijd.
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WIL JIJ OOK
VAN HET GAS AF?

Kom naar onze inductie thema avond bij ons in de winkel!
21 juni in Harlingen: 19.00 - 21.00 uur
Ervaar op deze avond de voordelen van inductie koken. We
vertellen van A t/m Z wat er allemaal mogelijk is en wat voor aanpassingen eventueel gedaan moeten worden in de meterkast.
Een leerzame, maar vooral ook een hele leuke avond!
Inloop Harlingen:
ATAG / Pelgrim over inductie koken:
Meterkasten, hoe werkt een aansluiting:
Welke pannen werken het beste op inductie:

DEMEYERE gaat je deze avond
precies vertellen welke pannen
het beste werken op inductie.

19.00 - 19.15 uur
19.15 uur
19.45 uur
20.00 uur

Tijdens deze avond is er een kok
aanwezig die hapjes en drankjes
maakt voor jou!

Meld je nu a
an
epmenson via
ides.nl/ind
uct

ie-koken

EP:Mensonides Harlingen
De Vormer
De Vormer 2 - 8861 KB Harlingen - Tel.: (0517)
42 00 332
www.epmensonides.nl - info@epmensonides.nl
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