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Hemd van het lijf:
Simone Fleischer

Afvaloven Nee wint
‘zoutzuurzaak’

Harlingen op
Saint Croix

Jonge Seun kampt
met worteldoek

1000 HT kilometers voor Jellie Tichelaar
De HT 2019 was een bijzondere
voor de damesploeg van de Bartix.
Een van de teamleden, Jellie Tichelaar uit Harlingen roeide voor de
30e keer de koninginnerit onder
de sloeproeiwedstrijden. De race
van Harlingen naar Terschelling.
Het was zeker niet de gemakkelijkste overtocht, met een pittige
westenwind en behoorlijke golven.
Maar van alle dertig was het voor
haar niet de zwaarste.

Terugblikkend waren dat de races
van 1990 en 1998. Die twee jaren
staan bekend als de zwaarste edities in de geschiedenis van de HT
roeirace. Beide keren roeide Jellie
met haar maten toch naar de finish
terwijl tientallen andere sloepen de
man met de hamer, de harde wind
en hoge golven niet konden verslaan. De volgende edities roeide ze
ook in de Bartix naar de finish. Vaak
naar de eerste plaats en met de kampioenstitel naar huis. Zeker de eerste 15 jaar altijd dominant aanwezig
in de top van het klassement.
Met haar ploeg roeide ze in 2001
van Hull in Engeland naar Harlingen. Een monstertocht die meer dan
50 uren duurde. In dat jaar werd de
Bartix ook weer HT kampioen bij de
dames. De HT van 2005 was dramatisch voor vele ploegen. Ook voor de
Bartix. Het weer was slecht, harde
wind zorgde ervoor dat van de 131
sloepen er slechts 44 binnenkwamen op Terschelling. De Bartix redde het ook niet. Het staat bij Jellie
in het geheugen gegrift. Een drama, want roeiers geven nooit op en
willen koste wat kost de finish ha-

Uw vervoer onze zorg!

Piet’s Weer
Vanaf vanavond tot en met
morgenavond is het stormachtig weer. De wind neemt vanavond en vannacht toe uit het
zuiden tot zuidoosten tot hard
met windstoten in kracht 8.
Morgen staat er een stormachtige zuid tot zuidwestenwind
met windstoten in kracht 9.
Verder spelen de stormbuien
een hoofdrol. Pinksterzondag
en Pinkstermaandag wordt het
rustiger.
Uitgebreid weerbericht op pagina 7.

Gratis boek
len. Tranen van onmacht en woede
overheersten. Maar de stroom was
te sterk. Ze moesten op sleeptouw.
Soms verlies je het van de zee.
In 2011 voltrok zich ook een kleine
ramp. Ze weet nog dat ze vastzaten
op een zandbank en uit alle macht
probeerden de sloep weer los te krijgen. Uit de sloep met zijn allen en
duwen. Voor roeiers een nachtmerriescenario. Uiteindelijk werd toen
de finish wel roeiend bereikt.
In al die jaren bleef Jellie de stabiele
factor in het team dat logischerwijs
weleens van samenstelling wisselde.
Het roeibloed kruipt bij Tichelaar
waar het bij anderen soms ophoudt

Op 21 juni doet Maarten van der Weijden opnieuw een poging de elfstedentocht te zwemmen. In alle elf steden zwemmen 111 (geoefende)
zwemmers 2 kilometer met Maarten mee - om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Onder deze zwemmers de Harlinger huisartsen Jan
Waling Huisman en Reinier Ingwersen. De HC sprak met Jan Waling
Huisman.

Hij heeft pakweg dertig jaar triatlons gedaan, met tussenpozen. “In
mijn vak is het hollen of stilstaan”,
verduidelijkt hij. Zijn dochter Silke
zwemt op hoog niveau - ze maakt
kans op deelname aan de Europese
Jeugd Kampioenschappen in Kazan
(Rusland) - en traint bijna twintig
uren per week. “Mijn vrije tijd gaat
daar naartoe”, zegt Huisman. Maar
hij kan ook weer trainen als zijn
dochter om zes uur ’s morgens in

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

Stormachtig

te stromen. Altijd fel, gefocust en
gebrand op het beste resultaat. De
laatste 7 jaar roeit de Bartix met een
gedeeltelijk nieuwe ploeg. Met vrouwen die op ‘latere leeftijd’ het roeivirus gekregen hebben. Het eerste jaar
met deze ploeg, in 2013, ging de HT
helaas niet door. Voor de ploeg een
teleurstelling maar er werd doorgetraind en in 2014 en 2015 roeide
de Bartix natuurlijk met Jellie weer
naar Terschelling. Geen nummer 1
maar wel gebrand om zo goed mogelijk te presteren en een plaats in
de top 10 te bemachtigen. In 2015
werd de ploeg 9e.
In 2016 moest de sloep helemaal
gerenoveerd worden en kon de over-

steek niet worden gemaakt. In 2017
was de glanzende zwarte sloep weer
aanwezig in het veld, om daarna
weer volop mee te strijden. De editie van 2019 was geen gemakkelijke
maar de ploeg wilde voor Jellie haar
jubileum alles uit de kast halen zo
snel en goed mogelijk de Waddenzee te bedwingen. Dat lukte, met
een 11e plaats is de ploeg zeer tevreden. De lijfspreuk van Jellie Tichelaar, ‘Hoe eerder hier, hoe eerder
daar’ werd in acht genomen door
het team. In 3.51.23 uur kon de finishtoeter geblazen worden. Het
30e jubileumjaar van Jellie Tichelaar
is een feit. De 1000 kilometer is gehaald. Volgend jaar op naar 1033 km
en de top 10.

Harlinger huisartsen zwemmen mee met Maarten

Vorig jaar was hij nog een toevallige
toeschouwer, maar hij werd zo gegrepen door Maartens inspanning,
dat het hem niet meer losliet. En
toen er een bericht over de 111
zwemmers voorbijkwam, is hij maar
weer wat gaan trainen. “Het moest
van heel ver komen”, zegt Jan Waling Huisman (57).

VA8501540087
is nu € 15,- waard

Leeuwarden zwemt, en daarnaast
traint hij onder andere bij de Vikings - in totaal drie tot vier keer per
week een uurtje zwemmen.
Bijna drie weken geleden was er
een vuurproef voor een groep meezwemmers: een hele middag zwemmen met Maarten, in een zwembad
in Noord-Brabant. “Als je goedgekeurd was, hoorde je bij het leger van
Maarten”, zegt Huisman. Hij gaat
op 21 juni samen met de 110 andere
meezwemmers Van der Weijden bij
de start in Leeuwarden uitzwaaien.
Daarna zwemmen ze mee in Sneek,
en rijden vervolgens door naar IJlst,
om daar weer twee kilometer mee te
zwemmen, en zo verder.

teams. Ze rijden met een buddy naar
de volgende zwemstad. Zoon Gijs is
Huismans buddy, en ze worden tijdens de tocht gevolgd door Omrop
Fryslân. De zwemmers krijgen een
seintje als Maarten in aantocht is,
zodat ze op tijd in het water liggen.
Ze krijgen fluorescerende drijvers
mee en ’s nachts zwemmen ze met
een badmuts met lampje.
Huisman verwacht een heel spektakel langs de kant, ook in Harlingen,
aan het eind van de juni-feestweek.
De NOS volgt Van der Weijden, met
langebaanschaatser Erben Wennemars als verslaggever op het water.
Waarom Huisman meedoet? “Enerzijds vanwege mijn vak, maar ook
omdat mijn vader en moeder zijn
overleden aan kanker, en ook mijn

zus, op haar vijftigste.” Ook enkele
vrienden zijn op jonge leeftijd aan
kanker gestorven. “Ik heb het heel
veel in mijn directe omgeving meegemaakt. Het is belangrijk dat er
geld naar onderzoek gaat.”
De 111 meezwemmers zetten zich
in om (per zwemmer minstens) duizend euro donatiegeld op te halen.
Jan Waling Huisman zit inmiddels
op ruim 1600 euro. “Dat ging mega
snel op Facebook”, zegt hij met een
glimlach. Hij moet nog een dienst
zien te ruilen, en over twee weken
is het zover. Ondertussen zijn extra
donaties welkom: www.11stedenzwemtocht.nl (klik op ‘Deelnemers’
om te bladeren of zoek rechtsboven
op naam).

Zie ook pagina 23.

Wat je moet doen om een
boek te krijgen? Ken je iemand
of ben jij degene die een boek
verdient? Geef aan waarom
en schrijf een brief, maak een
mooie tekening, een gedicht
of iets anders creatiefs. Stuur
je creatie naar j.vandijk@harlingen.nl of breng het langs
bij het jongerenwerk (mfc Het
Vierkant).

Stadsrondvaart
mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg
heeft een rondvaart met de
Singel Prinses georganiseerd
voor mantelzorgers en hun
zorgvrager. Dinsdag 11 juni
een vaartocht van anderhalf
uur door de stad Harlingen
waarbij allerlei leuke wetenswaardigheden
worden
verteld. Opstapplaats: Zuiderhaven Harlingen. De trossen
gaan los om 14.00 uur. Aanmelden (of meer informatie
over mantelzorg) bij Johanna
Schaap via j.schaap@harlingen.nl of 06-10890607. Het
uitje is onderdeel van de
‘Mantelzorgontmoeting’, die
iedere tweede dinsdag van de
maand wordt georganiseerd.

NK Bommetje

De meezwemmers zijn geselecteerd
op snelheid, en ingedeeld in vijf

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Schipholtaxi?

www.polharlingen.nl
reserveer nu ook online

In maart had boekhandel
Van der Velde in Harlingen
de actie ‘Geef een boek cadeau’. Klanten konden het
boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’ doneren. In totaal
hebben vijftig mensen dat
gedaan. En Jongerenwerk
Harlingen mag met alle plezier de boeken uitdelen.

Vlnr Maarten van der Weijden, Reinier Ingwersen en Jan Waling Huisman.

Zwembad ’t Derde Haad
houdt woensdagmiddag 19
juni een voorronde van het NK
Bommetje. Spring jij het grootste bommetje? Dan mag jij
naar de landelijke finale op 29
juni in Dordrecht. Daar maak
je kans op fantastische prijzen: een weekend Disneyland
voor 2 personen of 1000 euro.
Het NK Bommetje is voor alle
leeftijden en deelnemers komen in drie categorieën: 10
jaar en jonger, 11 t/m 15 jaar
en 16 jaar en ouder. De Harlinger voorronde op woensdag
19 juni begint om 14:30 uur.
Inschrijven en meer informatie op www.optisport.nl/
nkbommetje.
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Het hemd van het lijf: Simone Fleischer
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Sjouke van der
Boom beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan
Simone Fleischer.
Mijn naam is Simone Fleischer en
ik ben 41 jaar oud. Ik woon sinds
2009 samen met mijn Nederlandse
partner en onze kinderen in Franeker. Wij hebben drie zoons in de
leeftijd van 9, 18 en 20 jaar en een
rode kater. Oorspronkelijk kom ik
uit Duitsland (Baden-Württemberg
und Bayern) en heb daar mijn huidige partner leren kennen.
Ruim twee jaar doe ik vrijwilligerswerk in het Digi-Taalhuis in de
bibliotheek in Harlingen en help
binnen het Nt2 onderwijs in de Maritieme Academie. Dit doe ik 1-2 dagen per week.
Afgelopen jaar september ben ik bij
de NHLStenden Hogeschool met
een studie Docent Duits begonnen. Door het werken binnen het
Digi-Taalhuis en de Maritieme Academie heb ik snel gemerkt, dat hier
mijn hart ligt en wat is dan makkelijker om ook je eigen taal/cultuur
aan anderen door te geven.
Ik ben breed geïnteresseerd. Wat mij
altijd boeit is het verhaal achter de
mens. Ik luister graag naar het verhaal van hun leven/geschiedenis.
Wat maakt je tot die persoon, die nu
tegenover mij zit.
Ik kook en bak graag en probeer regelmatig nieuwe en verschillende recepten uit de hele wereld uit. Verder
hou ik van tuinieren en op zijn tijd
lees ik in de hangmat een leuk boek.
Een bakje koffie vind ik altijd lekker
en kan daarbij uren naar mensen in
de omgeving kijken.
Als ik ’s middags tijd heb, fiets ik met
mijn broodbakje richting de pier en
geniet van mijn lunch op een van de
prachtigste plekken van de wereld.
Dat is voor mij een moment om mijn
batterijen weer op te laden.

De vraag die Sjouke stelt:
Beste Simone, van mijn vrouw Vera
hoor ik dat jij je geweldig inzet voor
het Digi-Taalhuis in Harlingen. 1) wat
houdt dit zoal in? 2) Waar loop je zoal
tegenaan?

1) In het Digi-Taalhuis komen mensen die graag de taal en/of digitale
vaardigheden willen leren. Ik begeleid mensen bij het leren van de
Nederlandse taal. Onze cursisten
komen met verschillende vragen
binnen. Je kunt denken aan: Hoe
moet ik een afspraak met de huisarts maken, waar kan ik informatie
over belasting/werk enz. vinden,
hoe werkt het sociaal systeem hier
en nog veel meer. Ook willen ze
graag begeleiding bij het spreken,
schrijven, lezen, rekenen en digitale
vaardigheden. Daarvoor hebben wij
verschillende tools die wij kunnen
gebruiken. Wij hebben veel materiaal op papier en kunnen ook digitale
leermiddelen aanbieden. Dit maakt
het heel fijn om voor iedereen het bij
de persoon passende programma te
kiezen. Ik merk dat ik niet alleen met
de mensen de taal ‘leer’ maar ook
en stuk sociaal contact voor ze ben.
Vaak is het belangrijk om gewoon
een luisterend oor, een steun in de
rug of gewoon een positieve feedback aan de cursist te kunnen geven.
2) Dat wij de doelgroep ‘laaggeletterde Nederlander’ heel moeilijk kunnen bereiken. Het zou heel fijn zijn
om juist deze groep te helpen om
niet meer 24 uur per dag op scherp te
staan. Ze te helpen om zelfredzaam
in onze samenleving te worden. In
onze maatschappij, waar alles om
het geschreven woord draait. Uit
verhalen van mensen uit deze doelgroep, heb ik gezien en gehoord hoe

Waarschuwing verkeer en
watersport!
Ik kom met een waarschuwing
voor het verkeer en de watersport.
Dit heeft te maken met het stormachtige weer en de daarbij horende
windstoten. Verder spelen de buien
een belangrijke rol als het gaat om
de windstoten in kracht 9. Ik noem
het stormbuien. Het stormachtige
begint vanavond en vannacht met
een harde wind uit het zuiden tot
zuidoosten en windstoten in kracht
8. Dit gaat samen met een sterk buiig weertype. Onweer is niet uitgesloten maar de kans lijkt mij klein.
Morgenochtend en morgenmiddag
krijgt het weer een nog ruiger karakter. Er is een aantal stormbuien actief met windstoten in kracht 8 of 9.
De zuid tot zuidwestenwind bereikt
gemiddeld kracht 7 en 8.
Verkeerswaarschuwing
Houd rekening met de windkracht
en windstoten. In buien ook kans
op matig zicht. Tijdens deze periode van stormachtig weer voorzichtig
met aanhangers achter de auto en
caravans.
Watersportwaarschuwing
Stormachtig, windstoten en stormbuien. Zoek voor vanavond of al eerder de havens op
Actueel
Het is vandaag nog een volop warme
zomerdag met vanmiddag temperaturen rond 22 of 23 graden. De bewolking wordt totaal. De wind komt
uit het oosten tot zuidoosten en is
vrij krachtig met vlagen in kracht 6.

Weer

Later vanmiddag bij ons in het Waddengebied al kans op een bui of een
buitje. Vanavond en vannacht meest
bewolkt weer en buien. Mogelijk
onweer. De zuid tot zuidoostenwind neemt toe tot krachtig of hard
met windstoten in kracht 8. Morgen een aantal stormbuien en eerst
meest bewolkt weer. In de middag
de zon er vaker tussendoor. Overdag ongeveer 17 graden. De harde
tot stormachtige wind uit zuid tot
zuidwest maakt het herfstachtig.
Windstoten in kracht 9. In de avond
nog ruig weer en eerst een bui. In
de nacht droog met een krachtige
tot harde wind uit het zuidwesten.
Pinksterzondag ziet er aangenaam
uit en volgt met droog weer, met
zon en overdag temperaturen rond
19 of 20 graden. Een warme dag.
Een matige tot vrij krachtige wind
uit het zuidwesten. In vlagen kracht
6. Pinkstermaandag blijft het meest
droog. Veel bewolking en overdag
tijdelijk wat regen. De zon kan eens
even doorbreken met overdag 19 of
20 graden. Een matige noordoostenwind en vlagen in kracht 5.



(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

fijn het is om eindelijk zelf en zonder
hulp dingen te kunnen regelen. Niet
meer afhankelijk van iemand anders te moeten zijn, een boekje aan
de (klein-)kinderen voor te kunnen
lezen of een gewone werkdag beginnen en niet twee uur van tevoren al
met nachtmerries wakker te worden
of alles goed gaat. Ik heb groot respect voor mensen die zich zonder
lezen en schrijven in onze maatschappij staande kunnen houden.

Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Met Nena en Herbert Grönemeyer,
omdat dit twee zeer inspirerende
mensen uit de Duitse muziekcultuur
zijn, die ondanks tegenslagen in hun
leven, toch het hoofd boven water
wisten te houden en tot op de dag van
dag nog heel goede muziek maken.

Wat betekent Harlingen voor
jou?
Een van mijn belangrijkste ervaringen in mijn leven heb ik in Harlingen
gehad. Toen ik het allereerst in 2008
in Nederland kwam ben ik in Harlingen aan het strand ‘gestrand’. Daar
voelde ik diep van binnen dat ik eindelijk thuis was! Dit gevoel draag ik
tot op de dag van vandaag nog bij mij!

Voor wie heb je heel veel respect?
Voor mensen die door omstandigheden de Nederlandse taal niet goed
hebben kunnen leren en dit nu toch
nog oppakken en willen gaan leren.
Voor mensen die uit hun eigen land
moeten vluchten en hier weer een
nieuw leven moeten opbouwen.
Mensen uit het buitenland die hier
naartoe komen en de taal en cultuur
willen leren.

Levensmotto?
Geniet van de kleine dingen en de
mensen om je heen in het leven! In
mijn leven draait alles om ‘ontmoetingen’. Neem de tijd om naar een
mens te luisteren, zonder oordeel en
mening!
Mooiste plekje in de stad?
De Zuiderpier van Harlingen, bibliotheek en zeker de mooie tuin achter
de bibliotheek.
Waar zou je beter in willen zijn?
Ik zou graag sneller afstand kunnen nemen van negatieve dingen en
mensen.
Waar stoor je je snel aan?
Aan onrechtvaardigheid in het algemeen.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Nog heel veel. Ik wil nog een keer
een tocht door de Scandinavische
landen maken. Ook wil ik nog naar
Canada, Nieuw-Zeeland en IJsland.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Ik kan gemakkelijk dingen weggooien, omdat bezittingen voor mij niet
belangrijk zijn.
Volg je de lokale politiek?
Als ik heel eerlijk ben, houd ik mij
daar niet zo mee bezig.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Mijn muzieksmaak is heel breed.
De ene keer luister ik naar klassieke
muziek en dan weer naar de nieuwste popmuziek. Marco Borsato,
Guus Meeuwis en de Dijk hebben
mij heel goed geholpen om de Nederlandse taal te leren.

Favoriete sport?
Wandelen en fietsen.

Wat is de grootste gok die je ooit
hebt genomen?
Dat ik 10 jaar geleden met ‘Sack und
Pack’ naar Nederland verhuisd ben
en mij blij voel dit gedaan te hebben!

Mis je iets in Harlingen?
Een wellness- en saunacentrum.
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Dat blijft, net als mijn grootste blunder, een geheim tussen mijn beste
vriendin en mij.
Grootste miskoop?
Kan ik zo niet bedenken.
Ik geef de pen door aan:
Andy Sanawy.
En stel de vraag:
Hey Andy! Ik ken je al een hele tijd
door het Digi-Taalhuis en de NT2
groep. Je bent een enorme doorzetter en een hele trouwe cursist. Mijn
vragen aan jou zijn: 1) Wat leer je
in het Digi-Taalhuis en 2) Wat is je
grootste droom?

Colofon

Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Als zelfstandige nog een keer een eigen
koffiebar runnen. Daardoor heb ik ook
mijn huidige partner leren kennen.

Flevomedia BV
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl

Grote blunder?
Daar heb ik zeker genoeg van. Alleen
mijn beste vriendin weet dat en dat
maakt haar ook tot de beste vriendin ter wereld.

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Hoe zou je dag eruit zien als je
miljonair was?
Net als nu! Ik ben tevreden met mijn
leven zoals het is. Waarschijnlijk zou
ik wel sneller op reis gaan.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Ieder genomen besluit was op dat
moment het goede besluit. Wat de
toekomst brengt is nu niet te voorspellen.

Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,43 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl

Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
Zover ik dat kan beoordelen, heeft
de gemeente Harlingen het goed
voor elkaar.

Prijzen excl. BTW.

Bist oek sunig?
Dat ben ik zeker. Ik ben in Baden-Württemberg opgegroeid, daar
leeft na de Schotten zeker het zuinigste volk op de aarde!

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.

Avondje uit naar?
Lekker uit eten bij Eetcafé Nooitgedagt. Theater, concerten en bioscoop
vind ik op z’n tijd ook leuk.

Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
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OVERLIJDEN

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

Verdrietig, maar met ﬁjne herinneringen, moesten wij
afscheid nemen van onze Moeke, oma en
overgrootmoeder

Catharina Tuithof - Galema
Tiny

Gediplomeerd
hovenier
Gunstig tarief
Goed materiaal

weduwe van Rinus Tuithof
in de leeftijd van 84 jaar.
Ze is na een liefdevolle verzorging in de Spiker
te Harlingen rustig en kalm ingeslapen.

Slagerij ATTEMA MAKKUM

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

DONDERDAG EN VRIJDAG
tot 18.00 uur geopend
DE GEHELE DAG VOLOP

30 mei 2019
Het Gebient 4
9356 CP Tolbert

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

FELICITATIES
Vergeet alle keren
van iets voor de laatste maal.
Herinner je liever steeds het één-na-laatste
want toen was het nog gewoon normaal.
Heel verdrietig om wat niet meer is, maar vol
bewondering en respect voor de manier waarop zij
met haar ziekte is omgegaan, laten wij weten dat
heel rustig is ingeslapen mijn vrouw, onze moeder
en lieve oma

Klaske Tichelaar-Schoot
I Harlingen,
15 mei 1942

† Leeuwarden,
4 juni 2019
55 jaar
Rients Tichelaar

Leeuwarden:

Dirk en Auktje
Henny
Karry

Harlingen:

Sikke en Judith

Leeuwarden:

Johannes en Suzan
Rens
Lars

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons
te condoleren op zaterdag 8 juni van 16.00 tot
16.30 uur in de Huiskamer van crematorium
Goutum, Yndyk 1 te Goutum.
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Hoera Tjerk 50 jaar. Gefeliciteerd, pa - ma, Sandra
- Gerrit, Ronald - Annesjouk
en kinderen.
HOERAAA… onze pappa
KOEN en mamma LOTTE
zijn gister getrouwd! Gefeliciteerd en dikke kus van
Luca, Noah en Abel.

GEVRAAGD
Te koop gevraagd: Gouden
sieraden (heel of stuk)
€ 16,- tot € 25,- per gram
(o.b.v. karaat); Oude Nederlandse bankbiljetten € 0,30
per gulden; Muntenverzamelingen; Gouden tanden/
kiezen € 15,- per gram. Dhr.
Dijkstra 06-49396415.
Wij zoeken aanpakkers voor
in de afwas, hard werken,
maar goede verdiensten.
Heb je interesse in eten
of lijkt het je leuk om als
keukenhulp te werken? Dan
hebben we voor 2 dagen
per week ruimte in onze
keuken, ervaring hoeft niet.
Mail naar info@eetcafenooitgedagt.nl. (vanaf 16 jaar) of
bel 0654255161.

DIVERSEN

Correspondentieadres:
Canterstate 95
8925 BG Leeuwarden

Bedroefd ontvingen wij het bericht dat

Klaske Tichelaar-Schoot
de moeder van onze schipper, is overleden.
Wij wensen Sikke, Judith en familie veel sterkte toe.
Bemanning en bestuur
Skûtsje Stad Harlingen

1 kg Hamlappen
1 kg Speklappen
1 kg Verse Worst
2 kg Bieflappen
3 kg Gehakt

}

SAMEN

€ 45,00

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

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

Schilderwerken
Strak & Vlak
Voor al uw
schilderwerken inen rond uw huis.
Nu geen 25 maar
20 euro per uur.

Tel. 06-26131821
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.
Booth Boutique het goedkoopste adres voor mooie
2e hands kleding en schoenen. Di.-za. 13.30-16.30 u. S.
Stijlstaat 2 Harl.

De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.

Geen bezoek aan huis.

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

Voor alles in uw tuin:

Booth Boutique het goedkoopste adres voor mooie
2e hands kleding en schoenen. Di.-za. 13.30-16.30 u. S.
Stijlstaat 2 Harl.
Zakcentje verdienen? Laat
je nu inschrijven voor een
krantenwijk van de Harlinger
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar.
Mail naar hinke@harlingercourant.nl of bel 430043
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.

“Waar u ook verzekerd
ben
nt, wij help
pen u voor
een passend
de uitvaart”

Jan Marten de Boer
5e generatie Uitvaartverzorger
Harinxmalaan 1 - Sneek - T (0515) 416 114 - E info@deboeruitvaart.nl

deboeruitvaart.nl
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Tennisvereniging
EXTRA ALGEMENE
LEDENVERGADERING

donderdag 27 juni 2019
om 19.30 uur
in de kantine van het clubhuis

Onderwerp:
Bezwaar tegen opgelegde schorsing
lid van T.V. Ready

Met gevoel
ontworpen,
met zorg
gemaakt
Heerlijke zachte dekbedden en hoofdkussens,
AGS Atelier heeft het allemaal. Na jaren ervaring
in de slaapbranche heeft AGS Atelier met zorg de
producten ontworpen en gemaakt. Heerlijk slapen
zonder zorgen! Onze dekbedden zijn leverbaar in
alle gangbare lengte- en breedtematen.

Het bestuur
T.V. Ready
Achlumerdijk 9
8862 AJ Harlingen

Lekker koel
in de zomer

ZOMERDEKBED
AZURI
Optimale warmteregulatie en ventilatie
door 100% katoenen hoes • 100% natuurlijke
bamboe vulling • Onze dekbedden zijn leverbaar
in alle gangbare lengte- en breedtematen

Goed
wasbaar
Valt soepel

Ideaal voor
mensen met
allergie

39,140 X 200 CM

DE HEL
E
MAAND
JUNI

Deze week:
Wilco
accu’s
Bij aankoop van
2 flessen Alu-Teufel
velgenreiniger,
een washandschoen

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

parcel shop

Vlak
Handverstelbaar
Elektrisch verstelbaar

nu 249,nu 309,nu 599,-

ter waarde van 7,95

CADEAU
van bromfiets tot
scheepsaccu

Let op het €-vijfje
like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

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

Eurovijfje no. VA8501540087 is nu € 15,- waard!
Iedere week brengt de Harlinger Courant een biljet van € 5,- in omloop
in het verspreidingsgebied. Het nummer van dit eurovijfje is hierboven
vermeld. Als u dit eurovijfje vindt en inlevert vóór vrijdag a.s. op ons kantoor
Kanaalweg 72, Harlingen dan ontvangt u € 15,-.
Verder ontvangt u van onderstaande winkeliers de volgende premies:

IJdema Automaterialen, Zuiderhaven 31, Harlingen
flacon Prisma autoshampoo

Automaterialen
IJdema

Van Smeden b.v., Grettingalaan 2, Harlingen
Spuitbus WD40 smeer- en onderhoudsmiddel t.w.v. € 7,50.
Fietsservice Johan la Roi, Gr. v. Prinstererstraat 3, Harlingen,
0517-592065 - Bus siliconenspray

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

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

Harlinger Courant, Kanaalweg 72, Harlingen - Boek naar keuze.
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43 Nul op de meter-woningen

Grond voor grondgebonden woningen schaars in Harlingen
Er worden nog 43 woningen in Ludinga gebouwd, en daarna is er in de
gemeente Harlingen vrijwel geen grond meer voor de bouw van grondgebonden woningen. Aldus vastgoedman Wopke Klaver, ontwikkelaar van
Ludinga. Het betreft rijenwoningen en enkele woningen van het type
2/1 kap. Voor sommige van de 43 woningen heeft hij al meer dan één
potentiële koper. “In totaal zijn er reeds 26 opties verleend en de eerste
woningen zijn reeds verkocht.”
gen wilde verhuren. Deze woningen
Klaver kan over meer grond be- zijn echter niet gebouwd omdat de
schikken in Ludinga, maar door een gemeente Harlingen eist dat er een
conflict met de gemeente zullen er groot kanaal in het gebied moet
volgens de ontwikkelaar geen eenge- worden gegraven.”
zinswoningen en 2/1 kap-woningen
meer worden gebouwd. Hij heeft de De 43 woningen die Klaver gaat
beschikking over een ‘bouwvlek’ in bouwen, komen in ‘bouwvlek 13’,
het noorden van Ludinga van bij- in het zuidelijk deel van Ludinga,
na 50.000 vierkante meter. “In het aan het eind van de Pollendam. Het
verleden had ik plannen om hier gaat om gasloze woningen. Klaver
circa 180 sociale huurwoningen te kiest daarbij voor een aardwarmtebouwen”, zegt hij. “Er was een gro- pomp, en niet voor een veel goedte belegger die deze woningen wilde kopere luchtwarmtepomp. “Bij een
kopen als belegging en deze wonin- luchtwarmtepomp is er sprake van
een zeer aanzienlijke geluidsoverlast wat vaak burenruzie tot gevolg
heeft. In de nieuwbouwwijk ten zui-

Harlingen
op pootjes

Door Marian Henderson
Een rubriek over dieren en dierenwelzijn. Over de Harlinger en zijn
of haar dier, beesten in het wild in
en rond de havenstad en soms een
uitstapje naar de regio. Maar liever
niet, want het gaat vooral om Harlingen op pootjes.

Lepelaar
Dit weekend ging ik met de trein van
Harlingen naar Leeuwarden en zag
ik in het veld een lepelaar. Een cadeautje, want ik zie ze maar zelden,
dus ik word daar helemaal enthousiast van. In het Hegewiersterfjild kun
je ze trouwens ook tegenkomen. De
lepelaar herkent u vooral aan die
grote zwarte snavel met geel uiteinde, die een spatelachtige onderkant
heeft, waarmee hij zijn voedsel met
brede bewegingen kan opjagen en
vervolgens ophappen. Verder is hij
wit, met zwarte, slanke poten en
een witte kuif met tijdens het zomerkleed nog wat gele vlekken. En
best groot ook, een kleine meter
hoog. In het Fries heet de vogel een
Leppelbek.
Lepelaars waren rond de jaren zeventig van de vorige eeuw bijna uitgestorven. Er leefden in Nederland
500 broedparen. Door beschermende maatregelen, zoals zorg voor
voldoende broedgebieden, is dat
inmiddels rond de 2500 en ze staan
nu niet meer op de rode lijst. Ook in
Europa gaat het heel goed met deze
vogel. Eindelijk eens een soort die
het uitstekend doet. Zo’n 60% van
de lepelaars in Nederland broedt op
de Wadden. Een veilige plek zonder
vossen, want vossen en bunzings
zijn hun vijanden. Ze broeden in kolonies, in het riet, maar ook wel in
bomen. Op Beleef de Lente, de site
met webcambeelden, is nu een lepelaarsnest te volgen.
Sommige lepelaars overwinteren in
Nederland, andere reizen af naar
Frankrijk, Spanje en Portugal en
een groot deel van de vogels zoekt
de West-Afrikaanse kust op. Tussendoor rusten ze vaak uit, dus hun
reis duurt erg lang. Helaas sterven
er onderweg veel vogels door hoogspanningsmasten, de jacht en door
uitputting.
Lepelaars leven op natte weiden, bij
sloten en slikken en in het Waddengebied. Ze eten vis en waterdieren,
bijvoorbeeld stekelbaarsjes en garnalen, maar ook slakken, wormen,
insecten en planten. Wanneer hun
broedgebieden overstromen, gaan
er nesten verloren. Het is te verwachten dat dat door de klimaatverandering vaker zal gaan gebeuren.
Maar voorlopig hoeven we ons nog
geen zorgen te maken.

den van Leeuwarden zijn hier al zeer
grote problemen mee”, aldus Klaver.
“Ook komt het voor dat de capaciteit
onvoldoende is en de mensen de woningen niet op temperatuur krijgen.
Bij een zeer lage temperatuur verbruikt de luchtwarmtepomp meer
dan hij oplevert, wat hoge kosten
tot gevolg heeft.”
Voor de aardwarmtepomp wordt
ruim tachtig meter diep geboord om
warm water naar boven te halen.
“Dit systeem is zeer geluidsarm en
in de zomer wordt de woning met
dit systeem gekoeld”, zegt Klaver.
“Het nadeel van dit systeem is dat
het veel duurder is, voor kwaliteit
moet echter worden betaald.” Met
zonnepanelen op de woning is bij
dit systeem, en bij normaal gebruik,
‘nul op de meter’ mogelijk, aldus
Klaver. “Bouwbedrijf Nieuwenhuis
& Bouma heeft ruim tien jaar ervaring met dit systeem.”

De prijzen zijn vanaf € 199.850
VON waarbij de netto maandlasten
voor deze woningen volgens Klaver
beginnen bij ongeveer € 650 per
maand. In sommige gevallen zijn de

maandlasten nog lager; dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie
van de kopers. De kopers krijgen bij
‘nul op de meter’ geen kosten meer
voor gas en elektrisch. De verkoop is
deze week gestart.

Provincie moet handhaven in ‘zoutzuurzaak’ afvaloven
DEN HAAG – De provincie Friesland heeft volgens de Raad van State alle
reden om op te treden tegen te veel uitstoot van zoutzuur uit de afvaloven. De provincie is nu aan zet om ook te gaan handelen. Dat heeft de
Raad vorige week beslist.
andere factoren moet worden gereStichting Afvaloven Nee vroeg de kend. De discussie gaat over de meprovincie eerder om op te treden te- tingen van de uitstoot van zoutzuur.
gen de exploitant van de afvaloven. Die metingen kunnen niet altijd
Maar de provincie weigerde, omdat even secuur zijn en daarom mag een
er geen sprake zou zijn van overtre- correctie op het meetresultaat wording van de regels. De rechtbank in den toegepast.
Groningen gaf de provincie later gelijk. Maar de Raad heeft nu de pro- De jaargemiddelde limiet voor zoutvincie en de rechtbank flink op de zuur zit op 5 milligram per kubieke
vingers getikt.
meter, en Omrin en de provincie
hanteerden een correctie van 4 milAdvocaat Henri Sarolea wees de ligram, waarmee de limiet dus op 9
Raad met succes op een fout in een mg kwam. Volgens de provincie was
eerder oordeel van de Raad over de de juiste correctie toegepast en dus
uitstoot van zoutzuur. Dat oordeel was er geen reden om op te treden.
uit 2015 is volgens Sarolea in te- De provincie verwees daarbij naar
genspraak met Europese regels over het eerdere oordeel van de Raad.
zoutzuuruitstoot. Volgens de Raad Maar die komt dus nu bij hoge uitheeft Sarolea gelijk. De Raad erkent zondering terug op zijn eerdere oorzijn fout.
deel. De provincie moet alsnog aan
de bak, omdat Omrin de regels uit
Dat betekent dat bij de berekening zijn eigen vergunning overtreedt.
van de hoeveelheid zoutzuur die de
lucht in mag worden geblazen, met De provincie moet binnen zes we-

ken een besluit nemen over handhaving van de regels. Weer weigeren
van handhaving is geen optie. De
Raad gaat zelfs zo ver dat die zelf
een juiste correctie op de meetresultaten heeft vastgesteld. De correctie
is vastgesteld op 0,26 en dus zit de
limiet niet op 9 maar op 5,26.
Die correctie moet de provincie nu
gaan toepassen bij de afvaloven. De
provincie en Omrin wilden daar
niet aan. Ze stelden dat de nieuwe
correctie nog niet in werking kan
treden, omdat het juridisch nog
niet zou deugen. Maar daar heeft de
Raad geen boodschap aan. De nieuwe correctie klopt juridisch wel.

“Naar aanleiding van de uitspraak
zal Omrin in overleg treden met de
provincie Fryslân over het verder
te volgen traject in deze”, meldt
Omrin-woordvoerder Jelmar Helmhout. “Uitgangspunt blijft onverminderd dat Omrin voldoet aan
alle voor de REC geldende vergunningsbepalingen, bij een zo laag
mogelijke milieubelasting.” Volgens
Helmhout heeft Omrin voor droge
rookgasreiniging gekozen vanwege
de kleinere milieubelasting; onder
andere zonder afvalwater. “Milieuhygiënisch heeft de zoutzuuremissie
een verwaarloosbaar klein effect op
de luchtkwaliteit.”

Stichting Afvaloven Nee noemt de
uitspraak een prachtig resultaat.
“Na eerdere teleurstellende uitspraken zijn we eindelijk in het gelijk
gesteld. Als stichting worden wij
steeds genoemd in de media. Maar
we weten natuurlijk allemaal dat er
ongelooflijk veel werk door achter
de schermen is gedaan, met name
door Henri Sarolea, Jan Boekeloo en
Bastiana Hofman.”

Milieudeskundige Johan Vollenbroek: “Als de REC een normale
hoogte schoorsteen van 70 tot 80
meter had gehad, dan zouden ze gelijk kunnen hebben. Maar, zoals je
weet is die schoorsteen nog steeds
veel te laag met circa 40 meter.” Het
is overigens de vraag of de installatie
kan voldoen aan de vastgestelde limiet; mogelijk is een (dure) aanpassing van de installatie noodzakelijk.

Eerste paal voor brandweerkazerne
De eerste paal voor de nieuwe kazerne van Brandweer Harlingen
is vanmorgen geslagen. Er gaan
vooral Harlinger bedrijven mee
aan de slag. De aannemer is Jelle
Bruinsma en Mensonides Installatie verzorgt het installatiewerk.
Schildersbedrijf Schakenbos verzorgt het schilderwerk en HBW
montage doet de afbouw.
Bliksem
* Dinsdagavond is de bliksem ingeslagen in een woning op
De Rietgans. De zolder
raakte zwart geblakerd,
de TV is stuk en de stoppen sloegen eruit. Dit was
ook het geval in de naast
gelegen woningen.
Gezocht: Mio
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Mio wordt sinds maandag 27 mei
vermist. Mio is een zwart-grijs gestreepte kater en al z’n pootjes zijn
aan het eind wit. Bij de achterpoten
is het witte deel groter dan bij de
voorpoten. Aan het einde van z’n
staart zit een heel klein wit puntje
en is een klein knikje voelbaar. Hij
heeft een witte kin en witte borst.
Hij is vermist geraakt in het Havenkwartier, in de omgeving van de Al-

bert Heijn. Mio gezien? Bel het baasje: 06-18857052.
Straatspeeldag Pollebeer
Komende woensdag is in de Brederodestraat weer van alles te beleven
voor kinderen van 3 tot 13 jaar. Na
schooltijd, vanaf 14:30 kunnen ze
op een pony rijden, springen op
een springkussen en midden op
straat spelen. Verder kun je je laten

schminken, is er wat lekkers en Stijn
van Jongerenwerk is aanwezig. Alle
kinderen uit Harlingen zijn van welkom. Nickelodeon gaat op zwart deze
dag, dus alle reden om te komen!
Kanaalweg
* De Kanaalweg gaat op de schop,
en het werk is een week verschoven
naar 11 juni, in verband met de Fietselfstedentocht.
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Weekpakket
4 Runderlapjes of 4 Procureurlapjes
+
4 Goulashburgers of 4 Waddenschijven
+
4 Verse Worsten of 4 Kippenbouten
+
500 gram Rundergehakt of 1 kg H.O.H Gehakt
+
100 gram Vleeswaar naar keuze uit trio
samen

100 gram Boterhamworst
+
100 gram Schouderham
+
100 gram Varkensrollade

3,98

Nu ook in Harlingen!
• kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• voorschool
• gastouderopvang
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

13,98

Vleeswarentrio

samen

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

kinderwoud.nl

Aanbiedingen zijn
geldig van vrijdag
7 juni tot donderdag
13 juni 2019

Heerlijke

Pinksterrollade
500 gram

Iedere week:

3,99

We hebben alles
weer klaarstaan
voor de BBQ.
Meer informatie
verkrijgbaar in
de winkel.

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

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

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Chinees-Indische Specialiteiten Restaurant

DE CHINESE MUUR
Voorstraat 22 - 8861 BK Harlingen tel: 0517 - 415 767
Openingstijden maandag - vrijdag 16.00-21.00 uur;
Zaterdag en zondag 12.00-21.00 uur (wij zijn dinsdags gesloten.)

www.harlingenchinees.nl

* al 30 jaar gevestigd in Harlingen
* elke maand 3 afhaalmenu’s
* exclusieve Chinese specialiteiten
* uitsluitend verse produkten
* zeer goeie kwaliteit en de vriendelijkste prijzen
* cateringservice v.a. 15 personen

Afhaalmenu v/d maand juni 2 0 1 9
Menu A

(voor 2 personen)

...............

* Mini Loempia 6 stuks
* Babi Pangang (mager vlees)
* Ka Lei Kai

Menu B ( voor 3 personen)
.......................

* Mini Loempia 6 stuks
* Babi Pangang (mager vlees)
* Koe Loe Yuk

* Saté Ajam (2 stokjes)

* Ka Lei Kai
* Foe Yong Hai
* Tjap Tjoy (kipfilet met groente)

* Keuze uit Bami, Nasi of Rijst

* Saté Ajam (3 stokjes)

* Prijs voor 2 personen

* Keuze uit Bami, Nasi of Rijst

* Koe Loe

* Prijs voor 3 personen

DE WOLSTUBE

Voor al uw brei- en haakwerk.
Diverse soorten wol
Patroonboeken (losse patronen)
Haak- en breinaalden
Naaigaren

Van maandag t/m vrijdag geopend van 13.00 tot 18.00 uur
Kom gezellig in de Wolstube, de koffie en thee staat klaar.
Iedereen kan door Parkinson getroffen worden
Steun baanbrekend onderzoek. Ga naar parkinsonfonds.nl
De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Like onze facebookpagina voor acties.

De Wolstube
Franekereind 19
8861 AA Harlingen

7
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Rebelse huisvrouw
Lief dagboek,
Donderdag 30-05
Gisteren hebben we pa gehaald. Pa
durft niet zo goed meer alleen met
de auto hierheen te komen (wat ik
helemaal begrijp want voor mijn
gevoel stikt het op de snelweg van
de doorgesnoven psychopaten die
er een sport van maken om te bumperkleven, rechts in te halen of al
luid toeterend en met opgestoken
middelvinger voorbij te sjezen)
en met de trein is ook geen optie.
Voor oudere mensen is dit een vrij
onhandige maatschappij geworden
- mijn grootouders konden vroeger
gewoon bij het loket een treinkaartje kopen en een vriendelijke spoorwegmedewerker leidde hen eventueel naar het perron of naar de trein
maar goed, das war einmal.
Vrijdag 31-05
Vriendin L. is hier trouwens ook en
we hebben vandaag vreselijk gelachen, althans: ik heb gelachen en zij
vloekte. We zaten in haar nieuwe autootje met open dak maar zo’n open
dak is op de snelweg niet erg prettig.
‘Doe het dak maar dicht’, zei L. Ze
had me al eens laten zien waar de
knop zat en ik dacht ook werkelijk
dat ik, toen ik de rode hendel heen
en weer haalde, de hendel van het
dak te pakken had maar dat bleek
niet het geval te zijn. ‘Hè?’ hoorde
ik opeens L. naast me zeggen. ‘Hè?
Wat gek – als ik gas geef reageert
de auto niet.’ Toen, alsof ze begreep
wat de oorzaak was, krijste ze: ‘DEBIEL!!!’
Ik had de motor uitgezet dagboek.
Wist ik veel dat de rode knop de aanuitknop was.

Zaterdag 01-06
Met oom K., de broer van moe, en
zijn vriendin geluncht bij De Plaets
in Burgum. Was heel gezellig.
Zondag 02-06
Wat een dag. Het was prachtig weer,
zaten de hele dag in de tuin. Vriend
P. (de filosoof) kwam ’s middags even
langs en kregen een discussie over
discriminatie in Nederland. ‘Nou en
of er in Nederland gediscrimineerd
wordt en zwaar ook’, vond P. ‘Zelfs
- of misschien wel vooral - door de
overheid. Kijk maar naar de moordenaars van Van Gogh en Fortuyn.
De blanke moordenaar van Fortuyn
loopt alweer vrij en blij rond en de
Marokkaanse moordenaar van Van
Gogh heeft levenslang. Rara, hoe
kan dat?’
‘De moordenaar van Fortuyn mag
zelfs emigreren met behoud van zijn
uitkering’, voegde P. eraan toe. ‘Ik
denk dat weinig mensen in Nederland dat mogen. En dan vinden ze
het nog gek dat Nederland haast uit
elkaar spat van de complotdenkers.’
‘Het is bijzonder vreemd’, zeiden
man en ik gelijktijdig.
Maandag 03-06
Bracht kind weer naar station. Het
blijkt dat het volgende week pas
Pinksteren was, ik dacht werkelijk
dat… Ach, laat ook maar.
Dinsdag 04-06
Rutte heeft excuses aangeboden
voor wat er in Groningen gebeurd
is de afgelopen jaren. De situatie die
is ontstaan in Groningen door de
gaswinning noemde hij ‘een crisis
in slow motion’ en ook zei hij: ‘Het
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Die ‘x’ is dus fout en het gebruik in
xanthorrhiza wordt door mensen,
die wat hebben doorgeleerd, een
‘orthographical error’ genoemd.
Het is een type- of taalfout die
ooit per ongeluk in een wetenschappelijk document terecht is
gekomen.
Terug naar de Javaanse gember,
die onder mensen met Indische
voorouders wellicht beter bekend is als temoe lawak (in het
Javaans) of koneng gede (in het
Soendanees). In Suriname noemt
men hem gele gember. De plant is
inderdaad oorspronkelijk afkomstig van het Indonesische eiland
Java, maar heeft zich al eeuwen
geleden verspreid over omliggende gebieden. Tegenwoordig
wordt de Javaanse gember in bijna heel Zuidoost-Azië verbouwd
voor diens smakelijke wortelstok.
De Javaanse gember houdt van
een tropisch klimaat en gedijt het
best op hoogtes van 1500 meter
boven zeeniveau.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Curcuma, is
afgeleid van het Arabische kurkum, wat uiteraard ‘geelwortel’
betekent. Dan lijkt het spoor dood
te lopen, maar via het oud-Grieks

Woensdag 05-06
21.00 uur. Heb nagels net gelakt.
21.46 uur. Nagellak is alweer beschadigd. Pfff.
Donderdag 06-06
Moet eigenlijk stoppen met schrijven, heb geen ruimte meer. Jammer,
want ik had nog willen schrijven dat
onze Leider vorig jaar druk heeft
uitgeoefend om de presentatie van
de eerste doorrekening van het Klimaatakkoord óver Prinsjesdag heen
te tillen. Dit, zodat hij geen kritische
vragen zou krijgen tijdens het debat
over de miljoenennota. Ik had nog
willen schrijven over de klucht die
‘Pensioenakkoord’ heet. Nog niet zo
lang geleden konden veel mensen
rond hun 60ste met een of andere
vorm van pensioen gaan. Nu moeten we dankbaar zijn dat mensen op
hun 67ste met pensioen mogen. De
overbekende sigaar uit eigen doos
dus.
Dat kan had ik allemaal nog even
willen vermelden maar ja, geen
ruimte he. Erg jammer.

komen we uit bij het woord krokotos dat ‘geelbruin’ betekent en
tevens de bron is van de woorden
krokus en krokodil. Het tweede
deel, zanthorrhiza, is een combinatiewoord uit het Grieks, waar
xanthos ‘geel’ en rhiza ‘wortel’
betekent. Samen is dat dus ‘geelwortel’ en dan blijkt direct hoe die
taalfout is ontstaan.
Behalve curcumine zit er wat
etherische oliën in de Javaanse
gember. Verder bevat de Javaanse gember xanthorrhizol, wat een
lichte oestrogene werking lijkt te
hebben. Verder wordt deze specerij in Indonesië als geneeskrachtig
kruid ingezet tegen uiteenlopende kwalen als leverschade, hoge
bloeddruk, diabetes en kanker.
Voorlopig wetenschappelijk onderzoek lijkt aan te tonen dat
xanthorrhizol, een stofje in de
Javaanse gember, een behoorlijk
potent effect heeft. Maar, zoals
altijd, is er een probleem hoe je
de werkzame stoffen op de juiste
plaats in het lichaam krijgt. Want
slik je te veel dan blijkt datzelfde stofje weer behoorlijk giftig
te zijn. Zo giftig zelfs dat het als
middel tegen luizen en mijten
wordt ingezet.
Nee, mijn advies is om Javaanse
gember te gebruiken als smaakmaker en kleurgever in enkele die
vele heerlijke Indische gerechten
waar wij zo van kunnen smullen.

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

VRIJDAG 7 JUNI
10.30 Openbare fractievergadering ChristenUnie, De Tureluur 6
20.00 Bingo, Koegelbult
20.00 Pianorecital door Marietta Petkova (Chopin en Debussy),
Laurentiuskerk Kimswerd
ZATERDAG 8 JUNI
8.00 Gezamenlijke viswedstrijd, Koegelbult
9.00-11.00 Wad- en weidevogelexcursie Hegewiersterfjild, www.
natuurmonumenten.nl
ZONDAG 9 JUNI
11.00 Familie Zeilmakerpartij, kv Eendracht
DINSDAG 11 JUNI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
14.00 Openbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii
(Noorderhaven 69)
WOENSDAG 12 JUNI
Nationale Buitenspeeldag
9.30 Ontmoetingscafé, mfc Het Vierkant
VRIJDAG 14 JUNI
Fc Harlingen familieweekend
18.30 Walking Football Ouwe Seunen Toernooi, fc Harlingen
ZATERDAG 15 JUNI
Fc Harlingen familieweekend
22.00 The Pact met Robert Jay live in Café de Pijpenla
ZONDAG 16 JUNI
Fc Harlingen familieweekend
MAANDAG 17 JUNI
18.30 Start Lanenkaatsen
19.30 PvdA fractievergadering in Het Vierkant
DINSDAG 18 JUNI
18.30 Lanenkaatsen
WOENSDAG 19 JUNI
18.30 Lanenkaatsen

Fred de Vries (fredvries.nl)

Javaanse gember
We hebben er met z’n allen voor
gezorgd dat Javaanse gember
(Curcuma zanthorrhiza) een soort
identiteitscrisis heeft. Javaanse
gember is namelijk helemaal geen
gember, maar een geelwortel (kurkuma of koenjit). Uiteraard is het
wel familie van de gember. Vervolgens schrijft iedereen elkaar weer
na op internet (lees: onnozele gezondheidssites die zo graag willen
dat je hun handelswaar koopt) en
wordt de wetenschappelijke naam
van deze specerij vaak foutief
als Curcuma xanthorrhiza opgeschreven.

kabinet heeft volstrekt onderschat
welke enorme opgave hier lag voor
schadeherstel en versterking.’
‘De realiteit drong dus in slow motion tot het pluche door’, vertaalde
man van vriendin M. de uitspraken
van Onze Lachende Leider. ‘En ook
maakte het Het Pluche niet uit hoeveel gezinnen hieraan kapot gingen
- van schadevergoeding wilden ze
niets weten’, vertaalde hij verder.
Ik ben het niet vaak met de man van
M. eens maar dit is een vrij goede
vertaling denk ik.

Kerk

DONDERDAG 20 JUNI
14.30 Kaatskampioenschap basisscholen gemeente Harlingen
(zachte bal) op de Lanen
18.30 Lanenkaatsen
19.30 Fractievergadering Harlinger Belang, stationsrestauratie
(Stationsweg 6)

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 9 juni 1e Pinksterdag 9.30 Grote
Kerk - ds. T.G. van der Linden / 25
jr. ambtsjubileum ds. T.G. van der
Linden; Ma. 10 juni 9.30 Midlumerlaankerk - ds. mw. W.I. Beuker - Interkerkelijke zangdienst

VRIJDAG 21 JUNI
Dorpsfeest Midlum
18.30 Finale Lanenkaatsen
19.30 Midsimmerjûn Terpenkuierke, start Archeologisch Steunpunt
Wijnaldum

H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 9 juni Hoogfeest van Pinksteren; 11.00 Hoogmis m.m.v. kerkkoor; celebrant pastoor Conijn; Do.
13 juni 19.00 Communieviering;
voorganger pastor Gies; Vr. 14
juni 15.00 Communieviering in de
Spiker met gelegenheidskoor; voorganger pastor Gies

ZONDAG 23 JUNI
Dorpsfeest Midlum

De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 9 juni Pinksteren 10.00 ds. H.H.
Meerveld; 16.30 ds. P. Poortinga

ZATERDAG 22 JUNI
Dorpsfeest Midlum
Straatfestival Harlingen

WOENSDAG 26 JUNI
9.30 Ontmoetingscafé, mfc Het Vierkant
20.00 Kranslegging Hotze Schuil-standbeeld, Zuiderplein
DONDERDAG 27 JUNI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
16.30 2e Top 1 Toys Harlingen jeugdwedstrijd, kv Eendracht
VRIJDAG 28 JUNI
19.30 Bingoavond, kv Eendracht
ZATERDAG 29 JUNI
12.00 Eendracht Harlingen darttoernooi, kv Eendracht

Doopsgezinde Kerk
Zo. 9 juni geen dienst in Harlingen,
maar in Witmarsum

ZONDAG 30 JUNI
12.00 KNKB Heren Hoofdklasse Hotze Schuilpartij, kv Eendracht

Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 9 juni 9.30 br. H.Vink

MAANDAG 1 JULI
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Stadsschouwburg Trebol

Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 9 juni 9.30 Piet Hollander

DINSDAG 2 JULI
20.00 Openbare fractieverg. VVD, Hotel Restaurant Anna Casparii

De Batting
Zo. 9 juni Pinksteren 10.30 pastor
I. Beverlo

VRIJDAG 5 JULI
10.30 Openbare fractievergadering ChristenUnie, De Tureluur 6
16.30 Federatie Barradeel, alle categorieën jeugd, kv Eendracht

Leger des Heils
Zo. 9 juni 10.00 Samenkomst o.l.v.
br. Elzo Edens (directeur van W&G
in Noord-Nederland)

ZONDAG 7 JULI
10.00 Eproline-partij, kv Eendracht

Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering
(met actueel thema); 10.50 wachttorenstudie; Do. 19.15 bedieningsschool; 20.05 dienstvergadering

MAANDAG 8 JULI
19.30 Openbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii
(Noorderhaven 69)
DINSDAG 9 JULI
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen

HC KERKNIEUWS
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En wat betekent Gods Geest voor
ons mensen van nu…?
Ik geloof niet dat God één grote
grauwe eenheidsworst bedacht had.
Kijk naar de veelkleurige, rijk geschakeerde schepping, waarin ieder
vogeltje mag zingen zoals het gebekt
is, alles mag zijn naar zijn aard, veelkleurig verscheiden.

Werkgemeenschap
van Kerken
Harlingen

Eenheid in verscheidenheid
Eenheid in verscheidenheid is
het thema van de interkerkelijke zangdienst op 10 juni, tweede
pinksterdag dus, vanaf 9.30 in de
Midlumerlaankerk. Vanuit de enorme verscheidenheid van geloven
willen we vieren wat ons bindt, de
liefde voor de Eeuwige. Er zijn grote verschillen tussen de kerken en
godsdiensten en zelfs binnen de gemeenten; van conservatief tot progressief, van dogmatisch tot vrij- en
blijzinnig en van orthodox tot evangelisch. En binnen en buiten de kerken spreken we vele verschillende
talen al naar de aard van de bubble
waar we ons in bevinden. We willen
wel, maar we lopen het gevaar elkaar niet meer te kunnen begrijpen:
hoog- en laagopgeleid, arm en rijk,
nationalistisch of ruimer-denkend,
rechts of links. Hoe kunnen we weer
dichter bij elkaar komen, is er iets
dat ons verbindt…
Met Pinksteren vieren wij in de
kerken dat God ons langgeleden de
Geest, de inspiratie tot liefde geschonken heeft en we bidden dat die
Geest van God ons nog steeds mag
bezielen tot medemens zijn…

wij bidden om de Geest,
het vuur om lief te hebben,
de moed van de dienstbaarheid,
wij bidden om de Geest,
het verlangen om brood,
broeder, zuster, naaste te zijn,

Men wist niet wat men hoorde,
een hartveroverend verhaal,
warme weergaloze woorden.
Hoe vurig was de Heer aanwezig,
zijn Geest vervulde iedereen,
heil en vrede allerwegen,
ware Adam, Gods beminde,
mensen laaiend om Hem heen,
mensen die zich aan Hem binden.

wij bidden om de Geest,
de wil om vrede te stichten,
alles wat leeft recht te doen,

wij bidden om de Geest,
de vreugde om Gods woord,
de bezieling tot liturgie,

het daalde uit den hoge,
het stak hun harten aan,
het straalde uit hun ogen,

wij bidden om de Geest,
de kracht om te geloven.
de macht om te hopen,

het vloeide uit hun monden,
het klonk in elke taal,
het bloeide onomwonden.

Tips voor in en om de tuin

Voel de Geest
van Hem
die is opgestaan,

mag je zijn
eindelijk jezelf

Hans Bouma, uit: Dus ik besta

Wat hun Heer bezielde
Wat hun Heer bezielde,
de vlam van zijn bestaan,
zijn grote, grote liefde,

vergeet het,
ontluisterend,
mensonterend was het.

O prijs je gelukkig,
want anders,
volslagen anders

licht der wereld, brood en wijn,
weg, waarheid en leven,
mens naar de bedoeling van God.

Wij bidden om de Geest
Wij bidden om de Geest
het talent om mens te zijn
mens naar de bedoeling van God,

Wat je bezielde,
wat je leven was,
het is voorbij,

ontvlam, bloei op,
geef je over
aan de vreugde.

wij bidden om de Geest
de inspiratie om Jezus te volgen,
goede herder, vredevorst,

Op Pinksteren gedenken en vieren
we wat er gebeurde lang geleden op
het Pinksterfeest in Jeruzalem: dat
God de Geest van liefde schonk aan
allen die er maar voor openstonden.
Precies dat wat Jezus bezield had,
wil ook zijn volgelingen hoop en inspiratie en lef geven…

Eindelijk jezelf
Anders mag je zijn,
volslagen anders,
eindelijk jezelf.

Velen hebben zich door de eeuwen
heen aan Jezus verbonden, en op
steeds meer verschillende manieren.
Dat heeft ook heel veel strijd, verkettering en verdriet opgeleverd, tussen en ook binnen de kerken. Ik zelf
ben Doopsgezind en wij konden er
ook wat van, bijna niet voor te stellen hoeveel afsplitsingen er waren,
ook in Harlingen waren verschillende Vermaningen (zo heten onze
kerkgebouwen), maar door Gods
Geest van liefde hebben elkaar weer
leren verstaan en ondanks wereldwijde grote verschillen herkennen
we elkaar als broeders en zusters. En
nog altijd zingen wij vol overtuiging
van Gods AdemGeest: Ik de voel de
winden Gods vandaag…

Heb het hart
Mens ben je,
mens met een hart,

Met Pinksteren wordt die enorme
verscheidenheid niet opgeheven,
maar God schenkt nog steeds de
Geest van liefde, aan allen die ervoor open staan, om met respect en
aandacht elkaar weer te leren verstaan en samen, hoe verschillend
ook, Gods weg van vrede te gaan.
En dat gaan we vieren, als Werkgemeenschap van Kerken, 50 jaar
jong, op ons Harlinger startweekend
van 7 en 8 september. En onze eenheid in verscheidenheid willen we
vieren op 2e Pinksterdag in de Midlumerlaankerk. En u bent van harte
welkom en van harte uitgenodigd
om het mee te vieren!
da Wiske Beuker (predikant Doopsgezinde Gemeente Harlingen)

mens in een wereld
waar zoveel mensen
geen mensen,
zoveel dieren
geen dieren mogen zijn,
mens ben je
mens met een hart
strek je uit,
laat zien wie je bent
heb het hart
om een naaste te zijn,
om lief te hebben.

Uit: medemens4

door Jeroen v. d. Zwet

Droge tijden
De zon schijnt en de lucht is stralend blauw, juni is begonnen! Deze
maand staat bekend om de lange dagen en de aangename temperatuur.
De afgelopen weken viel er weinig neerslag. Houd de beplanting dus
goed in de gaten en geef extra water als dat nodig is. Als de temperatuur
buiten oploopt, hebben de binnen planten ook meer water nodig. Vul de
vijver regelmatig bij, want het water verdampt nu snel. Doe dit wel in
etappes, zodat het vijverwater niet te veel afkoelt. Naast het genieten op
mooie zomeravonden is er werk te verzetten in de tuin.
Snoeien
Snoeien van de Buxus mag in juni.
Als je een Buxushaag op een warme zonnige dag snoeit dan zal deze
na enkele dagen verbrandingsverschijnselen tonen. Wacht dus op een
bewolkte dag. Beplanting krijgt na
de langste dag (21 juni) een nieuwe
groei-impuls. Zorg er daarom voor
dat de heesters en hagen voor eind
juni teruggesnoeid worden, zodat ze
daarna weer mooi uit kunnen lopen.
Rozen
Trosrozen geuren vaak heerlijk en er
zijn ook klimmende trosrozen, zoals
de befaamde gele Allgold, die zeer
goed tegen sterroetdauw is bestand
of de beroemde Masquerade, die een
muur helemaal kan bedekken met
roze tot gele bloemen. Dan is er nog
een derde groep die wel met de vooral in Engeland gehanteerde naam
Patiorozen wordt aangeduid. Deze
groep wordt steeds populairder,
omdat ze zeer lang doorbloeien en
zelfs in het kleinste tuintje of in pot
op het terras of balkon fraai tot hun
recht komen. Wilde scheuten direct
verwijderen als je ze ziet.

Geef de vijver een natuurlijke uitstraling door de gele Lis, Kattenstaart,
Biezen, Varens, Hosta’s en de Lisdodde langs de randen te planten.
Het aanplanten van deze oeverplanten gaat op dezelfde manier als bij
vaste planten in de border.

Scheuren
Vaste planten zijn na drie jaar volgroeid. Vaak zie je dat het binnenste
deel van een vaste plant verhout is
en de buitenste delen verder groeien. Om de planten jong te houden
is het goed deze iedere vier tot vijf
jaar uit de border te halen en te
scheuren. Dit scheuren is tevens de
manier om planten op een eenvoudige manier te vermeerderen: de
plant wordt uit de grond gestoken,
de aarde eraf geschud en de pol in

vele stukjes gebroken. Al deze nieuwe plantjes kunnen weer in de tuin
gezet worden. Goed water geven!
Paardenbloem
Deze leeft op een penwortel en
groeit in open vegetaties, zoals op
weiden en in gazons. Wil je deze niet
in de tuin, steek de penwortel dan zo
diep mogelijk weg, voordat de bloem
het mooie wolkje witte pluis krijgt.
Ecologisch tuinieren (6)
Een gazon betekent bergen groenafval, uren werk en grote hoeveelheden meststoffen, kalk en soms
bestrijdingsmiddelen.
Bovendien valt er voor de meeste
dieren weinig te beleven. Zet een
deel om in bloemenweide of prairietuin, of laat een stuk gazon uitgroeien tot lang gras, zo trek je sprinkhanen aan. Plant er sneeuwklokjes,
blauwe druifjes en krokussen in: die
vormen geweldige nectar voor de aller vroegste hommels en bijen. Leg
niet alle paden in bestrating, maar
ook een deel in grind, schors of hakselhout. Zo houd je het broodnodige
regenwater in je tuin in plaats van
het naar de overbelaste riolen af te
leiden. Snipper het snoeiafval in een
hakselaar en strooi de houtsnippers
op de paden of als mulch tussen je
planten.
Heb je een vraag, mail deze naar
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu.

Beleef TV voor Woonvorm de Nieuwstraat
Woonvorm de Nieuwstraat heeft een Beleef TV aangeschaft. De bewoners
kunnen er spelletjes op spelen, met muziek of andere creatieve dingen bezig
zijn, en dit op verschillende niveaus. Alleen voor de tv of samen om de tafel.
De aanschaf was mogelijk doordat verschillende verwanten, Vrienden van
Talant, Lions Club Harlingen en Stichting Welzijn Senioren Harlingen (SWSH),
een gift gedoneerd hebben om deze mooie tv aan te schaffen. Alle betrokkenen waren uitgenodigd om vrijdag 24 mei kennis te maken met de Beleef TV
en gezellig een kop koffie te drinken met de bewoners van de Nieuwstraat.

Veel animo om muziek te maken
Maandagavond hield de Stedelijke
Muziekvereniging Harlingen een inloopavond voor enthousiaste mensen
die vroeger ooit lid waren en de draad
weer wilden oppakken. Ook mensen
die een instrument bespelen, maar
daar eigenlijk niet veel mee doen. Er
lag een arsenaal aan muziekinstrumenten klaar, mocht iemand geen
instrument hebben. Iedereen kon
tussen de orkestleden aanschuiven.

Dirigent Eric Roelofsen had een leuk
programma opgesteld, waarbij zowel
de jeugd als de ouderen zich geheel in
konden vinden. Het laatste nummer
was Arcade van het afgelopen songfestival. Kortom, een mooie muzikale
avond. Binnenkort start een groepje
beginnende muzikanten die nog wat
willen bijspijkeren. Wie maandagavond verhinderd was, kan op maandagavond 17 juni alsnog langskomen.
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vrijdag 7 juni 2019

heerlijk mals

Biefstuk Spiezen

4 stuks

795

Speciaal aanbevolen

Zwitserse
Braadworst

450

Meest verkochte tegelsoort dit seizoen

Balletje
Kaas-Ui
4 stuks

5

95

Maaltijd van de week

trots van de keurslager

ARGENTINA BURGER
heerlijk gevulde
rundvleesburger
4 stuks

Erwten Fantasie

5

50

Heerlijk zomerse maaltijd

uit eigen keuken

Special

MEATLOAF TEXMEX
100 GRAM

1

85

Aanbiedingen zijn geldig van maandag 10 juni t/m zaterdag 15 juni 2019

Tip van de keurslager

Zijlstra, Keurslager

ONZE OPENINGSTIJDEN

Voorstraat 27
8861BD Harlingen
0517412607
info@zijlstra.keurslager.nl
www.zijlstra.keurslager.nl/

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

Intensa Line
60x60x4cm

De kleuren Haze Black, Murky Tan
en Blush NU in de aanbieding!
Haze Black
Murky Tan
Blush

Kenmerken:
• natuurlijke uitstraling
• deklaag
• extra lang kleurbehoud
• matte coating
• eenvoudig in onderhoud
• minder krasgevoelig
• speels karakter door de
lijnstructuur
• verkrijgbaar in diverse

Van € 34,50 per m

2

Voor slechts2
€ 30,95 per m

kleuren
Aanbieding geldig t/m 20 juli 2019. *Alleen op bestelling leverbaar.

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

INLOOP HOORTESTDAGEN
Laat uw gehoor periodiek keuren en voorkom
ongemerkt minder horen
Wist u dat gehoorverlies meestal heel geleidelijk gaat? Vaak zo langzaam, dat u een hele tijd
vrijwel niets merkt. Het kan dan al groter zijn dan u denkt. En dan is het een stuk lastiger om
weer aan bepaalde geluiden te wennen.
Zonde. Want hoe sneller gehoorverlies wordt opgemerkt, hoe eenvoudiger er iets aan te
doen is. Laat daarom uw gehoor elk jaar preventief controleren: een APK voor uw gehoor
als het ware! Zo voorkomt u dat u ongemerkt minder gaat horen.

Kom
langs!

19, 20 en 2

1 juni

 Direct uw uitslag

Kom langs op onze gehoortestdagen
woensdag 19, donderdag 20 en
vrijdag 21 juni 2019!
Op deze dagen staan wij voor u klaar
om een gratis APK van uw gehoor te doen.
Het duurt circa 20 minuten, het kost helemaal niets en u krijgt
direct de uitslag.

 Deskundig advies

PS: Liever op een andere dag? Bel 0517 – 412 987 voor een afspraak.

 Gratis en vrijblijvend
 Dicht bij u in de buurt
 Duurt slechts 20 minuten

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

Voorstraat 42 Harlingen 0517 41 29 87 www.peterkuiper.nl info@peterkuiper.nl

Afbeeldingen en kleuren in de advertentie kunnen afwijken van de werkelijkheid

4 stuks
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PIOENROZEN

Voor alle toppers die
GESLAAGD zijn

leuke kadootjes bij de

Prettige
feestdagen
en een
zoet 2009

Smulpot verkrijgbaar!
Simon Stijlstraat 1
8861 CH Harlingen - Tel.: 0517 430084

Simon Stijlstraat 1
8861 CH Harlingen
Tel. 0517 - 430084

www.smulpot.com

2 bos voor € 5,Nieuwe openingstijden zijn:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

11.00-18.00
9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

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

www.tuincentrumvdmeer.nl U vindt ons ook op

Simon Stijlstraat 1
Maritieme Academie wint Skelterrace 2019
8861 CH Harlingen
Tel. 0517 - 430084
veilingverse snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • bruidsarrangementen • rouwarrangementen

Vlnr Gjalt Graansma, Janny Graansma en Linda Bambach.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Een Harlinger feestje op het Wilhelminaplein in Leeuwarden afgelopen
dinsdag. Derdejaarsleerlingen van
de Maritieme Academie Harlingen
wonnen de eerste prijs in de Skelterrace 2019 en gingen met de
grootste beker terug naar huis. De
skelterrace wordt jaarlijks georganiseerd door ROC Friese Poort en bestaat uit drie onderdelen: de sprint,
pitstop met banden wisselen en een
behendigheidsparcours. Van de 34
deelnemende scholen eindigde
het team van de Maritieme Academie als overall winnaar. Een knappe
prestatie; de school deed dit jaar
voor de eerste keer mee. De skelter
is gesponsord door Spaansen.

Eerste overnachting in (zand)trechter
Wat is er mooier, als je van Harlingen houdt, om je ouders bij hun 50-jarig huwelijk als geschenk een overnachting in een luxe comfortabele hotelkamer in een omgebouwde (zand)trechter met uniek uitzicht op de
Waddenzee als cadeau aan te bieden?
Door Ubbo Posthuma
Gjalt en Janny Graansma uit Oenkerk waren op 23 mei 50 jaar getrouwd. Beiden komen regelmatig in
Harlingen. Eigenlijk zijn ze helemaal
gek op Harlingen. “Omdat het hier
zo gezellig is en er altijd reuring is”,
zegt Gjalt. Ze hebben al eens naar
een appartement gekeken. “Maar
die dingen binne su duur”, lacht
Gjalt.
Dat zette schoondochter Christina
en haar man Sander aan het denken.
Christina is ambulanceverpleegkundige in Harlingen en kende vanuit
haar functie Linda Bambach, die
samen met haar man Marcel deze
unieke locatie heeft opgezet. Afgelopen zaterdag ‘ontvoerden’ zoon
Sander en schoondochter Christina

hun ouders, die niet wisten waar ze
heen gingen. Wel hadden ze gezegd
dat het een overnachting in een
hotel zou zijn. Op de Nieuwe Willemshaven aangekomen stonden ze
wat vreemd tegen de rood gekleurde
(zand)trechter aan te kijken. “Is dit
een hotelkamer?” Eenmaal binnen
sloegen ze hun handen voor het gezicht en waren ze even sprakeloos.
“Geweldig, wat mooi”, riepen ze beiden uit. Ze waren de eerste gasten
die van deze unieke locatie gebruik
konden maken.
Naast een fantastisch uitzicht op haven en Waddenzee, heeft de kamer
veel luxe. Een tweepersoonsboxspring, een badkamer met regendouche, een dubbele wastafel, een
gezellig zitje met minibar en een
televisie. Verder is de kamer voorzien van een luxe jacuzzi, vanwaar je

een mooi uitzicht hebt, zonder dat
iemand je ziet. ’s Morgens brengt
de plaatselijke bakker een heerlijk
ontbijtje. Omdat het echtpaar de
allereerste gasten waren, werd een
fles bubbels geopend en getoast op
hun 50-jarig huwelijk én de officiële
opening van de trechter. Ook gastvrouw Janneke Wijnjeterp maakte
kennis met het echtpaar en leidde
hen rond.
De eerste boekingen staan al vast.
Meer info op www.slapenineentrechter.com.

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

kwf.nl/bestgek
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Goud voor barbecueworst
van Keurslager Zijlstra
Tijdens de landelijke barbecueworstkeuring heeft de vakkundige
jury de barbecueworst van Keurslager Zijlstra uit Harlingen uitgebreid gekeurd. De vakjury concludeerde unaniem dat deze ambachtelijke barbecueworst van hoge kwaliteit is en heeft dat bekroond met
de hoogst haalbare score: 100 punten. En dat betekent goud voor de
barbecueworst! De jury prees vooral de samenstelling en de heerlijke
kruidige smaak.
De lekkerste smaak
Bij Keurslager Zijlstra is de barbecueworst altijd een hardloper als
het barbecueseizoen is begonnen,
de klanten zijn er gek op! Daarom
besteden ze veel aandacht aan het
productieproces van de barbecueworsten. Ze werken met de beste
grondstoffen en ze weten ook precies wat er in de barbecueworsten
gaat. Zo kunnen ze altijd de lekkerste smaak garanderen!

Pietie Nota en Olaf Hermus trakteerden op koffie en oranjekoek.

De barbecue kan aan
De voorjaarszon laat zich al geregeld zien. Dus volgens Keurslager
Zijlstra is het nu écht tijd om de
barbecue aan te steken voor een
heerlijke barbecueworst. Maar
bij slechter weer kunnen deze
natuurlijk ook heerlijk in de pan
gebakken worden. “Natuurlijk
hebben we nog een veel ruimer
barbecueassortiment in onze
toonbank liggen. Om iedere barbecue tot een succes te maken!”
aldus de trotse ondernemer.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Pietie Nota 40 jaar in dienst bij Jumbo Hermus
Een bijzondere dag bij Jumbo Olaf Hermus. Vaste kassamedewerkster
Pietie Nota is 40 jaar in dienst. En uiteraard vond eigenaar Olaf Hermus
dat hier de nodige aandacht aan moest worden geschonken.
Door Ubbo Posthuma
Pietie begon op 1 juni 1978 parttime
bij de toenmalige Nieuwe Weme. Ze
deed de huishoudschool, die sommige dames gekscherend wel de ‘spinazie academie’ noemden, en ze zocht
werk. Na een jaar ze wegens goed gedrag en ijver vast aangenomen door
eigenaar Tjibbe Wouda. Vervolgens
veranderde de winkel in de Konmar,
weer later Super de Boer en Jumbo
Kooistra. Eind 2011 werd de winkel
gemoderniseerd en in 2015 nam
huidige eigenaar Olaf Hermus de supermarkt over.

Pietie heeft een goede band met
haar klanten. Het was dan ook niet
gek dat heel veel mensen, van jong
tot oud haar maandag kwamen feliciteren. Van 11.30 tot 14.00 uur zat
ze achter een met vlagjes versierde
kassa. ’s Middags stond ze in de koffiehoek waar ze de klanten bediende met koffie en oranjekoek met
opschrift ‘Pietie 40 jaar’. Ook op de
tv-schermen die in de winkel hangen, werd vermeld dat Pietie haar
40-jarig jubileum vierde. Vele klanten en personeelsleden hadden een
attentie meegenomen, zoals planten
en bloemen. Pietie kwam bijna han-

den tekort om de felicitaties in ontvangst te nemen.
Een glunderende Olaf Hermus
stond alles te aanschouwen. “Bijzonder dat in één bedrijf zoveel mensen
hier jarenlang werken”, zei Hermus.
Twee jaar geleden vierde de Harlinger Jumbo dat Greta van der Wal er
ook al 40 jaar werkte, en Corry Adema-Hoekstra is in december aan de
beurt. Olaf Hermus: “De band tussen de klanten en medewerkers vinden wij heel belangrijk. Ook hebben
wij een missie dat je je collega’s min
of meer als familieleden ziet. Regelmatig organiseert onze personeelsvereniging leuke dingen. Zo gaan we
binnenkort een bootreis maken. Dit
alles draagt bij aan een goede werksfeer.”

Streetjump voor jonge mantelzorgers
De ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ is afgelopen maandag
van start gegaan, om aandacht te
vragen voor jonge mantelzorgers.
Dit zijn jongeren die bijvoorbeeld
voor een gezinslid zorgen en meer
verantwoordelijkheden hebben
dan veel leeftijdsgenoten. De
mantelzorg heeft mogelijk invloed

op de keuzes ze maken wat betreft
studie of toekomstdromen. Naast
de bewustwordingscampagne zijn
er enkele Friese gemeenten die
gezamenlijk een uitje organiseren
voor jonge mantelzorgers. Hier
kunnen ze elkaar ontmoeten en
een leuke avond hebben. Vrijdag
28 juni zijn jonge mantelzorgers

(vanaf 8 jaar) welkom bij Street
Jump Leeuwarden. Van 17.00
tot 20.00 uur, twee uur jumpen
en patat met een snack. Deelname is gratis. Opgave voor 21 juni
bij Jorine van Dijk via j.vandijk@
harlingen.nl 06-46824966. Als je
vervoer nodig hebt, dan kun je dit
doorgeven.

Rode Kruis oefent met brandweer
HARLINGEN - De vrijwilligers van Rode Kruis Werkgroep Harlingen/Waadhoeke behandelen tijdens hun lesavonden diverse onderwerpen. Zo zijn
er uiteraard de EHBO-lessen, maar ook onderwerpen als blaren prikken,
alcohol- en drugsgebruik en het gebruik van communicatiemiddelen komen
aan bod. Afgelopen maandag was de jaarlijkse grote oefening, dit jaar in samenwerking met de Harlinger brandweer. Het scenario: tijdens een beginnerscursus EHBO was er een explosie en er brak brand uit. De brandweer
werd gealarmeerd en haalde alle mensen uit het pand. De gewonden werden aan de medewerkers van het Rode Kruis overgedragen en behandeld
aan hun verwondingen. Na afloop kon men terugkijken op een geslaagde
en leerzame avond.

Nieuwe motorboot voor waterscouts
Bewoners van de Koningsbuurt wreven even in hun ogen, toen onverwacht hoog bezoek richting de Koningsweg reed. Het bestuur van
waterscoutinggroep Caspar di Robles had niemand minder dan de beschermvrouwe van Scouting Nederland, koningin Máxima, uitgenodigd
om de doop van een nieuwe motorboot te verrichten.
Al ruim vóór de komst van de hoge
gast verzamelden jeugdleden, ouders en genodigden zoals Hans en
Hille Jilderts zich in een feestelijk
versierde hal van Jachtservice Bijko.
Aan de hand van archiefbeelden zagen ze dat er in de loop der jaren al
heel wat klusprojecten bij de waterscouts voorbij kwamen.
De meisjes en jongens kunnen varen
dankzij honderden vrijwilligersuren, die elk jaar in (ver)bouw, reparaties en onderhoud van hun zeilen motorboten worden gestoken.
Naast veel zelfwerkzaamheid kwam
ditmaal ook hulp van derden, vertelde interim-voorzitter Chris Elsinga
te midden van confetti en serpentines. Het Juckema Sideriusfonds,
Stichting Boschuysen en de Siebolt
Foundation sprongen financieel bij,
en vanuit het bedrijfsleven boden
Valk Yachts, Marine Discounter,
DTM Jachtservice, Warmte Techniek Franeker, de firma Ydema en
Combi Noord de waterscouts de helpende hand.

Met de nieuwe motorboot wordt de
veiligheid van de beginnende zeilers
beter gewaarborgd en is het beter
mogelijk op het water instructie te
geven. De afgelopen seizoenen kwalificeerden verschillende kaderleden
van de groep zich als zeilinstructeur.
Elders in deze krant valt te lezen dat
dat al tot succes leidde.
Voor het laatste programmaonderdeel, de officiële tewaterlating, werd
de rode loper uitgelegd. Het hoge bezoek dat werd voorgereden had eerst
echter nog een paar verrassingen in
petto. Sietse en Sicco van der Bij van
Bijko kregen een lintje met een kus
van Máxima (of was het een dubbelganger?) uitgereikt voor hun jarenlange steun, in raad en daad, voor
de Caspar di Roblesgroep. Datzelfde overkwam Michel Loois en Bart
Voorthuijzen, die elk enorm veel tijd
en energie steken in het varend houden van de waterscoutsvloot. Waarna de hoge gast de ‘Di Hermes’ een
behouden vaart toewenste en haar
doopte met een liefdevol kusje.

De nieuwe motorboot gaat veel Harlinger kinderen helpen te leren zeilen.
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Op vrijdag 3 mei 2019 plaatsten wij twee oude foto’s uit de collectie van
Jaap van der Veen, deze pasten mooi in de tijd van de bevrijding vieren.
Op de eerste foto van een versierde wagen met daarop drie jonge dames en
een jonge man, ontvingen wij een reactie van Jannie Poelsma-de Boer uit
Harlingen. De foto is in 1960 op de Stationsweg gemaakt, ter gelegenheid
van de viering van Nederland 15 jaar vrij. De jongedames zijn van rechts
naar links Jannie de Boer, Loes Braaksma en Reino Koster, de rokjes en
capes waren gemaakt van rood, wit en blauw crêpepapier. Wie de jongeman
is, is niet bekend.

Speeltuinentour in Groot Ropens

Op de tweede foto van een groepje kinderen met hun leidsters kwamen
reacties van de dames Mieke Wajon-Thiecke uit Heerenveen, Nardi Faber-Veltman en de heren Henk van der Heide, Dick van der Meulen, Dirk
Scheepstra en Frans Velthuis allen uit Harlingen. Mieke Wajon-Thiecke
schreef ons dat het kleuters zijn van de Sint Jozef kleuterschool in de Hofstraat. Zij staan hier te wachten op de praalwagen voor het winkeltje van de
kruidenierszaak van de heer K. Henstra. De kleuters zouden op deze wagen
een rondrit maken ter gelegenheid van het 20e bevrijdingsfeest in 1965.
Enkele meisjes herkende zij nog, vanaf links vooraan: Lucie Blom, Marijke
Jorna, onbekend, Sjoke Bouma, Marion Nak, Johanna Homminga, onbekend, onbekend en helemaal rechts Ineke de Vries, vooraan zuster Frederico en achteraan sta Mieke Thiecke. De combi Van der Meulen en Scheepstra
gaf door dat de winkel van de heer Henstra gevestigd was in Hofstraat 14,
de huidige eigenaar heeft het pand de naam ’t Hofhuys gegeven.

Woensdagmiddag streek de Speeltuintour neer in de speeltuin van de Weidevogels, op de Tureluur in GrootRopens. De Speeltuintour, onder inspirerende leiding van Stijn Kooijman van Jongerenwerk, is gericht op bewegen.
Stijn komt met allerlei speelattributen naar de speeltuin. Met hulp van enthousiaste jongeren van Jongerenwerk
wordt er een speelfestijn van gemaakt. De komst van Stijn met zijn Piaggio vol speelspullen werd woensdag ongeduldig afgewacht. Daarna kon het speelfestijn los en de kinderen hebben zich met spel en sport goed vermaakt,
met spelletjes, zingen, voetballen. En bij gezond bewegen hoort ook gezond eten. Maurice van Plus Lunenborg
stelde fruit en drinken beschikbaar en zo werd de middag compleet gemaakt. Groot Ropens kijkt terug op een zeer
geslaagde middag.
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Harlingen in restaurant op Saint Croix
HC-lezer Peter Bouma is voor zijn werk op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Toen hij in een restaurantje op het eiland Saint Croix zat te eten,
viel zijn oog op dit ‘kunstwerk’. De eigenaar had geen idee over de herkomst. Rasechte ouwe seun Peter Bouma maakte een foto en stuurde die
naar de HC. De redactie van de HC stuurde ’m door naar Jeanine Otten,
en die reageerde snel:

Havenbedrijf
Havenbedrijf-fotograaf Joachim de Ruijter geniet van een welverdiende vakantie, maar hij liet ons niet met lege
handen achter. Hij maakte een serie over BDS Harlingen. De komende weken zetten we dit bijzondere bedrijf in de
spotlights. BDS is nauw betrokken bij de berging van afval afkomstig van de MSC Zoe, het grote containerschip dat
begin dit jaar 342 containers verloor. Het afval dat uit zee is gevist, werd bij BDS aan land gebracht. De berging ligt
momenteel stil, omdat eerst in kaart gebracht moet worden waar nog rommel op de zeebodem ligt. “We laten de
boel zolang liggen”, vertelt André Borsch. “Ze moeten al die beelden doornemen.” BDS is een half jaar in de weer
geweest met het afval. “Gemiddeld met 7 à 8 man”, vertelt Borsch. “We hebben 300 containers en inhoud verwerkt.”
Op de foto een zeef. “We hebben alle zand dat aan wal kwam gezeefd en alle deeltjes eruit gehaald - plastic, staal,
aluminium - en dat wordt gerecycled. Het zand was daarna helemaal schoon en ging terug in zee.”

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Wat leuk om zo ver weg, op de
Maagdeneilanden, een havengezicht
van Harlingen tegen te komen. Het
is een met waterverf ingekleurde
gravure uit 1781 achter glas. De gravure is bekend. Er zijn meerdere afdrukken van gemaakt. Museum het
Hannemahuis heeft er verschillende, zowel gekleurd als ongekleurd.
Beschrijving: met waterverf ingekleurde gravure, Gezicht op de havenmond van Harlingen, 1781. Een
beurtschip zeilt de haven binnen.
Op de havenhoofden mensen. Op de
achtergrond de stad Harlingen met
de Havenpoort, de Westerkerk en
andere gebouwen. Aan de rechterzijde is de Zuiderpoort afgebeeld.
Titel onder afbeelding in Nederlands en Frans: ‘Haven van Harlingen van de Zuiderzee te zien/Port de
Harlingue pris de côte du Zuiderzee’.

Tussen de titels het stadswapen van
Harlingen met vrouwe justitia en
een draak. Rechtsboven de afbeelding genummerd: 19.
Onderschriften: Dk. de Jong ad vivum delin 1781 / M. Sallieth, sculp.
/ Te Amsterdam by P. Yver, J. Smit
en Zoon, en F.W. Greebe / A. Amsterdam chez P. IJver, J. Smit & Fils,
& F.W. Greebe.
Over de makers van de prent: Dirk
de Jong (werkz Rotterdam 17791805) tekende het gezicht op Harlingen naar het leven (‘ad vivum
delineavit’) in 1781, volgens het
onderschrift. Mattheus de Sallieth
(1749-1781) maakte een gravure
van de tekening, zodat deze meerdere keren afgedrukt kon worden. De
prent werd uitgegeven te Amsterdam bij P. Yver, J. Smit en Zoon, en
F.W. Greebe.
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Groter versaanbod en zelfscan bij
Albert Heijn Harlingen
HARLINGEN - Supermarktmanager Mark Drijfhout en zijn team hebben
vrijdag de deuren van hun vernieuwde Albert Heijn geopend. De supermarkt aan de Zuiderhaven heeft het nieuwste winkelconcept van Albert
Heijn. Klanten vinden er een ruim assortiment aan verse producten als
groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, vleeswaren, kazen en
borrelhapjes. Het afrekenen gaat sneller met Scan&Go-kassa’s. Ook is
er een extra grote Bonusstraat en biedt de winkel een stomerijservice.
“Onze supermarkt heeft een complete metamorfose ondergaan”, vertelt
Mark Drijfhout. “Alles ziet er nu eigentijds en lekker fris uit. De winkel
oogt veel ruimer dan voorbeen. De
eerste reacties van onze klanten zijn
positief en daar zijn we erg blij mee.”
Dry misting
Bij binnenkomst van de Albert Heijn
word je verrast met een wereld van
verse groenten en fruit, van (lokale)
telers in Nederland en daarbuiten.
Opvallend is ‘dry misting’, een fijne verneveling van water waardoor
groente en fruit langer vers blijven.
Klanten kunnen gemakkelijker dan
ooit kiezen voor vers, gezond en lek-

ker eten met een brede selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. “Ook kun je nu snoepgroente
zoals tomaatjes en mini-komkommers in elke gewenste hoeveelheid
zelf scheppen”, zegt Mark Drijfhout.
“En, we hebben een sinaasappelpers
waar je zelf verse jus d’orange kunt
tappen.”
Iets verderop vinden klanten heerlijk geurend vers brood zo uit de
oven en taarten, gebak, koek en
bonbons. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan
vleeswaren, kaas, worsten, tapas,
olijven, salades en andere borrelhapjes. Medewerkers van de Albert

Heijn staan klaar om te adviseren
over de nieuwste smaken en om
verrassende borrelplanken te laten
proeven.
Gemak
De Albert Heijn in Harlingen wil
het klanten zo gemakkelijk mogelijk
maken om boodschappen te doen.
Mark Drijfhout: “Daarom kun je nu
snel afrekenen bij een van de vijf
Scan&Go-kassa’s. Natuurlijk blijft
het mogelijk om bij de caissière af
te rekenen. Ook valt voordeel bij
ons niet meer te missen. We hebben
een extra grote Bonusstraat waar
aanbiedingen handig bijeen staan.
Bovendien vind je in de winkel meer
dan duizen Prijsfavorieten. Ze vallen goed op, je herkent ze aan het
blauwe duimpje.”
Albert Heijn op Zuiderhaven 8 is
maandag tot en met zaterdag open
van 8:00 tot 21:00 uur, zondag van
11:00 tot 18:00 uur.

Uitreiking wooncheques Idzenga
Meubelen Oosterbierum
Evenals voorgaande keren kwamen er weer veel kopers naar de meubelcheque-actie bij Idzenga Meubelen in Oosterbierum. Klanten kregen een
gratis lot bij elke 250 euro die men besteedde in de meubelzaak. Hiermee
maakten ze kans op het winnen van een meubelcheque ter waarde van
250, 500 of 750 euro. Uit de grote hoeveelheid loten werden de volgende
winnaars getrokken: fam. Busman uit Harlingen, fam. Uythof uit Sexbierum
en fam. Tiesnitsch uit St. Jacobiparochie. Op de foto directielid van Idzenga
Meubelen Kor de Boer, met zittend de prijswinnaars Uythof, Busman en echtgenoot van mevrouw Tiesnitsch.

Kunstwerk van de Maand
Stichting Kunstuitleen HA-15 kiest iedere maand een ‘Kunstwerk van de
Maand’. Lianne de Rooij kiest de zeefdruk ‘Papavervelden in Denemarken’ van Maaike Buisman als Kunstwerk van de Maand juni 2019.

De dieetcoach
Om gezond te blijven, is juist het
eten dat je niet neemt van belang!
Heeft u het ook gezien bij Tros/Radar de serie over het verlagen van uw
cholesterol? In het tweede deel was
er veel aandacht voor het effect van
leefstijl. Heel verrassend was het om
te zien dat het soort dieet dat je kiest
niet veel uitmaakt, maar juist alles
wat u laat staan. En ook deze week
was er in het nieuws dat wij dik worden van bewerkt voedsel. Voor mij
niet echt een verrassing, maar voor u
wellicht wel.
In het programma van Radar kwamen verschillende artsen aan het
woord. De artsen Remko Kuipers en
David van Bodegom hadden in Tanzania (Remko) en Ghana (David) gezien
dat mensen daar wel ziek worden,
maar geen welvaartsziekten als diabetes en hart- en vaatziekten krijgen.
De bewoners hebben veel meer beweging, maar ook een betere balans qua
voeding en ontspanning. Als mensen
een ander aanbod krijgen, zoals gebeurd is op het eiland Nauro, worden ook zij zwaarder. Op dit eiland is
momenteel 70% van de bevolking te
zwaar doordat zij gemaksvoedsel zijn
gaan eten. En daardoor krijgen zij
ook welvaartsziekten. In Nederland
zijn er 2,1 miljoen mensen met een
te hoog cholesterol, hebben 1 miljoen mensen diabetes en slikt 1 op de
3 mensen medicatie voor een hoge
bloeddruk. Volgens Hanno Pijl, internist in het Leids Universitair Medisch Centrum, denken wij ten onrechte dat je als je ouder wordt je ook

automatisch ziek wordt. Dit gebeurt
nu massaal bij mensen ouder dan 70
jaar. In deze leeftijdsgroep heeft 80%
één of meer chronische ziekten! Dit
is te voorkomen met aanpassingen
aan de leefstijl. De ziekte dus niet
(alleen) aan de achterkant behandelen met het geven van medicijnen,
maar ook met betere leefgewoonten.
Dit is heel moeilijk want er zijn veel
foute verleidingen. Het aanpassen
van leefstijl bij bijvoorbeeld een te
hoog cholesterol staat wel in de NHG
standaard (de richtlijn van de huisartsen), maar wordt volgens Tamara
de Weijer, huisarts, nog nauwelijks
nagestreefd. Na 9 jaar medicijnenstudie, waarvan 2 dagen voedingsonderwijs, is de verleiding bij de huisartsen groot om alles met medicijnen
op te lossen. Zij pakt dat heel anders
aan en met succes. Er is wel een
goede begeleiding bij nodig om de
nieuw ingeslagen weg vol te houden.
Gelukkig gaf Tamara ook aan dat de
diëtist hierbij een rol kan spelen en
dat er een dieet op maat moet worden gemaakt. Grappig genoeg lieten
zij in het programma vervolgens de
resultaten zien van mensen die ketogeen (dit is vetrijk en koolhydraatarm) gingen eten en ook van mensen
die vetarm en juist koolhydraatrijk
gingen eten. De laatste groep at dan
wel vooral de volkoren graanproducten. En de resultaten waren in beide
groepen goed. Volgens Jaap Seidell,
hoogleraar Voeding en gezondheid,
is dit verklaarbaar door wat beide
groepen niet meer eten: de ultra bewerkte voedingsmiddelen. Hé, daar
had ik het eerder ook al over. En laat

er nu ook een onderzoek zijn afgerond met de voor de hand liggende
uitkomst dat wij zwaarder worden
van bewerkt voedsel. Hier schreef ik
ook al eerder over (in februari van dit
jaar). Dit onderzoek was deze week
weer in het nieuws. In dit onderzoek
kregen 20 volwassenen gedurende
4 weken afwisselend ofwel sterk bewerkte voedingsmiddelen te eten,
ofwel onbewerkte voedingsmiddelen. Na 2 weken werden de groepen
omgedraaid. De deelnemers kwamen
0,8 kg aan in de twee weken op sterk
bewerkt voedsel, terwijl ze 1,1 kg afvielen in de periode van onbewerkte
voedingsmiddelen. Beide voedingen
werden even lekker gewaardeerd
door de deelnemers en er waren ook
geen significante verschillen in de
mate van honger en verzadiging tussen beide periodes. In de uitzending
van Radar laat Jaap Seidell ook goed
zien dat wel 60% van wat wij eten
sterk bewerkt voedsel is. Vruchtensap, ontbijtgranen, vleeswaren, soepen en sauzen, patat, chips, koeken,
maar ook ‘gezonde’ mueslirepen.
Volgens Remko Kuipers wordt het
tijd dat de overheid ingrijpt. Zelf ben
ik bang dat dit nooit gaat gebeuren.
U zult dus zelf aan de slag moeten.
En natuurlijk help ik of één van mijn
collega’s, u hier graag bij! Wilt u meer
weten of uw voeding eens doorlichten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel.
06-11276810. Libra is gevestigd in
Franeker (de Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio
Harlingen). De diëtist wordt vergoed
vanuit de basisverzekering.

Lianne: “Op de eerste plaats straalt
dit werk ‘zomer’ uit. In deze periode wel heel toepasselijk! Het werk is
nog wel figuratief, maar ruimtelijk
opgezet door de grote vlakverdeling.
Wat mij fascineert aan dit werk,
is dat het bij mij de suggestie wekt
alsof ik vanuit de luchtballon naar
het landschap kijk. Door de hoogte
van de luchtballon zie ik de wereld
als een lappendeken onder mij, opgebouwd uit twee complementaire
kleuren, rood en groen, die elkaar
enorm versterken. Een saillant detail is de rood met wit gestreepte
luchtballon aan een strakblauwe
hemel. Een mooi accent in het werk,
net niet in het midden, waardoor
de suggestie wordt gewekt dat hij
voorbijdrijft. Ook geeft het kunstwerk een verstilling weer, overeenkomstig met het hoog in de lucht
zweven, waarbij geluiden beneden
wegvallen. De eenvoud van dit
werk spreekt mij aan en ik word er
blij van, als ik ernaar kijk. Daarom

is dit voor mij het Kunstwerk van
de Maand.” Maaike Buisman kreeg
haar opleiding in de zeventiger jaren
op de Academie Vredeman de Vries
in Leeuwarden. Ze bekwaamde zich
in de loop van de jaren in verschillende technieken. Maaike exposeerde in binnen- en buitenland, onder
andere in Zweden. De Scandinavische natuur heeft haar grote liefde.
Van grote stille meren tot oneindige
bossen en alles wat daarin beweegt.
Heeft u belangstelling voor het werk
van Maaike? Haar werk en dat van
de andere deelnemende kunstenaars
is voor een kleine maandvergoeding
te leen bij Kunstuitleen HA-15 Harlingen. U vindt alle kunstwerken
op
www.kunstuitleenharlingen.
nl. Exposities van de Kunstuitleen
vindt u in de etalage van Voorstraat
65, waar ook het Kunstwerk van de
Maand te bewonderen is, en tijdens
openingstijden in gebouw Nieuw
Zuid op Prinses Irenestraat 2 in Harlingen.
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Noorderhaven 8, Harlingen, tel. 0517-417190

HIER MAAK JE JE VADER BLIJ MEE,
DE SECRID WALLET!
Voorstraat 24, 8861 BK Harlingen
Tel.: 0517-412716 E-mail: info@faberlederwaren.nl

• Bij een 3 gangen a
la carte menu voor
alle vaders een gratis
vaderdagdessert van
onze nieuwe chef-kok
Geldig op Vaderdag, zondag 16 juni 2019

#

• Voor alle vaders een
gratis huisgemaakt
gebakje bij de koffie

HOTEL ZEEZICHT
Zuiderhaven 1 8861 CJ Harlingen • www.hotelzeezicht.nl • Tel.: 0517 - 412536
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Voor een lekker èn leuk

VADERDAGKADOOTJE
Prettige
feestdagen
en een
zoet 2009

kunt u bij

de Smulpot terecht
Simon Stijlstraat 1
8861 CH Harlingen - Tel.: 0517 430084

Simon Stijlstraat 1
8861 CH Harlingen
Tel. 0517 - 430084

www.smulpot.com

FRANEKER

15 juni
9 tot 13 uur

OCHTEND VAN HET PAARD
• gratis paard- of ponyrijden 10 tot 12 uur
• uitleg Gallagher weide-afrastering
• leer achteruitrijden met aanhanger
• vraag alles aan de Voermeesters-experts
• controle wormen/mest

WELKOOP FRANEKER

Zuidelijke Industrieweg 1B

Ontdek onze
verbluffende
helderheid
inbouwservice!

Wij wensen u allen een fijne

15

OP=OP!

49”4 cm

Ontdek onze GRATIS
VADERDAG
48
inbouwservice!EXPERT
12

MAANDEN

vrijdag 7 juni 2019

GARANTIE

Laptop stuk?
Ook voor reparaties
op het gebied van
laptops, bent u bij
ons aan het juiste
adres!

4K
HDR

599,-

Laptop stuk?
4K UHD TV | KD-49XF7096

Ook voor reparaties
KLIK HIER
op het gebied van
Expert Harlingen
laptops,
bent u bij
Voorstraat
ons aan het80
juiste
(0517) 412887
adres!

TIP
VAN

EXPERT
(Foto: Joachim de Ruijter)

Kom winkelen
aan de Grachten
leuke
Voorstraat voor
utjes
Vaderdagcadea

USB-STICK |
TRANSMEMORY
U202 32GB

32GB

6,95

Expert Harlingen
Voorstraat 80
(0517) 412887

Voorstraat 76 Harlingen - Juwelier Goudsmid Taxateur
tel: 0517 412893 - www.juwelierbontekoe.nl

#

Bij inlevering van
deze bon

10% KORTING*
op ALLE heren geuren

#

#

Geldig in de week van 7 t/m 14 juni 2019

SALON&
PARFUMERIE

#

* M.u.v. aanbiedingen

Voorstraat 93, 8861 BJ Harlingen
0517-414 860, 06 53 77 23 98
www.ronaexclusieveparfums.com
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Bericht van de Jonge Seun

Geniepig worteldoek en verdwenen 06-nummer
De zonnepont Jonge Seun had een slechte start van het seizoen, want
door drijvende slierten worteldoek die zich om de schroef en de schroefas
wikkelden, werd de voorste roerpropeller na amper een week varen uitgeschakeld. Hoe er worteldoek in een schroef kan komen?
Tijdens de aanleg van de grote multifunctionele steiger naast het entrepotgebouw, zijn er zinkstukken
gebruikt, worteldoek waarop rijshout was gebonden dat met stenen
verzwaard afgezonken werd. Tijdens
baggerwerkzaamheden vorig jaar en
onlangs weer, is er kennelijk wat
van die zinkstukken afgetrokken.
Vorig seizoen kwam er veel rijshout
bij de steiger bovendrijven en toen
moest een duiker worteldoek uit de
schroef halen van een ploegboot. De
Jonge Seun was ook aan de beurt
met slierten worteldoek in de voorste schroef. Net als dit jaar is dat
allemaal weer opgelost, vooral ook
dankzij de inzet van twee technici
onder de schippers, Siep Braaksma
en Geert Hagenouw.
Misschien vraagt u zich af hoe zo’n
domme sliert nylon zoveel schade
kan veroorzaken. Grote stukken
hout, zware stukken net - die drijven
ook in de haven - veroorzaken gek
genoeg de schade aan motoren niet,
het zijn juist die gemene slierten die
overal doorheen glippen, zich op een
geniepige manier om de schroefas
wikkelen en de weerstand verhogen,
waardoor een motor te heet wordt
en doorbrandt. Zelfs vissnoer dat
rubber keerringen doorsnijdt! Dat is
gebeurd bij andere pontjes.

“We hebben Harlingen Seaport verteld over onze ervaringen met drijvende rommel in de haven”, meldt
Stichting Harlinger Heen & Weer.
“Veruit de meeste schepen varen
even door de haven, op weg naar zee
of de sluis. Wij varen er de hele dag
door de haven en zijn daarom kwetsbaarder. De Jonge Seun is wat dat
betreft de kanarie in de kolenmijn.
Dit kan morgen weer gebeuren,
maar ook het hele seizoen niet weer.
Belangrijk is dat we snel kunnen
handelen als zo’n probleem zich
voordoet. Meest realistische mogelijkheid: de Jonge Seun aan de boeg
of de achtersteven met de rommel
in de schroef deels omhoog hijsen,
schroef demonteren, rommel eruit
prutsen en verder varen. Als dat
veilig bij ons platform aan de grote
steiger kan, verliezen we weinig tijd
en geld.”

Fabrikant Torqeedo is benaderd met
voorstellen tot productverbetering
die de kwetsbaarheid van de verder
prima werkende motoren verlaagt.
De schippers hebben oplossingen
bedacht om rommel in de schroeven
af te weren, maar het blijft lastig.
Je kunt het ook vreemd vinden dat
Harlingen boven water mooi schoon
gehouden wordt, maar dat men niet
de moeite neemt om de haven, grenzend aan het Wad - Werelderfgoed
- schoon te houden. Uiteraard drijft
een deel van de rommel bij afgaand
tij gewoon de haven uit, het Wad op.
“We hebben de mond vol over opruimen van plastic soep in de oceanen,
maar hier begint het.”
Nieuw telefoonnummer
Dan had de schippers van het pontje
nog een onverwachts probleem. De
GSM waarmee u de pont kunt bellen, was prepaid. “Omdat we zelf tijdens diensten vrijwel nooit bellen,
alleen gebeld worden, hoefden we
ons tegoed maar zelden aan te vullen. Van begin oktober tot eind april
hebben we geen dienst en wordt de
GSM niet gebruikt. Wat gebeurt? Na
9 maanden tegoed niet aanvullen,
heft de KPN ons GSM-nummer op!
Intussen waren er 5000 flyers gedrukt en grote borden bij de steigers
gemaakt met 0657 441 447 dat we
nu zijn kwijtgeraakt! Pijlsnelle actie - mogen we ons oude nummer
terug - mocht niet baten. Ondertussen hebben we het goedkoopste
abonnement afgesloten, ons nieuwe

nummer is nu 0639 670 686. Dit
had niemand tevoren bedacht. Zo
worden we door schade en schade
weer wijzer, maar het kost wel leergeld!”
Nieuwe schippers
In het nogal frisse voorjaarsweer
vaart de Jonge Seun elke dag en
worden de nieuwe schippers opgeleid. “Wat enthousiasme van passagiers en schippers betreft, horen
we telkens hetzelfde liedje: wat is
dit leuk! Van schippers die veel gevaren hebben, professioneel of als
hobbyist, horen we dat ook: nooit
gedacht dat ik pontvaren zo leuk
zou vinden! Elke dienst zijn wind
en stroom anders, je doet het maar
één of een paar keer per week, een
dienst duurt drie en een half uur en
je bent altijd met z’n tweeën. Mocht
u denken, het wordt nu tijd voor iets
totaal anders dan het werk dat ik
altijd doe of gedaan heb? Kom dan
langs en vaar een keer mee om te
proberen. Maakt niet uit of u man
of vrouw bent, vaarervaring hebt of
niet, wij leren u varen. En goed ook!
Als u een rijbewijs kunt halen en een
beetje technisch inzicht hebt, kunt
u ook pontschipper worden.” Vooral
fitte pensionado’s die overdag tijd
hebben, zijn welkom! Aanmelden
kan via www.harlingerpontje.nl of
door een mail naar: t.j.de.boer@
home.nl.
Het pontje is openbaar vervoer.
“Dus onze opleiding tot pontschipper is degelijk - u leert een vak - en

Worteldoek in de schroef van de
Jonge Seun.

het kost u, behalve tijd, geen cent.
Er zijn schippers die het varen heel
leuk vinden, maar die niet zonodig
zelf hoeven te sturen. Ook dan bent
u welkom, we varen immers met z’n
tweeën en de co-schipper hanteert
de touwen bij het wegvaren en aanleggen, verkoopt de kaartjes, vertelt over Harlingen en beantwoordt
vragen van passagiers. De bonus: u
krijgt er gratis een team van 50 enthousiaste mannen en vrouwen bij
en blije passagiers die nooit zeuren.
Zo dient u op een speelse manier de
gemeenschap.”
Abonnementen
Onbeperkt wekelijks of dagelijks
schoonblazen van de bovenkamer
zonder zelf te varen kan ook. U hebt
voor 20 euro een persoonsgebonden
jaarabonnement. Vorig jaar gold dat
nog per seizoen, nu voor een heel
jaar, dus als u vlak voor sinterklaas
of kerst een origineel cadeau wilt geven - er zijn vast sterke gedichten bij
te bedenken - dan is dat tot volgend
jaar december geldig.
Rondje of oversteek?
Een oversteek kost 1 euro, een
rondje langs de drie steigers en als
het kan, nog even onder de Sasbrug
door, kost 2 euro. Bijna iedereen
wil een rondje mee, een oversteek
vindt men véél te kort. Vaak is het
op het water wat frisser dan op de
wal. Voor kleumende passagiers zijn
er fleecejacks in verschillende maten
aan boord. April en mei waren voorseizoen. Vanaf zaterdag 1 juni gaat
de hoogseizoen vaartijden in: elke
dag van 10:00 uur tot 20:00 uur.

De Jonge Seun aan de Sassteiger.

(Foto’s Cor Steenstra)

Lerarentekort ook in Harlingen
HARLINGEN - De landelijke krapte op de arbeidsmarkt is ook merkbaar
in de gemeente Harlingen; vakbekwaam onderwijspersoneel dat voor
Harlingen wil kiezen is moeilijk te vinden. Dat blijkt uit een raadsinformatiebrief van de gemeente Harlingen; een antwoord op vragen van de
Wad’n Partij.
De gemeente heeft de schoolbesturen gevraagd naar het lerarentekort,
en kreeg een reactie van rsg Simon
Vestdijk, Odyssee (Middelstein, Het
Noorderlicht en ’t Wad) en CBO NW
Fryslân (Het Baken en Frisoschool).
Dit schooljaar is het de basisscholen nog gelukt, meldt de gemeente. “Maar het is steeds lastiger om
structureel onderwijspersoneel aan
te trekken doordat er geen vakbekwame vervangers beschikbaar zijn.

Vervanging voor langdurige ziekte is
praktisch helemaal niet in te vullen.
Het oplossen van dit probleem vergt
enorm veel creativiteit en maatwerk
van de schoolbesturen en locatieleiders.”
De scholen hebben aangegeven dat
zij met extra middelen personeel
meer kunnen bieden, om ze voor
scholen in Harlingen te laten kiezen.
Op rsg Simon Vestdijk wordt het

tekort aan leerkrachten ook erkend. Er zijn nu twee vacatures. “De
laatste paar jaar wordt het steeds
lastiger om aan het begin van het
schooljaar gekwalificeerd personeel
voor bepaalde vakken aan te trekken
en aan Harlingen te binden”, meldt
de gemeente. “Vooral afgestudeerde eerste graad studenten kiezen
vaak niet voor Harlingen maar voor
scholen die dichter bij de stad liggen
waar ze hebben gestudeerd (Groningen). Ook tijdens het schooljaar is
het moeilijk om bij langdurige ziekte
vervanging te vinden. De hoofdreden is dan ook louter de beschikbaarheid van vakbekwaam personeel dat voor Harlingen wil kiezen.”

Raadslid Wim Wildeboer (Wad’n
Partij) heeft de raadsinformatiebrief
op de agenda van de raad gezet: “Ik
had niet alleen om een inventarisatie gevraagd, maar ook of het college
de scholen, in navolging van Amsterdam, op de een of andere manier
zou kunnen/willen helpen met dit
probleem. Daarover vind ik in de
RIB niets terug.”

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

Groepen
Vorig seizoen waren er regelmatig aanvragen van groepen die een
rondje mee willen met de Jonge
Seun. Van fotoclubs tot ondernemers, van schoolklassen tot seniorenverenigingen. Kinderen kunnen
aan boord een quiz maken waarbij
ze goed moeten opletten. Groepen
kunnen ook buiten diensturen mee
en dan vaart de Jonge Seun meestal wat verder dan gebruikelijk. Het
maximum aantal passagiers is 12.
Er kan dus een elftal mee, met trainer. U kunt de pont bellen tijdens
een dienst, of contact opnemen
via www.harlingerpontje.nl.

Interkerkelijke
zangdienst
De Interkerkelijke Zangdienstcommissie/Werkgemeenschap
van Kerken organiseert een interkerkelijke zangdienst: op pinkstermaandag (10 juni) in de Midlumerlaankerk. Het thema van de
viering is ‘Samen één… eenheid in
verscheidenheid… vele leden, één
lichaam’. Voorganger is ds. W.I.
Beuker van de Doopsgezinde Gemeente. Het orgel wordt bespeeld
door Gerrit de Vries. Deze pinksterviering draait om samen zingen en korte lezingen. De dienst
begint om 9.30 uur.

woensdag 7 juni 2019

Adembenemend in de Willemshaven
Edwin Kooren maakt mooie foto’s, bijvoorbeeld als er bijzonder weer op komst is. Dat checkt hij op ventusky.com, en dan trekt hij er met zijn camera op uit. Afgelopen dinsdagavond
schuilde hij onder de ‘zandtrechter’ op de kade van de Willemshaven, en maakte deze prachtplaat. “Toen het om elf uur meer ging hozen ben ik weer op huis aan gegaan.”(Foto: Edwin
Kooren)
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Suzanne helpt Moldaviërs aan een bril

“De mensen zijn zo dankbaar”
Een project om nooit weer te vergeten. Zo omschrijft Suzanne Sprooten
haar reis naar Moldavië, om mensen aan een bril te helpen. De geboren
Limburgse, die al weer enkele jaren met veel plezier in Harlingen woont
en werkt, maakte deel uit van een groep van vijf opticiens die namens de
Stichting Zienderogen mensen een bril hebben aangemeten.
Door Ubbo Posthuma
Tijdens een cursus in Boedapest
werd Suzanne benaderd of zij lid wilde worden van de Stichting Zienderogen. Er wordt ongeveer twee keer
per jaar een missie georganiseerd in
een arm land. Op uitnodiging van
‘Max maakt mogelijk’ (een stichting
die met name in arme landen aan
de randen van Europa hulp biedt)
kon Suzanne naar Moldavië. Moldavië ligt tussen Roemenië en de
Oekraïne en behoorde tot 1991 bij
Rusland. “Het is een arm land en je
waant je 80 jaar teug in de tijd”, zegt
Suzanne. Ze kreeg toestemming van
haar werkgever Peter Kuiper en ze
ging samen met een echtpaar uit
Sint Oedenrode (al voor de 19e keer
mee), iemand uit Zwartsluis en iemand uit Amstelveen.
Bij aankomst in Moldavië begonnen
de problemen. “We hadden onze apparatuur als handbagage mee, om
mogelijke beschadigingen te voorkomen. Toen we aankwamen moesten
de koffers open, maar we kwamen
niet door de douane. Blijkbaar vertrouwden ze de zaak niet. Ze waren
onvermurwbaar en we hebben vier
uren moeten wachten.” Uiteindelijk
moesten er hoogwaardigheidsbekleders aan te pas komen en werd er
van bovenaf eindelijk toestemming
verleend. “Je bent echt aan de willekeur van die mensen overgeleverd.”
Ze werden de hele week in een bibliotheek van het dorp Telenesti
gestationeerd. Het team sliep in een
hotel, een uur rijden vanaf het dorp
over slechte wegen. “De mensen die

voor een bril in aanmerking komen
worden vooraf door ‘Max maakt

Wel op de ouderwetse manier met
glaasjes, maar zeker doeltreffend.”
Brillen met de glazen die ze niet bij
zich hadden, worden door team Peter Kuiper geslepen en later opgestuurd. Suzanne: “De mensen zijn na
afloop zo dankbaar. Een klein voor-

Suzanne met één van de 1213 gegadigden die een nieuwe
bril kreeg.

mogelijk’ geselecteerd en komen per
bus aan. Toen wij kwamen en om
8.45 uur begonnen, zaten de eerste
mensen al te wachten. Bijna allemaal
50-plussers. Er werd eerst een voormeting gedaan, om vervolgens door
twee van ons de ogen op te meten.

beeld. Een oudere dame, smaakvol
in de kleren had aan de binnenkant
van haar revers een naald en draad.
Het was voor haar onmogelijk om de
draad in de naald te krijgen, omdat
ze dit niet zag. Toen ze eenmaal de
bril op had, lukte het weer en vloog

ze mij om de hals. Fantastisch, daar
doe je het voor”, lacht Suzanne.
“Er is ook contact met de plaatselijke oogarts om mensen die door
ons niet geholpen konden worden
en een staaroperatie moesten ondergaan, op een lijst te zetten. Deze
operaties worden door ‘Max maakt
mogelijk’ betaald. In acht dagen tijd
werden 1213 mensen opgemeten en
gescreend. Het team had 697 kant
en klare brillen meegenomen; 267
worden nog nageleverd. De oogmetingen verliepen met behulp van een
tolk. Sommige mensen kunnen niet
lezen en schrijven. Het waren intensieve dagen. ’s Avonds in het hotel
moest het team de brillen op recept
nog invoeren. Zondag was een vrije
dag en gingen ze wat van de omgeving bekijken. Er werd regelmatig
paard en wagen gespot, evenals
mooie oude Lada’s in alle kleuren en
maten, die in Nederland meteen van
de weg zouden worden gehaald.
Aan het eind van het project kreeg
iedereen van het team een certificaat uit handen van de burgemeester, om dankbaarheid te tonen voor
de inzet voor de allerarmsten. “Je
hebt een stempel in je paspoort,
maar ook in je ziel en ik kijk nu heel
anders tegen de dingen aan”, zegt
Suzanne. “Ook met het besef dat we
het hier in Nederland zo goed voor
elkaar hebben.”
In de winkel aan de Voorstraat staat
een kunstzinnig oog in de vorm
van een spaarpot. Mensen kunnen
hier geld in doen bestemd voor de
Stichting Zienderogen. Overigens
was een cameraploeg van omroep
Max een dag aanwezig om opnames
te maken voor een later gepland
tv-programma. Het is nog niet bekend wanneer dit wordt uitgezonden, de Facebookpagina van Peter
Kuiper zal dit te zijner tijd vermelden.

Ondernemend Harlingen bezoekt Afsluitdijk Wadden Center
Leden van Ondernemend Harlingen hebben dinsdagavond het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand bezocht. Rond zes uur kwamen
ruim vijftig leden samen in de Poffertjeskraam. Daar werd een glaasje
bubbels geheven en men kon genieten van heerlijke poffertjes. Een half
uur later stond er een dubbeldekker klaar om de gasten naar het Wadden
Center te vervoeren.
Door Ubbo Posthuma
Tijdens een buffet kreeg Jules Dutrieux, voorzitter Visserijdagen het
woord. Hij gaf een impressie over
60 jaar Visserijdagen, ondersteund
door een PowerPointpresentatie. Hij
vertelde over de verschillende ac-

tiviteiten die dit jaar zullen plaatsvinden, zoals een jazzfestival, het
Dokfestival met een optreden van
de bekende band Rowwen Hèze, Van
Dik Hout en Electric Hollers. “Dankzij de steun van diverse sponsors en
de gemeente Harlingen kunnen wij
tegen een aantrekkelijke entreeprijs

een bijzonder muziekfestival aan de
Waddenzee aanbieden”, liet Dutrieux weten.
Na het buffet kon iedereen een kijkje nemen in het Wadden Center. Dit
centrum biedt een kijkje op Unesco
Werelderfgoed Waddenzee, de Vismigratierivier, het IJsselmeergebied
en niet te vergeten de Afsluitdijk. Zo
kreeg iedereen een levendig beeld
van de omgeving, maar ook van de
vele waterbouwkundige en andere
vernieuwende projecten die hier de
komende jaren worden gerealiseerd.

Eigenlijk was de tijd tekort om alles
te bezichtigen. Aan de steiger lag de
Regina Andrea te wachten op het
inschepen van de gasten. Om 20.30
uur moest het schip van Klaas en
Gineke Tot bij de sluizen van Kornwerderzand zijn, aangezien de sluizen daarna dicht zouden blijven.
Aan boord nog tijd voor een hapje
en drankje. Even was er vooraf enige
verontrusting gezien de weersberichten en de diverse kleurencodes
die de ether werden ingeslingerd.
Maar kapitein Klaas verzekerde de
organisatoren dat het schip zeewaardig genoeg zou zijn om veilig in
Harlingen te arriveren. En de geharde zeeman kreeg gelijk. Om 22.00
uur voer men de haven binnen. Alle
gasten waren meer dan tevreden
over deze bijzondere activiteit.
De vereniging Ondernemend Harlingen is een fusie tussen de Harlinger Ondernemers Vereniging
(HOV), Koninklijke Horeca afdeling
Harlingen en Stichting Harlingen
Promotion. Onderdeel van Ondernemend Harlingen is de Business
Club, bestaande uit bedrijfsleiders,
ondernemers, directeuren en bestuurders die werkzaam of woonachtig zijn in de gemeente Harlingen
en directe omgeving en lid zijn van
Ondernemend Harlingen.
Het bestuur bestaat uit Marco van
der Voorn, Menno Mensonides en
Olaf Hermus. Zij organiseren regelmatig diverse bijeenkomsten met
gastsprekers, presentaties en activiteiten in een gezellige en ontspannen sfeer. Tevens laten zij kernwaarden samenkomen zoals het delen
van kennis, samenwerking, inspireren, laagdrempelig en toegankelijk.

In het gezellige restaurant van het Wadden Center werd van een buffet genoten. 

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Programma RSH
Zaterdag 8 juni
10:00 – 11:00 Non Stop
11:00 – 13:00 Afslag Harlingen
13:00 – 14:00 Muziek met Erik
14:00 – 17:00 Non stop
17:00 – 18:00 Hollands Goud
18:00 – 19:00 Uit De Schatkamer
van...
Zondag 9 juni
09:00 - 10:00 Kruispunt
10:00 - 11:00 Anita Draait Door!
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 - 13:00 Non stop
13:00 - 14:00 Uit De Schatkamer
van…
14:00 - 17:00 Non Stop
17:00 - 18:00 Hollands Goud
18:00 - 19:00 Kruispunt
Maandag 10 juni
10:00 - 12:00 Afslag Harlingen
14:00 - 16:00 Extra Sportlokaal in
verband FC Harlingen in de nacompetitie
17:00 - 18:00 Muziek met Erik
18:00 - 20:00 Afslag Harlingen
Dinsdag 11 juni
10:00 - 12:00 Nostalgia
17:00 - 20:00 Het Alternatief
Woensdag 12 juni
17:00 - 18:00 Non Stop
18:00 - 19:00 Non Stop
19:00 - ??:?? RSH Politiek
Donderdag 13 juni
18:00 - 19:00 Keep It Country
19:00 - 20:00 Uit De Schatkamer
van…
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland
Vrijdag 14 juni
13:00 - 14:00 Keep It Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
17:00 - 18:00 Non Stop
19:00 - 20:00 Non stop
20:00 - 23:00 Het Alternatief

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

Kijk wat nog meer
best gek is op

kwf.nl/bestgek
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox

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

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 29-05-2019, Circus Renz International,
aanvraag speelvergunning voor het geven van
circusvoorstellingen.
 29-05-2019, Circus Renz International, aanvraag
reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke
driehoeksborden.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 06-06-2019, Gewoan Sven, artikel 35 ontheffing
Drank- en horecawet voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Lanenkaatsen
van 17 tot en met 21 juni 2019.
 06-06-2019, Bar de Bock, artikel 35 ontheffing
Drank- en horecawet voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Lanenkaatsen
van 17 tot en met 21 juni 2019.
 06-06-2019, Moto Delicato, standplaatsvergunning met
ambachtelijk schepijs op de Dokkade te Harlingen om
de vrijdagen, zaterdagen en zondagen in de maanden
juni, juli en augustus 2019.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen
via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode van 29-05-2019 tot en met 05-06-2019.

Aangepaste openingstijden/sluitingstijden
Pinkstermaandag 10 juni 2019

Gemeente Harlingen (incl. KCC)
Geheel gesloten

 31-05-2019, Zoutsloot 79, Harlingen, het overkappen

van een steeg en het plaatsen van zonnepanelen;
 03-06-2019, Lanen 27, 29 en 31, Harlingen, het
gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende
vergunning;
 05-06-2019, Schuitenzand, Harlingen, het bouwen van
een 2^1 woning;
 05-06-2019, Willemskade, Harlingen, het plaatsen van
een straatkast bij Station Harlinger Haven.
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar
worden ingediend.
De volgende omgevingsvergunning reguliere
procedure is geweigerd:
05-06-2019, Spoorstraat 1, Harlingen, het uitbreiden van
een supermarkt.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de
afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in
de Groenlandsvaarder.

Handhaving parkeerbeleid en
paraplubestemmingsplan tijdens
Oerol
Traditiegetrouw vindt in juni Oerol plaats op Terschelling.
De gemeente Harlingen heeft tijdens dit evenement
te maken met een hoger aantal bezoekers die met het
openbaar vervoer of met de auto naar Harlingen komen,
waarna zij vervolgens doorreizen naar de eilanden.
De gemeente Harlingen zal tijdens deze dagen actiever
handhaven op foutparkeren. Ook controleert zij actief
op het aanbieden van (tijdelijke) parkeergelegenheden
die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Op basis
van het paraplubestemmingsplan, dat is vastgesteld op
21 februari 2018, is het aanbieden van een (tijdelijke)
parkeergelegenheid niet toegestaan. Er wordt handhavend
opgetreden bij het aantreffen van dergelijke activiteiten.

Gebiedsteam Harlingen
Geheel gesloten

Presentatie uitkomsten
woningmarktanalyse 16 juni 2019
De gemeente Harlingen en Waadhoeke organiseren samen
een publieke bijeenkomst over de realisatie van een
nieuwe woonvisie. In een woonvisie staat onder meer
hoe uw gemeente inspeelt op de wensen en behoeften
als het gaat om wonen nu en in de toekomst. Onderdeel
van deze woonvisie is een woningmarktanalyse. De
uitkomsten van deze analyse worden op dinsdag 18 juni
2019 gepresenteerd aan inwoners en raadsleden van beide
gemeenten.
 Datum: 18 juni 2019
Locatie: gemeentehuis Franeker, Harlingerweg 18
Tijdstip: 19.30 uur

Informatiebijeenkomst
mobiliteitsvisie 11 juni 2019
De gemeente Harlingen nodigt u uit om mee te denken
over een nieuwe mobiliteitsvisie. Daarbij wordt aandacht
geschonken aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid
in relatie tot verkeer, vervoer en parkeren. Tijdens de
informatiebijeenkomst worden de resultaten uit de enquête
(mei 2019) aan u gepresenteerd en wordt er dieper ingegaan
op de wensen en behoeften van u als inwoner. Kijk voor
meer informatie op www.harlingen.nl/mobiliteitsvisie en
meldt u aan via mobiliteitsvisie@harlingen.nl
 Datum: dinsdag 11 juni 2019
Tijdstip: inloop 19.00
Locatie: RSG Simon Vestdijk, Koningin Julianastraat 3

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Vanaf dinsdag 11 juni t/m vrijdag 26 juli 2019 is de

Kanaalweg over het deel tussen het Oud Jaagpad en
de Industriebrug gestremd voor doorgaand verkeer.
Dit in verband met de herinrichting
van de straat. Het verkeer wordt
omgeleid via de GrenswegAlmenumerwegStationsweg.

De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunningen zijn
binnengekomen:

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

14 0517

www.harlingen.nl

Klantcontactcentrum, voorstraat 35
Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gemeente wil knelpunten
Gem_Harlingen
info@harlingen.nl
sportverenigingen
oplossen
De gemeente Harlingen gaat een aantal sportaccommodaties op orde
brengen. Na gesprekken met Harlinger sportverenigingen, heeft zij de
belangrijkste verbeterpunten op een rij gezet in een raadsinformatiebrief. Daar is overigens nu geen geld voor en het zijn wensen voor de
begroting van 2020.

Kokerblikproject

hartstichting.nl

Roel Sluiter vervaardigde de afgelopen weken een kunstwerk voor het kokerblikproject van het Kunstcollectief Harlingen. De burgemeester heeft zijn
kunstwerk gegeven aan Martin Alkema, die op zijn beurt een eigen kunstwerk zal maken om dat weer te geven aan iemand anders. De kunstwerken
worden doorgegeven in een koker, daar komt dan ook de naam kokerblik
vandaan. Als alles volgens plan gaat, verschijnt er om de twee weken een
foto in de Harlinger Courant van de nieuwe deelnemer aan het project. Op de
website van het Kunstcollectief Harlingen is meer te lezen over dit en andere
community art-projecten van het collectief: www.kunstcollectiefharlingen.nl.

Vier kleedkamers en drie scheidsrechter-ruimten bij Zeerobben worden vervangen door nieuwbouw. Het
gaat om een ruim 40 jaar oud deel
van het complex. Ondanks het goede
onderhoud zijn de kozijnen verrot en
de gevels matig, meldt de gemeente.
“Ook zijn deze kleedkamers niet meer
functioneel geschikt door de gewijzigde eisen voor kleedruimten door de
opkomst van dames/meisjesvoetbal.”
Verder krijgt Zeerobben een extra
half wedstrijdveld voor de pupillen.
Dat komt op het trapveldje hoek
Achlumerhof (nu al in gebruik) of op
het terrein tegenover ikc het Noorderlicht.
Het hoofdveld van fc Harlingen krijgt
een nieuwe toplaag. “Ondanks doorlopend intensief onderhoud verslechtert de kwaliteit van het wedstrijdveld

jaarlijks enigszins”, meldt de gemeente. “Een eenmalige aanpak/upgrading
is noodzakelijk.”
De gymzaal van mfc Het Vierkant
wordt uitgebreid, onder andere om talentvolle turners in Harlingen te houden. Nu gebruiken turners de berging
voor een aanloop. De berging wordt
deels verplaatst (om meer ruimte te
maken) en vergroot, zodat alle gymmateriaal er in past. Verder wordt de
toegang tot de gymzaal aangepakt;
die kan nu alleen bereikt worden door
een kleedkamer.
Tennisvereniging Ready heeft een renovatieplan opgesteld voor het verouderde complex aan de Achlumerdijk.
De vereniging valt niet onder het gemeentelijk beleid, maar kan een bijdrage van de gemeente tegemoet zien.
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Eerste ‘Slach op ’e Ie’ daverend succes Seagulls naar landelijke Beeballdag
De eerste editie van het zeilevenement ‘Slach op ’e Ie’ kan met recht een
daverend succes worden genoemd. Het zeilevenement werd van 23 tot
en met 25 mei georganiseerd door Skûtsjecommissie de Headammen.
Deze stichting organiseert jaarlijks zeilwedstrijden voor vriendengroepen, bedrijven en particuliere organisaties om geld te genereren voor
een goed doel.
Door M. Iepema
Deze eerste editie stond volledig in
het teken van KiKa. Dankzij sponsoring, inzamelingsacties en een
mooie bijdrage uit het Sake Sietzes
Reindersmafonds Opeinde is er €
2454 voor KiKa binnengehaald.
Na op donderdag en vrijdag al met
bedrijven gevaren te hebben, werd
er zaterdag op de slotdag door vijf
skûtsjes fanatiek gestreden om de
overwinning van de race ‘Slach op
’e Ie’. Vanaf het terras van hotel-restaurant Ie Sicht waren de twee
wedstrijden goed te volgen. Beide
wedstrijden zijn gewonnen door
het damesteam Skûtsjefroulju, dat
meevoer op het skûtsje Jonge Rein
van schipper Erik Jonker. Harlin-

ger skûtsje De Eenvoud eindigde
op een mooie tweede plaats. Voorzitter Marcel Terpstra spreekt van
een groot succes met een geweldige
formule op een schitterende locatie:
“Ik ben trots op ons team en op het
eindresultaat. Ik kijk nu al uit naar
de volgende editie.” De cheque werd
zaterdagavond tijdens de gezellige barbecue door de heer Terpstra
overhandigd aan Sandra de Jong
van KiKa.

Op een heerlijke zomerse dag hebben de beeballers van Seagulls een
goed georganiseerd jeugdtoernooi gespeeld bij Caribe te Groningen. De
KNBSB organiseerde zaterdag 1 juni een Landelijke Beeballdag in Groningen. Beeball is speciaal bedacht voor kinderen in de leeftijdscategorie
6 t/m 9 jaar en wordt gespeeld in twee vormen: Rookie league (2 honken
en een thuisplaat, slagstatief) en Major League (3 honken en een thuisplaat, coachpitch).
Vol enthousiasme reisden de jeugdige Seagulls naar Groningen, om met
twee teams deel te nemen aan dit
leuke evenement. Het toernooi werd
afgetrapt met een gezamenlijke warming-up op muziek. Het programma
bestond uit drie wedstrijden per
ploeg; één in de Major League en
twee in de Rookie League.
Seagulls 1 mocht beginnen met een
Major League wedstrijd met Caribe
2 en Drachten Diamonds. Het Seagulls-team bestond uit de spelers
Brent, Cody, Tommy, Stijn en Luuk.
De begeleiders waren trainer Evan
en hulpouder Marlies. De jonge Seagulls sloegen er flink op los en als
veldpartij werd er keurig verdedigd
met mooi aftikken en samenspel.

Voor Seagulls 2 mochten Joyce,
Wout, Willemijn en Aaron hun slagwerk voor het eerst laten zien in de
Rookie league. Dit team stond onder leiding van trainer Herman en
hulpouders Davy en Maaike. Het
spelplezier spatte van het team af

en ook zij lieten zien goed te kunnen
slaan!
Na drie partijen was iedereen zichtbaar moe, maar voldaan. De teams
kregen allemaal een beloning en ook
kregen de jonge Seagulls nog wat
lekkers. Ouders en coaches waren
zeer tevreden. De aanwezige andere
verenigingen complimenteerden de
Seagulls met het niveau van de beeballers en erkenden blij te zijn met
de toevoeging van de vereniging.
Tijdens de Landelijke Beeballdag
worden geen punten bijgehouden,
omdat dit toernooi alleen maar
winnaars kent! Met twee trotse trainers, hulpouders en blije gezichten
bij de spelers vertrokken de Seagulls
weer richting Harlingen.
Kinderen vanaf 5 jaar mogen meedoen met het Beeball-team en zijn
van harte welkom op donderdag
vanaf 18:00 uur op het veld bij de
Waddenhal in Harlingen. Contact:
secretaris@noordwestfrieslandseagulls.nl.

Prachtige afsluiting schoolkaatsproject
Alle basisscholen in de gemeente Harlingen doen al jaren mee aan het
succesvolle schoolkaatsproject. De schoolklassen krijgen vier kaatslessen aangeboden door de Stichting Sportpromotie Harlingen. Het initiatief is in het verleden tot stand gekomen samen met het Lanenkaatscomité en de Stichting Ouwe Seunen. Na twee lessen in de gymzaal volgen
twee lessen op het veld en daarbij wordt het beginnersspel aangeleerd.
Dit is een vereenvoudigde vorm van
het kaatsspel, waarbij er twee tegen
twee wordt gespeeld. Er ligt een vaste kaats, die iedere keer opnieuw
gepasseerd moet worden. Elke slag
is dus een punt. Aan de opslag slaat
één kaatser het hele eerst op en na
elk eerst wordt er gewisseld van
speelhelft. Als afsluiting van het
kaatsproject kunnen de kinderen
meedoen aan de wedstrijd, waarbij
in verschillende leeftijdscategorieën
wordt gespeeld: Groep 3/4, groep
5/6 en groep 7/8. Deze wedstrijd
werd afgelopen woensdagmiddag
onder prima weersomstandigheden
gespeeld op het veld van kv Eendracht.
Er hadden zich maar liefst 70 tweetallen aangemeld bij Simon de
Groot. Hij is de organisator en geeft

Alle trotse prijswinnaars. 

zelf ook les bij dit hele kaatsproject
en krijgt daarbij goede ondersteuning van andere lesgevers, die ook
hielpen bij de wedstrijden. Dit zijn
Janny Yntema, Douwe Broersma en
Age Tichelaar.
Op het kaatsveld, dat er als een biljartlaken bij lag, was het een drukte
van belang want er werd gekaatst in
24 perken. Het was dan ook een hele
kunst om de kinderen in het goede perk te krijgen. Gelukkig wordt
de organisatie deze dag al een paar
jaar ondersteund door Alwin Broekhuizen met zijn klas van rsg Simon
Vestdijk. Deze leerlingen zijn dan
scheidsrechter bij een perk. Natuurlijk zijn niet al deze leerlingen heel
goed op de hoogte van alle regels
en is de een beter in staat om een
partij in goede banen te leiden dan

de ander. Toch kan deze wedstrijd
helemaal niet doorgaan zonder hun
inzet.
De deelname bij de jongens van
groep 7/8 was het grootst met 20
parturen en de rest van de wedstrijden was al gespeeld, toen de finale
hier nog aan de gang was. Dat kwam
erg goed uit want dit werd een prachtige strijd met verre klappen en goed
en slim opslagwerk. Alle deelnemers
verzamelden zich bij dit perk. Pas op
5-5 en 6-4 viel de beslissing in het
voordeel van Het Noorderlicht. Een
prachtig einde van deze middag.
Groep 3/4
1e prijs: Het Noorderlicht A – Mitchel Volbeda en Stijn Sijbesma
2e prijs: Het Noorderlicht D – Alysha
Trip en Damian Duursma
3e prijs: ’t Wad – Lucas Vlieger en
Evi Boonstra
Verliezersronde
1e prijs: St. Michaëlschool B – Esmee
Mojarrango en Elze Beekhuizen
2e prijs: Het Baken – Tygo de Groot
en David Veltman

Groep 5/6 meisjes
1e prijs: Het Noorderlicht A – Natasja Roukema en Eline Douma
2e prijs: Middelstein A – Ilse Tigchelaar en Sterre Hooghiemster
3e prijs: St. Michaëlschool A – Jente
Beekhuizen en Emma Vollmann
Verliezersronde
1e prijs: Het Baken A – Jara Edwards
van Muyen en Amber van der Ploeg
2e prijs: St. Michaëlschool B – Irma
van Dijk en Floor van Lopik
Groep 5/6 jongens
1e prijs: Het Noorderlicht A – Tim
Hopman en Davey Volbeda
2e prijs: St. Michaëlschool D – Milan
Kappert en Daniël Postmus
3e prijs: Het Noorderlicht C – Reimar Dijkstra en Raimon Postma
3e prijs: St. Michaëlschool A – Rutger Westra en Luuk Smit
Verliezersrond
1e prijs: St. Michaëlschool B – Jinne
Hameter en Jens Visser
2e prijs: Het Baken C – Somar Jilo
en Dani van Merode

Groep 7/8 meisjes
1e prijs: St. Michaëlschool B –
Mirthe Visser en Marijn Janssen
2e prijs: Het Noorderlicht D – Batoul
Trad en Tessa Attema
3e prijs: Het Noorderlicht A – Isabella Markenstein en Mirthe van der
Velde
Verliezersronde
1e prijs: St. Michaëlschool C – Feah
Migullas en Samira Stellingwerf
2e prijs: Het Noorderlicht G – Yasmina Visser ewn Yalenka Hiemstra
Groep 7/8 jongens
1e prijs: Het Noorderlicht D – Renzo
Poortman en Boyd Teuben
2e prijs: Het Baken F – Chris Tilstra
en Julian Keizer
3e prijs: Het Baken A – Wesley
Scholtheis en Ruben Keizer
Verliezersronde
1e prijs: Het Noorderlicht B – Sven
Alkema en Riemer Toering
2e prijs: Het Noorderlicht C – Jeffry
Boersma en Sem Zijlstra
3e prijs: Het Baken E – Chris Tilstra
en Julian Keizer

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)
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HT 2019 Okke Hel
Onderstaand verslag kregen we
van J.M. Touwslager, voorzitter
van sloeproeivereniging Okke
Hel.
Afgelopen vrijdag is de Harlingen-Terschelling roeirace geroeid
door de sloepen van Okke Hel. Wij
stonden met in totaal drie herenteams, een mix team en twee damesteams aan de start. De week
voorafgaand aan de HT worden de
weerberichten nauwlettend in de
gaten gehouden door de roeiers en
stuurlieden en al gauw was de conclusie dat het niet zo’n makkie zou
worden als de afgelopen paar jaar.
De weersverwachting zuidwest vier
boezemde bij sommige roeiers wel
wat angst in. Maar een HT hoort wel
met beetje wind geroeid te worden
volgens de oud gedienden. En dat
was afgelopen vrijdag dus ook zo.
Maar het was voor alle sloepen prima te doen. En alle 140 sloepen die
gestart zijn, zijn ook over de finish
gekomen. Maar nu het verhaal van
Okke Hel.

de vorige editie als negende overall
geëindigd en hadden voor zichzelf
de lat dit jaar nog hoger gelegd. Het
hele jaar hebben de dames al een
strijd met de Onvervaard uit Harlingen. Maar bij de start blijkt al dat de
dames een super dag hadden onder
de bezielende leiding van Stuurman
Simon vlogen ze over het water en
na 3hr 55min 19 sec komen ook
deze dames onder luid applaus over
de streep. Nu maar wachten wat dit
zal opleveren.

De Tobbe mocht dit jaar als eerste
Okke Hel sloep van start en de meiden van Peer hebben het super gedaan ook de nieuwe dames die voor
het eerst roeiden hebben alles gegeven. Wij hopen wel dat volgend jaar
de volgschepen iets beter oppassen
met het binnenvaren van de haven,
er roeien ook nog sloepen! Na 4hr
16min en 31sec kwamen de dames
onder luid applaus over de finish.

Daarna was het de beurt aan de
mannen van de Sterke Sietze. Deze
ploeg heeft, nadat er in begin dit jaar
wat nieuwe roeiers moesten worden ingepast, al wel laten zien dat
zij iedere wedstrijd sterker worden.
Onder leiding van stuurman Michel
hebben deze acht kerels laten zien
dat er wel weer rekening met hun
dient te worden gehouden. Helaas
bij passage op de Pollendam had de
sneldienst van Doeksen zoveel haast
dat de Sterke Sietze, die door de hekgolven van de sneldienst moest en
daar zulke klappen heeft gemaakt
dat er een klinknagel is uit gesprongen wel met een lekke sloep naar
Terschelling moeten roeien. Maar
dat maakt het behaalde resultaat
eigenlijk alleen nog maar knapper.
Hopelijk kan Doeksen er in vervolg
op deze dag ook iets meer rekening
mee houden, extra gas geven bij de
passage hoeft echt niet. De mannen
kwamen na 3hr 41min 58 sec over
de streep op Terschelling.

De Danser was de volgende sloep die
mocht starten. De meiden waren in

Daarna was het de beurt aan de
Okke en de Kromme Dick deze beide

sloepen mochten in dezelfde startgroep starten. De Okke roeide dit
jaar met een ploeg oud roeiers en
was een mix team onder leiding van
stuurman Brent. Wij als Okke Hel
willen jullie bedanken voor jullie enthousiasme en inzet echt geweldig
om te zien dat jullie dit met elkaar
hebben gepresteerd en wij hopen
dat jullie nog heel veel roeiplezier
gaan hebben binnen Okke Hel.
De Okke kwam na 3hr 40min 58 sec
onder luid applaus over de streep op
Terschelling.
De jongens in de Kromme Dick waar
er een aantal de HT dit jaar voor het
eerst roeiden en waar ook stuurman
Sebastian zijn eerste HT stuurde,
waar hij toch best nerveus voor was.
Maar wat een mooie wedstrijd hebben jullie geroeid en wat een potentie zit er nog in als jullie met elkaar
hard blijven werken komen de resultaten vanzelf.
Als laatste ploeg van Okke Hel
mocht de Snurk van start in de laatste startgroep. De mannen hadden
dit jaar als doelstelling om in de top
vijftien overall te eindigen. De mannen hebben de hele race een strijd
gehad met de Kerwood van Terschelling. Maar in Schuitengat konden ze die los roeien dan een nieuwe doelstelling als eerste sloep van
Okke Hel over de streep maar dat is
makkelijker gezegd als gedaan. Maar
met een wel uitgerekende tactiek
lukte het de Snurk om 150 meter
voor de finish toch ook nog de Sterke Sietze voorbij te gaan. De eerste
doelstelling was gehaald maar pfff
het koste moeite.

Dan komt het wachten op de prijsuitreiking er wordt natuurlijk wel al
veel gespeculeerd zijn de doelstellingen gehaald zo het gelukt zijn. En
dan is het zover maar op de prijsuitreiking worden eerst de mensen
naar voren geroepen die de HT een
aantal keer hebben geroeid. Dit jaar
waren er binnen Okke Hel twee
roeiers uit de Snurk die naar voren
mochten. Hilbrand Kuperus roeide
voor de twintigste keer en Wilfred
Kalkhuis voor de 25ste keer, namens
Okke Hel beide van harte met deze
prestaties.
En dan beginnen we met de dames,
de spanning loopt op, zou de Danser
het gered hebben om beter te eindigen als vorig jaar? Dan tiende wordt
de Onvervaard en een zucht van
verlichting is voelbaar bij de Danser
want die hebben we zeker verslagen
en dan nummer zeven de Danser en
gejuich ontstaat bij de meiden maar
ook bij de rest van de vereniging.
Het is gelukt de meiden zijn beste
zespersoons sloep en beste Harlinger dames sloep en zevende overall
bij de Dames. Het project “de jeugd
heeft de toekomst” heeft gewerkt,
vier jaar terug met deze meiden begonnen op 14 jarige leeftijd en als
doelstelling om binnen vier jaar top
tien te roeien met HT. En wat hebben ze gepresteerd in vier jaar tijd
twee keer top tien. Wij als Okke Hel
zijn ontzettend trots en bedanken
iedereen die hier aan heeft bijgedragen.
Daarna zijn de mannen aan de beurt
zou het dit jaar lukken voor de

Snurk? Als de mannen horen dat de
Toverbal dertiende is geworden zakt
hun de moed in de schoenen, ze zullen toch niet weer zestiende zijn geworden. Maar als bekend wordt wie
er twaalfde is geworden zie je toch
weer hoop op de gezichten want die
hebben we verslagen verwachten ze.
En dan komt het verlossende woord:
dit jaar tiende met de HT 2019 de
Snurk en weer klinkt er gejuich door
de tent op naar het podium. Doelstelling gehaald en ook nog eens
beste Harlinger heren sloep.
Maar als de uitslagenlijst komt en
iedereen zijn plek heeft gevonden
mogen wij als Okke Hel trots zijn
op de prestaties die we hebben neer
gezet. Ook willen wij Srv Tille van
harte feliciteren met hun behaalde resultaten. Verder willen wij alle
volgboten van Okke Hel bedanken
voor het meevaren. Maar ook onze
supporters die ons de hele weg of bij
binnenkomst op de haven hebben
aangemoedigd. Maar ook zeker de
sponsors die Okke Hel steunen zonder jullie hulp kunnen wij niet tot
deze prestaties komen bedankt!
Ook willen wij de organisatie van de
HT bedanken voor het iedere keer
weer neerzeten van deze race een
groot compliment mag daar ook wel
eens voor worden gegeven.
Uitslag sloepen Okke Hel
Heren: Snurk 10, Sterke Sietze 31,
Okke 71, Kromme Dick 90.
Dames: Danser 7, Tobbe 34.
Een sportieve roei-groet.

Vuurzee derde bij bungee-roeien HT 2019
Roeisloep de Vuurzee deed mee aan de HT Roeirace en haalde een tijd
die helemaal niet slecht was voor de roeiers van de rode sloep. Maar op
Terschelling vielen ze wel in de prijzen, bij het bungee-roeien. Martin
Grobbe doet verslag.
Iedereen hield angstvallig de weerberichten al in de gaten! Harde
wind en beste golven. Maar vol
goede moed beginnen we onze reis
naar Terschelling. Iedereen zet zich
volledig in en al snel hebben we de
slag aardig te pakken en slaan we
ons door de golven heen. We worden
weer aangemoedigd door onze fantastische supportersploeg vanaf de

volgboot. Dit voelt zo goed!!
Dit jaar viel ons het Schuitengat ook
mee, omdat we de wind aardig op de
kont hadden. Na 4 uur en 8 minuten
komen we over de finish. Voor ons
helemaal niet slecht. Even bijkomen, lekker douchen en dan kan het
feest beginnen. Met veel drankjes,
hapjes en een BBQ!
Zaterdag hadden we ons weer op-

gegeven voor het bungee-roeien
en onze mannen deden ook weer
mee. Dit jaar hebben de dames de
derde prijs gewonnen! Wat hebben
we weer een geweldig weekend gehad! Dit kon natuurlijk niet zonder
onze supportersploeg, sponsoren
alle vrijwilligers en de organisatie.
Langs deze weg willen we dan ook
iedereen bedanken!
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Jan Hoogland
zijn 401 winnaar
derde MidFondvlucht
Er werden vrijdag 147 duiven ingekorfde voor de derde Mid-Fondvlucht op zaterdag 1 juni vanuit de
lossingsplaats Chimay 355 km. Er
kon zaterdag vroeg gelost worden,
het weer was uitstekend dus kon
de terugreis om 7 uur aanvangen
en werd er uitgezien naar een goed
en snel verlopen vlucht.
Dat was iets te optimistisch, de
duiven kwamen onregelmatig weer
terug op hun hokken. Het was de
401, duivin van Jan Hoogland, die
zijn baas niet teleur stelde en zich
als eerste prijsduif terug meldde
om 11.02 uur, die de afstand had
afgelegd met een snelheid van 1475
meter per minuut, wat toch nog een
plus/minus 100 meter per minuut
langzamer was dan de duiven van

Afdeling onder in Friesland. Er zat
wel een tweede eervolle plaats in
het ACG samenspel A van 2561 duiven, de tweede prijsduif, duivin 141,
werd ook op Jan Hoogland zijn hok
geklokt, snelheid 1428 meter per
minuut en zevende in het ACG. De
duivinnen zaten op kop want ook
de 652, een duivin van de drie ingezette duiven van Klaar van der Kuur
werd derde. Die deed dit met 1421
meter per minuut en dertiende in
het ACG. De luxe prijs deze week
werd verdiend door de 920 van Gerrit de Koe. Maar de felicitaties en de
aangeboden bloemen door Cor Nijkamp gingen terecht met winnaar
Jan Hoogland mee naar Midlum.
Volgende week is er weer een dubbelvlucht een Vitesse vanuit Sittard
170 km en een Fondvlucht vanuit
Sens 572 km. De gewonnen vleesprijzen deze week waren voor Jan
Hoogland, Henk Schreuder, Lykle
Bokma en Rutger en Sjoerd Zwart.
De uitslag met tussen haakjes
het aantal ingezette duiven
J.J. Hoogland (17) 1. 2. 9. 13. 31. 38.
41. 49. 70.
Klaas van de Kuur (3) 3. 22.
Henk Schreuder (17) 4. 6. 11. 17. 20.
40. 43. 46. 62. 63.
Sjoerd & Rutger Zwart (26) 5. 8. 12.
15. 24. 26. 29. 30. 32. 39. 42. 48. 50.
56. 57. 65. 69. 72.
Gerrit de Koe (10) 7. 25. 33. 55. 73.
Erik Alkema (10) 10. 18. 23. 53. 60.
67.
Lykle Bokma (20) 14. 16. 19. 21. 27.
28. 45. 54. 59. 61. 66.
Gorrie Lambregts Terschelling (10)
34. 51.
Age Zijlstra (12) 35. 36. 37. 64. 71.
74.
Willem en Iris Brusselman (6) 44.

Riem: met een tweede en een zevende plaats gaven vader en zoon een
waardig vervolg aan hun prestatie
van het weekend van 25 mei.

Fred Fiege (Terschelling) (16) 47.
52. 58. 68.
Roxa Duurzaan Advies neemt leiding over na de derde Mid-Fond
Sponsor Vluchten Competitie
Zaterdag 1 juni werd ook de derde vlucht van de Mid-Fond sponsorcompetitie vervlogen, in deze
competitie vliegen de leden van
Ons-Genoegen met hun duiven
voor de diverse bedrijven om het
kampioenschap in de Vitesse, MidFond, Fond, Jonge-Duiven, Natour
en tenslotte om het algehele kampioenschap van Harlingen waar De
Smulpot de beker in moet verdedigen. Na deze derde Mid-Fond vlucht
vanaf Chimay heeft Roxa hun tweede plaats geruild voor de eerste en
Café Tuinzicht drie voor twee en is
Bouwbedrijf Bruinsma nu derde.
De stand is:
1 Roxa Duurzaam Advies (2); 2 Café
Tuinzicht in de Nieuwstraat (3);
3 Bouwbedrijf Bruinsma BV (1);
4 Visser Containers en Recycling
(8); 5 Cor Nijkamp Bloemen (5); 6
Brasserie De Jasmijn op de Grote
Bredeplaats (6); 7 Smit Beheer en
Verhuur Vlieland (13); 8 Harlinger Courant/Flevodruk (7); 9 Prins
Techniek Installatie Zweins (19); 10
Bierma voor al uw bestrating (15);
11 Harlingen Boeit . nl (16); 12 De
Smulpot het lekkerste winkeltje van
Harlingen (9); 13 Slagerij Marten
van de Zee op de Spekmarkt (18);
14 Hotel Zeezicht Vlieland (11); 15
Nauta’s Schildersbedrijf (12); 16
Frits Werther Scheepsreparatie Harlingen (14); 17 Grafisch Centrum
Harlingen (10); 18 Copini brillen en
Contactlenzen (17); 19 Harlinger
Timmerbedrijf 06-57427688 (4)

Gebr. Kwast en
Zoon grossieren
in prijzen
Na een kleine dip in het vorige
weekend, hebben Pollie, Peter en
Mark Kwast weer onverbiddelijk
toegeslagen in PV De Postduif
Harlingen. Op de vlucht van zaterdag 1 juni 2019 uit Chimay werden
zij eerste in de vereniging, eerste
van Harlingen en wijde omgeving
en eerste in CCG De Kuststrook.
Bovendien pakten zij in PV De
Postduif zes plaatsen bij de eerste
tien.
De Afdeling Friesland van de NPO
loste afgelopen zaterdag om 7.00
uur 13.598 duiven in het Franse
Chimay. Hieronder waren 365 duiven van PV De Postduif Harlingen.
De ongeveer 366 kilometer naar de
Friese havenstad werden het snelst
afgelegd door een doffer van Pollie, Peter en Mark Kwast: deze duif
meldde zich om 11.01 uur en vloog
gedurende vier uur en één minuut
met een gemiddelde snelheid van
1475, 534 meter per minuut ofwel
89 kilometer per uur. Dit leverde
de Gebroeders Kwast en Zoon een
eerste plaats in de vereniging, een
eerste plaats in Samenspel A, een
eerste plaats in CCG De Kuststrook
en een eerste plaats in het virtuele
Samenspel Harlingen. In de nabije
omgeving kwam alleen een duif
van Jan Hoogland akelig dicht in
de buurt van de topper van het hok
aan de Troelstrastraat. In PV De
Postduif werd nog de meeste weerstand geboden door Rinnie en Arjen

Tussenstand
Kampioenschap
Midfond 2019
In de tussenstand van het Midfondkampioenschap 2019 gaan Pollie,
Peter en Mark onaangewezen natuurlijk royaal aan kop, gevolgd door
Elly Broekhuizen en Andries Wijkstra. Aangewezen gaan Gebroeders
Heeres en Zoon aan de leiding met
op de tweede plaats Hok van Velzen
en op de derde plaats Hessel Bakker.
Het duifkampioenschap 2019 wordt
voorlopig geleid door een doffer van
Jan, Willem en Frederik Heeres met
een duivin van Rinnie en Arjen Riem
op de tweede plaats. De vlucht uit
Chimay werd gesponsord door Rentex Floron.
PV De Postduif Harlingen, Uitslag vlucht Chimay, 1 juni 2019
Pollie, Peter en Mark Kwast (23/41)
1, 3, 4, 5, 6, 11, 17, 18, 33, 35, 39,
51, 67, 73, 75, 77, 89, 91, 92, 94,
107, 108, 121
Rinnie & Arjen Riem (10/17) 2, 7,
15, 25, 36, 63, 74, 101, 104, 112
Auke Halma (5/12) 8, 14, 61, 62,
119
Jan, Willem en Frederik Heeres
(14/20) 9, 12, 23, 34, 49, 52, 59, 60,
65, 71, 72, 105, 116, 118
Willem Buwalda (9/14) 10, 29, 68,
87, 88, 100, 102, 114, 122
Maarten & Robbin Liebregts (5/10)
13, 84, 90, 99, 109
Andries Wijkstra (13/23) 16, 26, 28,
30, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 57, 96,
106
Elly Broekhuizen (4/10) 19, 27, 83,
93
Henk en Willem van Velzen (8/20)
20, 24, 41, 54, 55, 58, 69, 76
Hessel Bakker (1/5) 21
Dirk Buwalda (12/23) 22, 31, 32, 38,
40, 45, 50, 53, 64, 66, 78, 103
Sjouke van der Boom (9/20) 37, 56,
70, 80, 81, 98, 111, 115, 117
Feike en Eelco Feikema (2/9) 79, 110
Jelle Outhuijse (5/130) 82, 95, 97,
113, 120
Combinatie Heeres (2/6) 85, 86

Teatse Tichelaar laat kostbare punten
liggen bij survivalrun De Knipe
Een aantal toppers uit het KSR-circuit (Korte Survivalrun ) liet de run
in De Knipe (vlakbij Heerenveen) zaterdag 25 mei aan zich voorbij gaan.
Een uitgelezen kans voor de rest van het deelnemersveld om flink wat
punten te scoren voor de competitie.

Waterscouts verbazen zichzelf
Bij regionale zeilwedstrijden, afgelopen weekend op de Groote Potten
bij Sneek, is de Caspar di Roblesgroep er tot zijn eigen verbazing met de
overwinning vandoor gegaan.
De Harlingers namen het op tegen zeeverkenners van groepen uit
Drachten, Sneek, Leeuwarden en
Wolvega. De zeilwedstrijden waren
regionale voorrondes, die de afgelopen weken overal in het land zijn
gehouden. In de klasse t/m 15 jaar
sleepten de Harlingers beide Friese

startbewijzen in de wacht voor de
landelijke zeilwedstrijden, die Scouting Nederland 28 en 29 september
houdt op het Veluwemeer.
De afgelopen twee jaar is de Caspar
di Roblesgroep hard bezig geweest
het zeilniveau omhoog te krikken.

Verschillende kaderleden behaalden
hun bevoegdheid als zeilinstructeur, en dat weerspiegelt zich in de
zeilvaardigheid van de jeugdleden.
“Maar startbewijzen voor de landelijke eindstrijd hadden we nog niet
verwacht”, bekent de leiding van de
groep. Bij Harderhaven zullen naar
verwachting ongeveer 75 boten van
waterscoutinggroepen uit heel Nederland aan de start verschijnen.

Walking football-toernooi in Harlingen
HARLINGEN - Op vrijdagavond 14 juni is er een walking football-toernooi op het sportveld van fc Harlingen. Rond 18.30 uur zal een bekende
Harlinger de officiële aftrap verrichten.
Acht teams zullen de strijd met elkaar aangaan: twee teams van de
Oldstars Harlinger Ouwe Seunen,
twee teams van Cambuur, een team
van Alkmaarse Boys en teams uit
Irnsum en Sneek, en een team van
de voormalige Weinstube, met als

coach good old Wiebe van Dijk, die
op voorhand liet weten wel even te
zullen winnen. Maar daar zijn de
meningen sterk over verdeeld.
Het scheidsrechtersteam bestaat
uit Johan Erents, Willem Jan Kimp,
Siem Rumping en Age Tichelaar. Zij

hebben de opdracht streng maar
rechtvaardig te fluiten. Het toernooi
wordt mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van diverse bedrijven en
‘De vrienden van Walking Football’.
Toegang is gratis.
Walking football is een sport die
enorm populair aan het worden is.
De doelgroep is 60+ en heeft tot doel
de fitheid bij de senioren te stimuleren.

Immers, de punten worden toegekend aan de hand de achterstand
die je oploopt ten opzichte van de
nummer 1. Hoe langzamer de nr. 1
qua tijd en hoe dichter je er op zit,
des te meer punten dat oplevert.
Bij een systeem waarbij je slechte
resultaten kunt vervangen door betere, moet je daar dan wel optimaal
gebruik van maken. Dat was ook de
inzet van Teatse Tichelaar. Hij had
nog een drietal mindere resultaten
staan, dus was dit een mooie gelegenheid om een daarvan te vervangen door een beter resultaat. Helaas
het liep anders dan gepland. Tichelaar zat in de tweede startgroep en
was na het zagen (een stukje van een
balk wat vervolgens door een gleufje moet passen) als eerste weg. De
eerste swingovers gingen prima en
hij wist voor in de groep te blijven.
Het looptempo was prima, zo rond
de 12,5 km per uur. Bij een combinatiehindernis ging het echter goed
mis. Tichelaar greep tot twee keer
mis en moest de combi dus drie keer
doen. Dat leverde niet alleen heel
veel tijdsverlies op maar mentaal
knakte er ook iets. Het idee dat een
optimaal aantal punten er niet meer
in zat, zorgde ervoor dat het tempo
dramatisch inzakte. De finish werd
natuurlijk nog wel gehaald, maar
veel vreugde leverde dat niet op.
Uiteindelijk finishte Tichelaar nog
wel als derde 50+, maar de achterstand op de nr. 2 was slechts 1 mi-

nuut. Dat maakte het eindresultaat
nog zuurder. Indien hij na de misser
het tempo weer had opgepakt was
die tweede plek zeker geweest. Een
les dat je altijd door moet gaan tot
de finish. Daar worden de prijzen
verdeeld.
Er resten nog twee kansen om iets
aan het klassement te doen: 16 juni
in Harreveld en de laatste op 23 juni
in Den Bosch. De laatste jaren pakte
Tichelaar steeds een podiumplek in
het eindklassement 50+. Twee jaar
geleden won hij deze zelfs. Meer dan
een derde plek zal er niet inzitten
dit seizoen. De druk neemt toe want
als er bij de laatste twee wedstrijden
niet wordt gescoord, kan het ook
nog wel eens een plak worden naast
het podium.
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Ladies’ Circle in actie
voor donaties Harlinger
11stedenzwemmer
Harlinger James Armstrong is één van de 111 zwemmers die met
Maarten van der Weijden in de elf steden twee kilometer meezwemmen. Ladies’ Circle Noordwest Friesland heeft een actie op
touw gezet voor het inzamelen van geld. Als hij meer dan € 2000
ophaalt, stellen de dames van de Ladies’ Circle zichzelf een dag beschikbaar om ergens de handen uit de mouwen te steken voor een
maatschappelijk doel.
Kunt u wel wat vrijwilligers gebruiken voor een klus, een evenement of een ander maatschappelijk doel? Doneer dan minimaal €
22 aan James en meld de klus die
u geklaard wilt hebben aan via ladiescircle.nwf@gmail.com. Komt
de teller voor donaties aan James
boven de € 2000? Dan kiezen de
dames van de Ladies’ Circle een
klus en gaan minimaal zes tot
acht dames de hele dag aan de
slag.

Nieuwe schepen Doeksen gearriveerd in Harlingen
HARLINGEN - De nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen zijn vorige week woensdag aangekomen in Harlingen. Voor de haven van Harlingen werd de stoet verwelkomd door zeesleper Holland. Er was flink wat belangstelling. Beide schepen liggen nu aan de kade bij Nesta Shipping, waar de afbouw de komende maanden zal plaatsvinden. De schepen worden vanaf 7 januari 2020 vast in de dienstregeling ingezet. De schepen varen op LNG en
dat betekent substantieel minder uitstoot van schadelijke stoffen dan bij varen op gasolie. Ook worden de schepen
voorzien van talloze milieusparende en efficiency verhogende toepassingen. Zo wordt restwarmte omgezet in elektrische energie voor het aandrijven van de boegschroeven en zijn aan boord zonnepanelen geplaatst, die energie
leveren aan het scheepsnet.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

James Armstrong zwemt 11 keer
2 kilometer mee met Maarten
van der Weijden. In maart gaf hij
zich op. Na een testdag in Oosterhout, waar hij zes kilometer
moest zwemmen, is James één
van de 111 zwemmers die mogen
meedoen. James is vastbesloten
en traint elke dag. Meestal in het
zwembad en sinds deze maand

springt hij soms vanuit zijn tuin
in de Bolswardervaart.
James: “Ik zwem mee met Maarten van der Weijden, omdat ik
in mijn familie heb meegemaakt
welke impact kanker heeft. Geld
voor meer onderzoek is en blijft
hard nodig. Daarnaast is de sportieve uitdaging en de training
daarvoor een prima manier om
mijn conditie en gezondheid te
verbeteren.”
Een voorwaarde om mee te doen
met de 11-stedenzwemtocht is
dat elke zwemmer € 1000 binnenhaalt voor kankeronderzoek.
De dames van de Ladies’ Circle
helpen James en gebruiken hun
netwerk om zoveel mogelijk geld
binnen te halen. Doneren kan
op www.11stedenzwemtocht.nl.
Zoek rechtsboven naar ‘SWIMJIM’, dan vind je de pagina waar
je aan James kunt doneren.

Vierde ronde Copini 60+
kaatscompetitie
Simon de Groot en IJsbrand
Brandsma tegen Rick Vlieger en
Sieds Swart
Echt warm hebben de 60+ kaatsers
het nog niet gehad deze competitie.
Dit keer kregen se op ut laatst zelfs
een bui regen op e billug. Simon de
Groot, een van de koplopers, was
geloot bij Ysie Brandsma, en vooral
die laatste had ur wel zin an. Het
leek spannend te worden maar Rick
Vlieger en zijn maat hadden pech
om twee keer op 6-6 het eerst te verliezen. Bij de stand 5-1 en 4-6 sloeg
Vlieger nog een bal de wereld uut
en wudde ut 5-2. Sies Zwart deed
ur van alles an maar ut laatste eerst
pakten Brandsma en sien maat toch
op 6-2.

Middelstein oppermachtig bij schoolkaatsen
Het schoolkampioenschap van Harlingen wordt gespeeld met de harde
bal en is tevens een voorwedstrijd voor het schoolkaatskampioenschap
van Fryslân, dat volgende week woensdagmiddag wordt gehouden op
het Sjûkelân in Franeker. Er stonden helaas slechts zeven parturen op de
lijst, waarvan twee meisjesparturen. Dit betekende dat er voor de meisjes geen aparte wedstrijd mogelijk was.
Door Simon de Groot
Zij speelden wel in de eerste omloop
tegen elkaar en daarbij wist Middelstein te winnen van de St. Michaëlschool met 5-2 en 6-0. De andere
parturen kwamen ook bijna allemaal
uit Midlum. Er deed alleen nog een
partuur van Het Baken mee.
In de finale kwamen twee parturen
die daar ook het meeste recht op
hadden. Middelstein met een goed
opslaande Minze Elgersma, een zeer
atletische Thijmen de Vries (achterin en voor minst op) en voorinse
Melvin Wolbers. Het Baken met een
goed opslaande Brent Boschma, die
ook nog eens prima als voorinse de

boven wist te vinden. Hij werd goed
gesteund door Luca Broekhuizen,
die achterin stond en voor minst opsloeg. Lennart Tilstra completeerde
dit partuur als balkeerder.
Het partuur van Het Baken had regelmatig moeite met de voorminste
opslag. De afstand van 18 meter is
wel haalbaar, maar dat ging wel regelmatig ten koste van de zuiverheid. Hierdoor wist Middelstein snel
een flinke voorsprong te nemen. Bij
het Baken kwam er weer een beetje
hoop, toen bij de stand van 0-3 en
0-6 toch nog het eerst werd binnen
gehaald op 6-6. Geen 0-4 achterstand, maar 1-3. Toch werd het niet
meer spannend en kwam Middel-

stein in de kransen toen de partij
werd uitgemaakt op de stand 5-1 en
6-0. Beide parturen gaven te kennen, dat zij graag mee willen doen in
Franeker.
De prijzen werden uitgereikt door
Simon de Groot, die dit deed namens de Stichting Sportpromotie
Harlingen. Hij werd deze dag goed
ondersteund op het kaatsveld door
Janny Yntema, Douwe Broersma en
Age Tichelaar. Voor de meisjes was
er toch nog een extra prijs.
Uitslag:
1 Middelstein – Minze Elgersma,
Melvin Wolbers en Thijmen de Vreis
2 Het Baken – Brent Boschma, Lennart Tilstra en Luca Broekhuizen
1 verliezersronde: Middelstein – Lay
Odolphi, Jimte Offinga en Lucas
Brouwer
Meisjes: 1 Middelstein – Sibrig Tigchelaar, Ilse Jongsma en Amber
Lubbers

Hobbe Kooistra, Wiebe van Dijk
en Wiebe Dijkstra tegen Klaas
Kloosterman en Gerard Voogd
Wiebe Dijkstra, de koploper in de
competitie, was bij Wiebe van Dijk
en Hobbe Kooistra en die Hobbe die kan wat hur mesen en hij is
nog atleties oek. De eerste opslagbal van Wiebe Dijkstra daar sloeg
Geert Voogd een kaatske van. De
volgende drie vlogen um om e oren.
Toen moest Van Dijk voorin en die

sloeg de eerste twee wel een meter
mis, sien arm lag bij Henkie Knier
in e tuun. Het werd eersten gelijk
maar daarna gingen de mannen van
partuur Dijkstra er vandoor. Klaas
Kloosterman sloeg nog enkele ballen richting boven maar de opslag
van Kooistra en Dijkstra was poer
best. Het einde viel op 5-1 en 6-0.
Frans Alberda en Andries
Koornstra tegen Jan Kwast en
Thom Zuiderhof
Ook hier een grote uitslag maar toch
was het zo nu en dan spannend.
Tommie Zuiderhof leek een nieuwe
want te hebben want ut leek wel
een slaghout dat ie an sien klauwen
had. En Jan Kwast kaatste als vanouds niet overdreven maar mooi
tikkend en knappe kaatsen neerlegge. Frans Alberda is toch zeker een
klasse kaatser maar die Zuuderhof
had sien koegels aardig uut. En hij
had niet een nieuwe want maar hij
leek gewoon helemaal wat groter.
Andries Koornstra komt ur an sien
vorm begint te groeien en hij duukt
se nou en dan oek weer naar de bal.
Zuuderhof en Kwast waren even
vaster en wonnen bij de stand 2-5
en 2-6.

Brandsma kan zelfs bij de grond komme maar was de bal oek skrabbe?
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Minioren SG FZC’54/De Vikings
presteren goed op Regio Finales
Afgelopen weekend mocht SG FZC’54/De Vikings met twaalf zwemmers
in Heerenveen strijden om wie er de beste minior van het noorden (Fryslân, Groningen en Drenthe) is. Met 47 starts en meerdere medaillekandidaten een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar.
Op zaterdag waren de medailles voor
Marre van der Wal die naar het zilver
zwom op de 100 meter schoolslag en
goud wist te winnen op de 100 meter vrije slag. Jelte de Boer zwom op
de 400 meter vrije slag keurig naar
het brons. Wytse Broekstra kwam
uit op de 100 meter rugslag, 50 meter vlinderslag en op de 100 meter
vrije slag en behaalde op alle afstanden het goud. Sven Koornstra kwam
uit op de 100 meter schoolslag en op
de 100 meter vrije slag en behaalde
op beide afstanden het brons.
Op zondag gingen de jongens en
meiden door met waar ze goed in
waren. Zo won Marre van der Wal
het goud op zowel de 100 wisselslag als de 50 meter vlinderslag
en nog een zilveren medaille op de
100 meter rugslag. Sven Koornstra
won op de 100 meter wissel ook een
bronzen medaille. Wytse Broekstra
kwam deze dag nog uit op de 100
meter schoolslag en de 200 meter
en behaalde op beide afstanden het
goud. Ook Jannoula Jaspers wist op
deze dag verrassend het brons te behalen op de 100 meter schoolslag.
Jelte de Boer kwam nog uit op de
100 meter vrije slag en de 100 meter
vlinderslag en behaalde ook hier op
beide afstanden het brons.
Het toernooi werd afgesloten door
een 4x50 meter wisselslag estafette
met de oudste minioren, hier moesten Wytse Broekstra, Jannoula Jaspers, Jelte de Boer en Vienna Maura Delea nog vol in de strijd met de
overige clubs en wisten hierin naar
het brons te zwemmen.

De overige zwemmers behaalden dit
weekend ook mooie resultaten o.a:
Fenne Balt werd 19e met een pr van
6 sec op de 100 meter schoolslag,
Milan Derks werd 9e met een pr van
6 sec op de 100 meter schoolslag, Vienna Maura Delea werd 15e met een
pr van 9 sec op de 200 meter wisselslag, Indy Nes werd 16e met een
pr van 10 sec op de 100 meter rugslag, Ilya Postma werd 32e met een
pr van 2 sec op de 100 meter vrije
slag, Elianne Sijpkes werd 14e met
een pr van 10 sec op de 100 meter
rugslag en Tijn Bijma had geen geluk
dit weekend zowel op de 100 meter
schoolslag als de 100 meter rugslag
kreeg hij een dis.
Over het hele weekend hebben de
zwemmers acht keer goud, twee
keer zilver en acht keer brons behaald en zijn ze tweede geworden
in het medailleklassement van alle
deelnemende verenigingen.
Bent u benieuwd naar de uitslag en
foto’s kijk dan op FZC54.nl of zvdevikings.nl.

Nieuwe shirts Okke Hel
Net op tijd voor de HT-roeirace werd de jongensploeg van roeivereniging Okke Hel in een nieuwe outfit gestoken.
De vaders van roeiers Sander en Sem, Arjen Santema en Erik Baas, sponsorden kleurrijke hoodies, sportshirts en
een vlag. Met Sebastiaan van Riet aan het roer van de ‘Kromme Dick’ roeiden de acht jonge roeiers, waaronder
drie debutanten, een fantastische race. Ondanks de stevige wind en soms pittige golfslag roeiden de jongens een
tijd van 3.21 uur en eindigden vijftien plekken hoger dan vorig jaar. Tijdens de race werden ze aangemoedigd door
familie en vrienden vanaf volgboot de BIW3.
(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Op naar Midsimmerjûn Terpenkuierke
Vanuit het Archeologisch Steunpunt in Wijnaldum vertrok afgelopen zaterdag - een prachtige kuierdag - een groep van 16 wandelaar (waaronder 5
kinderen) in gezelschap van drie begeleiders. De wandeling ging ‘Rond de
Koningsterp aan de Ried’. Onderweg werd er herhaaldelijk stil gestaan en
vertelden de dames van het Steunpunt over onder andere de vondst van de
gouden fibula. Maar er was ook aandacht voor het landschap en de historie
van de boerderijen en het prachtig gerestaureerde station. De volgende
groepskuier is een ‘Midsimmerjûn Terpenkuierke’ op 21 juni om 19.30 uur
vanuit het Steunpunt in Wijnaldum.

Team van de week: Jongens A1 kunnen tevreden afsluiten
De jongens van HMHC A1 gingen voor hun laatste wedstrijd naar Lemmer. Aangezien het kampioenschap aan hun neus voorbijging, was de
opdracht van de coaches heel simpel. De tweede plaats veiligstellen. De
mannen werden door beide coaches Jacob de Vries en Pieter Postma voor
de wedstrijd opgepept om fel te starten en er gelijk vol druk op te zetten.
Daar onze medecoach Joyce Heida helaas niet mee was voor het hockey
technische gedeelte.

Vlielandse kampioenen
Voor het eerst in de Vlielandse geschiedenis is een vrouwelijk voetbalteam,
onder grote publieke belangstelling, kampioen geworden. Het team van
VSV’31 speelt in de competitie van de KNVB, afd. Noord, MO15, tweede klasse. Het was groot feest op Vlieland. Burgemeester Tineke Schokker deed
alle speelsters een eremedaille om en overhandigde de aanvoerster de
beker. Een rondrit door het dorp op een historische GMC volgde, een taart
bij de bakker en pannekoeken in ’t Poffertjehuis. Staand vlnr: Rungtiwa Plat,
Lianne Lakeman, Sanneke Korff, Menthe van Kernebeek, Jolijn Hoedemaker,
Lola Houter, Anna Bakker en Sarah Vergnes. Gehurkt vlnr: Teodora Bajic,
Juul Houter, Isa Kuiper, Demi Vos, Fleur Geertzen en Joëlla Oosterbaan.
(Foto: VLIELANDFOTO)

Het idee was leuk, maar de jongens
begonnen zeer tam en rommelig.
Verdedigend onder leiding van aanvoerder Niek van der Zee stond het
goed echter de passing was slordig
wat resulteerde in een moeizaam
veldspel. Het was dan ook geen verrassing dat Lemmer op voorsprong
kwam. Na de eerste drinkpauze ging
het beter en kwam Harlingen beter
in het spel, maar tot echte kansen
kwam het niet.
Na de eerste helft was er een stevige
bespreking en werd er fel gestart in
de tweede helft.
Het middenveld bestaande uit Rico
Postma, Sjoerd en Andries Nieuwland werd beter bereikt en de voortzetting naar voren ging ook stukken
beter en er kwamen zowaar kansen.
Aangemoedigd door coaches en publiek werden de jongens steeds feller
en kwam er eindelijk de verlossende

gelijkmaker. Een strakke aanval met
twee keer raken kwam in de cirkel
bij David Steevensz terecht en zijn
voorzet werd binnen gewerkt door
Matthijs Kouwenhoven. Op strijdlust gingen de jongens opzoek naar
de overwinning en soms wat te gehaast, maar de mogelijkheden kwamen er wel. Echter in de afwerking
bij de strafcorners was Harlingen te
slordig. Na de instructies om achterin één op één te gaan spelen en Lucas
de Vries door te schuiven, kwam er
nog meer druk naar voren en via wederom een mooie snelle aanval was
het Sjoerd die de bal voorbracht en
Vincent Steevensz die koel afwerkte.

Harlingen kwam verder niet meer in
gevaar door de sterke verdediging
en creëerde zelfs nog mogelijkheden door snelle omschakeling op het
middenveld en goed benutten van
de ruimte door de voorhoede, maar
zoals vaker dit seizoen werd er vergeten om meer te scoren. Resultaat
was goed 1-2, dus de drie punten
gingen mee naar huis. Als team verdienen de jongens een groot compliment voor hun vechtlust en inzet.
Uitslagen HMHC
Meisjes C1-Steenwijk C1	
Meisjes C2-Leeuwarden C5	
Meisjes C3-JHC Stix C2	
Meisjes D1-Quick Stick D2	
Meisjes D2-Westerkwartier D3
Jongens A1-Lemmer A1	
Jongens D1-Groningen D3	

4-5
1-0
4-4
3-2
4-4
2-1
2-2

Het seizoen is afgelopen en de teams
organiseren nog allemaal leuke oefenwedstrijdjes en teamuitjes. In de
maand juni wordt er nog eenmaal
per week getraind door alle teams en
staan er nog leuke activiteiten op de
planning, waaronder de familiedag
op 23 juni.
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Jeugdoverzicht fc Harlingen
Het voetbalseizoen is gespeeld en fc Harlingen gaat zich opmaken voor
het traditionele familieweekend welke op 14, 15 en 16 juni gehouden
wordt. Daarna is het toch echt zomerstop. En daarmee komt er voorlopig ook een eind aan de wekelijkse jeugdoverzichten van fc Harlingen.
Maar wil je niks missen omtrent het nieuws bij fc Harlingen, kijk dan
regelmatig op de website van fc Harlingen (www.fc-harlingen.nl ) óf volg
fc Harlingen via diverse social media. Want fc Harlingen bouwt aan de
toekomst, voor jong én oud!

Niet alleen wonnen de jongens van fc Harlingen JO13-1 de eerst. op het eigen jeugdtoernooi, ook kregen ze de
felbegeerde “Twan Metz Bokaal” overhandigd. Duidelijk geëmotioneerd maar met veel trots nam aanvoerder Jort
Scheffer de beker aan. En zo blijft ook dit jaar deze prachtige beker met veel emotionele waarde in eigen handen.	
(Foto: fc Harlingen)

Fc Harlingen JO13
JO13-2 kwam maandag voor de allerlaatste keer in actie in en tegen
Bolsward JO13-4 en een mooiere
laatste wedstrijd kon dit team zich
niet wensen. Fc Harlingen wist met
maar liefst 0-12 te winnen en sluiten hiermee het seizoen definitief
af. De meiden van MO13-1 hebben
alles gegeven in de bekerfinale tegen
St. FC Meppel/Alcides MO13-1 welke in Zuidwolde werd gespeeld afgelopen zaterdag. De teleurstelling
moest even verwerkt worden nadat ze met 4-0 verloren, maar toen
voorzitter Nico Beuker met woorden van trots en een prachtig aandenken kwam voor iedereen zagen
de meiden ook wel in dat het een

enorme prestatie op zich was. Op
de terugweg in de partybus werd er
onderweg toch nog een klein feestje
gevierd want een tweede plaats in
een bekertoernooi is een grote overwinning. De meiden én begeleiding
kunnen op een prachtig seizoen terugkijken.
Fc Harlingen JO15
JO15-3 verloor jammer genoeg met
6-0 van LSC 1890 JO15-4.
Fc Harlingen JO17-1
Dit team was al kampioen maar
ging in de allerlaatste wedstrijd voor
de ongeslagen status. Met een 2-3
overwinning op sc Bolsward JO17-2
is het de mannen gelukt!

Succesvol fc Harlingen jeugdtoernooi
Onder perfecte weersomstandigheden werd afgelopen donderdag de
44e editie van het fc Harlingen jeugdtoernooi gehouden en ook dit jaar
was toernooiorganisator Jan Helvrich er weer in geslaagd om een groot
deelnemersveld naar het gezellige Sportcomplex aan de Oosterparkweg
te halen. Veel dank gaat er naar Jan Helvrich, alle vrijwilligers, scheidsrechters en kantinepersoneel voor het mede mogelijk maken van deze
dag.
Categorie JO10:

De uitslagen:
Categorie JO8:

1. Bolsward JO8-2. 2. (nieuwkomers) fc Harlingen JO8-2. 3. fc Harlingen JO8-1.

1. Terschelling JO10-1. 2. sc Franeker JO10-2. 3. fc Harlingen JO10-1
en de 4. was voor VSV’31 JO10-1.
Categorie JO13:

1. fc Harlingen JO13-1. 2. sc Frane-

ker JO13-1, 3e werd VSV’31 JO131, Terschelling JO13-1 werd 4e en
de 5. was voor de nieuwkomers fc
Harlingen JO13-3.

Categorie JO15:

1. sc Bolsward JO15-1. 2. fc Harlingen JO15-1 en 3e werd sc Franeker
JO15-1.
Categorie JO17:

1. sc Bolsward JO17-1. 2. Leeuwarder Zwaluwen JO17-1 en de 3. ging
naar fc Harlingen JO17-1.

Weekendoverzicht fc Harlingen
Fc Harlingen 1
Fc Harlingen 1 heeft zondagmiddag in Nij Beets dankzij een overwinning op Blue Boys de finale van
de play-offs bereikt. Fc Harlingen
begon goed aan de wedstrijd, en
creëerden goede kansen. Eén zo’n
goede actie werd jammer genoeg afgevlagd voor buitenspel en toen Bas
het van afstand probeerde, zeilde
zijn schot naast het doel. Vijf minuten voor de rust werd opnieuw

een prima aanval van fc Harlingen
onschadelijk gemaakt. Doelman Egbert-Jan moest nog gestrekt naar de
hoek om een achterstand te voorkomen maar gescoord werd er niet de
eerste helft. Na een uur spelen was
het Blue Boys die vrij door kon lopen en de 1-0 achterstand was een
feit. Direct na de aftrap leek fc Harlingen de stand weer gelijk te trekken, maar het schot knalde via de
onderkant van de lat het veld weer

Nadat er ruim vierduizend tegels gelegd waren, was het de beurt aan de
pannakooi. En zeg nou zelf, dit is toch fantastisch. Fc Harlingen bouwt aan
de toekomst.

Fc Harlingen bouwt aan de toekomst
Wat is het een lust om te zien, dat als er bij een vereniging wat moet
gebeuren er zoveel vrijwilligers klaar staan om te helpen. Dit gebeurde
de afgelopen dagen bij fc Harlingen bij het in orde maken van de gloednieuwe voetbalkooi.
Nadat Loonbedrijf & Kraanverhuur
Klaas Haitsma uit Witmarsum de
grond had afgegraven en zand had
neergelegd, gingen jong en oud
vrijdag in de weer met de ruim vierduizend tegels die gelegd moesten
worden. Een behoorlijke klus maar
gelukkig waren er vele vrijwilligers
die een handje mee hielpen. Nadat de tegelvloer gelegd was, werd
de pannakooi opgebouwd. Houd

de fc Harlingen website goed in de
gaten voor meer nieuws omtrent
deze pannakooi want de komst van
deze pannakooi biedt voor fc Harlingen legio mogelijkheden. Diverse
toernooitjes voor leden én niet-leden zijn al in voorbereiding; van
2-tegen-2 toernooitjes, ouder-kind
toernooi of opa-kleinkind toernooi.
Wordt vervolgd dus…

De spanning van de bekerfinale was goed te merken bij fc Harlingen MO13-1.
Desondanks kregen de meiden wel kansen tegen het sterke Meppel. Maar
het bleef bij schoten op de paal, nét naast en op de lat. Deze dag was het
geluk niet aan de zijde van fc Harlingen…

in en leverde slechts een hoekschop
op. In de 75e minuut kreeg fc Harlingen een hoekschop. Deze belandde perfect op het hoofd van Mateuz
en die kopte de 1-1 tegen de touwen. Tien minuten voor tijd kwam
fc Harlingen op voorsprong en daar
waar elke Harlinger juichte, keurde
de leidsman het doelpunt af vanwege (zoals hij zelf zei) gevaarlijk
koppen. De tijd begon te dringen,
maar fc Harlingen bleef voetballen.
Vier minuten voor het eindsignaal
kreeg fc Harlingen een strafschop
vanwege vasthouden in de zestien.
Remko faalde niet vanaf elf meter
en fc Harlingen behaalde hiermee de
verdiende 1-2 winst.
Fc Harlingen VR1
De Vrouwen bij fc Harlingen zijn
uitgespeeld. In Joure, waar het 2-2
werd, hebben ze nog een puntje
mee kunnen nemen. Na achttien gespeelde wedstrijden behalen ze een
keurige vijfde plaats.
Komend weekend
De finale van de play-offs tussen
fc Harlingen en vv Balkbrug zal op
Pinkstermaandag worden gespeeld
in Oldeholtpade. Beide teams hebben grote belangen, want de winnaar van dit duel handhaaft zich
in de vierde klasse. Het belooft op
voorhand een spannende strijd te
worden. Als het vizier op scherp
staat en de defensie als een huis, dan
is een overwinning zeker mogelijk.
Natuurlijk is iedereen weer welkom
om onze jongens aan te moedigen.
Het duel op sportpark ‘Olpae’ begint
zondag om 14.00 uur.

‘Ouwe Seunen’ fc Harlingen 45+
kampioen
De 45+ spelers van fc Harlingen, plaatselijk beter bekend als de ‘Ouwe Seunen’, waren ooit stuk voor stuk sterspelers bij vv Harlingen en Robur, een
enkeling zelfs ver buiten Harlingen of in een andere topsport, en dat zijn ze
dus nog steeds. De warming up is een lachertje, de bal doet het werk en
scoringskansen zijn er om verzilverd of hopeloos verprutst te worden. Het
publiek lacht zich doorgaans de tranen uit de broek. Fc Harlingen meldt
het volgende: Vrijdagavond 31 mei zakten de ‘Ouwe Seunen’ na het laatste
fluitsignaal in absolute gelukzaligheid neer op hun knieën op het kunstgras
van Zeerobben en lieten hun tranen de vrije loop. Bloemen, het clublied,
vuurwerk, kratten bier, alles erop en eraan. En diep in de nacht met de tegenstanders op de tafel meeblèren op The Doors en als kers op de kampioenstaart een laatste plasje op de middenstip van het hoofdveld. Want het
blijft natuurlijk wel Zeerobben. Leve de Ouwe Seunen van fc Harlingen 45+,
kampioenen in de 1e klasse! Op de foto boven vlnr: Anne Diekstra, Carlo
Homminga, Erik Zandberg, Peter Outhuyse, Nieky Dekker, Bert Erents. Onder vlnr: Simon Vuyk, Johny Homminga, Henk Andy, Anthony van Andel. Niet
op de foto: Kerst Heida en Simon Koornstra.
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Familiedagen Zeerobben
Wie aan het einde van het seizoen denkt, denkt aan afsluiting en denkt
aan familiedagen. Dat is een vast item bij veel verenigingen. Velen kijken
uit naar die familiedagen omdat het daarna echt even voorbij is en de
focus op de vakantie kan komen te liggen. Voor veel vrijwilligers gaat
het seizoen ook na de familiedagen nog wel even door want er moet altijd nog veel gebeuren. De familiedagen bij Zeerobben worden dit jaar op
vrijdag 14 en zaterdag 15 juni gehouden.

Zeerobben JO9-1 pakt KNVB-beker district Noord
Wie kan er nou zeggen dat hij of zij in zijn of haar carrière de Noordelijke
KNVB Beker gewonnen heeft? Niet zo heel veel voetballers toch? Laat
staan dat je kunt zeggen dat je hem twee keer gewonnen hebt. En dan
nog wel in successie! En toch is er een stel Zeerobkes dat dit kan zeggen;
een goed stel! Die unieke prestatie leverde Zeerobben JO9-1 zaterdag
namelijk in het Drentse Zuidwolde. Na vorig jaar als JO8-1 al de beker
te hebben gewonnen, deden ze het afgelopen zaterdag opnieuw, nu als
JO9-1 uiteraard. En hoe.
Maar eerst even terug naar het begin
van de dag. Na een moeizame nacht
vol spanning en buikpijn eindelijk
in alle vroegte richting het Oostersportpark voor de reis naar Zuidwolde. Aangekomen op het parkeerterrein bij de Robbenplaat vielen de
monden van de boys stuk voor stuk
open: er stond een heuse spelersbus
voor hen klaar. Die prachtige bus van
de grote mannen van Zeerobben 1,
compleet met sponsorbedrukking,
Zeerobben-logo’s en de titel ‘spelersbus zmvv Zeerobben’. Wat er verder
ook nog zou gebeuren, de dag kon al
niet meer stuk.
Zuidwolde, nabij Hoogeveen bleek
een prachtige locatie voor een evenement als dit. Alle bekerfinales werden er op één dag afgewerkt en dat
is een behoorlijk spektakel. Compliment voor de ontvangende vereniging als ook voor de KNVB Noord
voor de vlekkeloze organisatie.

Voor de finale bij de JO9-1 A-categorie hadden zich geplaatst FC Assen,
SC Lewenborg (Groningen), vv Heerenveen en Zeerobben. Voorwaar een
mooi en aansprekend deelnemersveld.
Zeerobben begon sterk tegen FC
Assen en liet onmiddellijk zien met
welke missie ze naar deze finaleronde gekomen waren. Een 5-1 overwinning was het resultaat.
De tweede wedstrijd tegen Heerenveen leek op voorhand al beslissend.
De Heerenveners hadden namelijk
ook al dik gewonnen van Lewenborg, dus de winnaar leek spekkoper
te gaan worden. Zeerobben speelde heel sterk deze wedstrijd. Geen
plankenkoorts, gewoon vol d’r op,
goed voetballen en ook nog effectief en met fraaie goals. Halverwege
al 2-0 en de eindstand 4-0 liet niets
aan duidelijkheid te wensen over.

Heerenveen bleef gedesillusioneerd
achter.
Een gelijkspel in de laatste wedstrijd
tegen Lewenborg zou volstaan voor
de bekerzege. Zeerobben was de favoriet, maar het moet gezegd, Lewenborg weerde zich kranig. Zeerobben moest echt aan de bak. Gelukkig
deden ze dat ook en na een moeizame 2-0 ruststand liepen ze pas in
de tweede helft verder uit naar een
overtuigende 5-0 overwinning.
De beker was binnen. Het feest
barstte al los op het veld en dat werd
later nog een dunnetjes over gedaan
bij de prijsuitreiking op het podium.
Zeerobben JO9-1, het is een goed
stel, dat zichzelf en daarmee ook
Zeerobben als club op fraaie wijze op
de kaart zetten. Hulde aan het team
met de spelers Jort Faasse, Quinten
de Boer, Toine Siccama, Maurice
Bakker, Wiard Sibma, Lanvin Warmerdam, Milion Degol en Stijn Sybesma. De leiding van het team is in
handen van Jeffrey Siccama, Erik de
Boer en Willem Faasse.
Feest in de bus terug en na aankomst
in Harlingen ook nog eens getrakteerd op limonade en patat. Wat een
dag, wat een succes, wat een goed
stel.

JO19-1 uitgeschakeld in nacompetitie
Het is Zeerobben JO19-1 niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de nacompetitie voor promotie naar de 4e divisie. Op het
Oostersportpark werd er met 1-3 verloren van vv Winsum na verlenging.
Er leek geen vuiltje aan de lucht voor
JO19-1. Zeerobben begon goed aan
de wedstrijd en scoorde al na twintig minuten de 1-0. Winsum stelde
daar weinig tegenover en Zeerobben kreeg kans op kans om de voorsprong verder uit te bouwen. Maar
de kansen werden niet benut zodat
er met een 1-0 stand werd gerust.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld met een tegenstander die nu
iets meer van zich afbeet. De beste
kansen bleven echter voor Zeerobben die ook nu niet tot doelpunten
werden omgezet. In de 89e minuut
gebeurde het dan toch. De warrig fluitende scheidsrechter zag in
een onschuldige bal, die op het lichaam van een verdediger kwam,
een handsbal en dus strafschop. Die
werd koelbloedig afgemaakt en dus
1-1 en tijd voor verlenging. Winsum
kwam nu beter in de wedstrijd en
drong aan hetgeen resulteerde in
de 1-2. Even later was het Zeerobben dat veerkracht toonde en knap
scoorde en de stand op 2-2 bracht
maar de scheidsrechter gooide weer
roet in het eten en keurde de goal af.

Hierna kon Winsum rustig de wedstrijd uit counteren en nog de 1-3
scoren. Zeerobben deed zichzelf te-

kort en verloor de wedstrijd omdat
er teveel kansen gemist werden.
Volgend seizoen weer hoofdklasse
voor JO19-1. En dat blijft ook een
mooie uitdaging.

Op de vrijdagmiddag is de organisatie nog bezig om een pannenkoekfestijn voor de jongsten te organiseren. Aansluitend zal er weer
gekaatst worden. WB Drive-In Show
zal die avond voor de muzikale klanken zorgen. Gezellige boel dus en
leuke opwarmer voor de zaterdag.
Die zaterdag begint al vroeg met
het I. Bode-toernooi voor alle Waddenrobkes en spelers uit de teams
van JO8, JO9, JO10, JO11, JO12,
JO13, MO11 en MO13. En dat is
voor de organisatie weer een enorme uitdaging. Ruim 250 kinderen
zijn ingedeeld en strijden voor de
Bode-trofee. Het toernooi begint al
om 9.00 uur en zal rond de klok van
12 weer afgelopen moeten zijn omdat dan de strijd om de Tinus Booij
Penalty Bokaal los gaat. Tijdens de
ochtenduren zal er ook weer een
merchandise-kraam in de kantine
aanwezig zijn met o.a. verkoop van
trainingspakken,
trainingsshirts,
trainingsshorts en trainingspangs.
De voorrondes voor de penalty-bokaal zijn dit voorjaar tijdens de
trainingen van de teams reeds gehouden. Elk team stuurt op de familiedag haar beste penaltykiller.
Diegene die zijn/haar zenuwen het
beste onder controle heeft op het
bomvolle A-veld zal uiteindelijk de
bokaal in ontvangst mogen nemen.
Daarna gaat het klein-terrein voetbaltoernooi weer van start. Ook niet
meer weg te denken op de familiedagen en zorgt altijd voor een speciale gezellige sfeer op en rond de
velden. Op het terras zal zanger Davey v.d. Sluis zijn best doen om daar
de feestvreugde te verhogen. Davey
van der Sluis is een ras entertainer.

Van grote tot kleine podia hij heeft
er allemaal gestaan. Bekend van
Bloed, Zweet en Tranen en Topper
Gezocht. Davey is een Nederlandstalige zanger die gaat voor een feestknaller maar schrikt zeker niet van
een mooie ballad. Als dat allemaal
achter de rug is kan een ieder zich
opmaken voor een onvergetelijke
slotavond met B-normal. Geen onbekende voor Zeerobben want zij
zetten al een keer tijdens het oudejaarsfeest de Robbenplaat op stelten. B-normal is een knotsgek duo,
dat weet hoe je een muzikale avond
onvergetelijk maakt. Voor elk wat
wils, van jong tot oud. B-Normal
heeft dan ook een breed en verrassend repertoire. Van Lady Gaga tot
Frans Duijts, Robbie Williams tot
Queen, niets is te gek voor dit duo.
B-Normal staat voor een geweldig
feest.
Met dit aanbod hoopt de organisatie
voor een ieder wat te bieden. U bent
van harte welkom op de vrijdag of de
zaterdag van de familiedagen.

Onderling meiden/vrouwentoernooi bij Zeerobben
Het was de bedoeling om in december een kersttoernooi voor de meiden/
dames van Zeerobben te organiseren maar helaas gooide toen de sneeuw
roet in het eten. Er werd toen de wens uitgesproken om het toernooi
aan het eind van het seizoen te organiseren mits er nog ruimte was in
het overvolle programma van de meiden. Maar dat lukte en dus spelen
ze morgen op het Oostersportpark een onderling toernooi waaraan alle
teams zullen meedoen.
Het toernooi zal om 10.00 uur van
start gaan en is rond 12.00 uur afgelopen. Een mooie afsluiting van het
seizoen voor de meiden/damesafdeling van de club. Een seizoen dat
zeer succesvol was. Zowel VR2 als
MO13 als ook MO15 werden kampi-

oen. Het jeugdbestuur is inmiddels
druk bezig met de voorbereidingen
op het nieuwe seizoen. Daarover
later meer. Eerst morgen naar het
Oostersportpark voor meiden/dames voetbal.

Ruim 400 kleuters
bij Zeerobben
Alweer voor de derde keer organiseert de jeugdafdeling van Zeerobben het kleutervoetbal voor de basisscholen van Harlingen/Midlum. De organisatie is ook dit jaar weer in handen van Wietse de
Wit, Angela Amels en Edwin Zijlstra. Zij kennen inmiddels de klappen van de zweep en weten er elk jaar weer een mooi feestje van te
maken. Maar ook zij realiseren zich dat de hulp van de vrijwillig(st)
ers deze ochtend onmisbaar is.

Zeerobben JO19-1 verloor thuis met 1-3 van Winsum en is uitgeschakeld voor
promotie naar de 4e divisie.	
(Foto: Frans Bode)

En ook dit jaar is het weer gelukt
om ruim vijftig vrijwilligers te vinden die graag meehelpen aan deze
unieke ochtend voor alle kleuters.
Het geeft veel energie om met al
die enthousiaste jongens en meisjes te werken zo is vaak de reactie
van de mensen die meehelpen.
Huisfotograaf Frans Bode zal ook
weer aanwezig zijn om alles vast
te leggen en ook Stijn van Jonge-

renwerk schuift weer aan. Als het
weer ook nog eens meezit kan het
niet anders dan een fantastische
voetbalochtend worden voor de
jeugd van Harlingen. Het kleutervoetbal wordt georganiseerd
op woensdag 19 en 26 juni aanstaande. Voor meer info wordt er
een leuk filmpje gedeeld via het
Instagram account van de club en
via Facebook en twitter.
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伀漀欀 洀攀琀 倀椀渀欀猀琀攀爀攀渀
䐀攀 最漀攀搀欀漀漀瀀猀琀攀
䠀愀氀氀漀 䨀甀洀戀漀⸀

KIES & MIX
BARBECUE

3 bakjes vlees, vis, vega
of groente met de sticker
‘kies & mix 3 voor 9,00’

3 VOOR

9

00

䜀攀氀搀椀最 琀⼀洀 搀椀  漀欀琀漀戀攀爀 ㈀ 㤀
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De nieuwe
Detecteert.
Past zich aan.
Maakt grondig
schoon.

Dyson specialist
van Friesland

Alleen verkrijgbaar bij EP:Mensonides

Stofzuiger
V11 Animal +

Stofzuiger
V11 Absolute

• De hoogste zuigkracht van alle
snoerloze stofzuigers in gebruik
• Real-time rapportage dankzij
het LCD-scherm
• Tot 60 minuten grondige reinigen
met constante zuigkracht

• De hoogste zuigkracht van alle
snoerloze stofzuigers in gebruik
• Real-time rapportage dankzij
het LCD-scherm
• Past zich aan op verschillende
vloertypen dankzij de torque
vloerzuigmond

599,-

649,EP:Mensonides
De Vormer 2 - 8861 KB Harlingen - Tel.: (0517) 42 00 33
www.epmensonides.nl - info@epmensonides.nl

Harlingen - Sneek - Bolsward

Oosterdijk 81 - 8601 BS Sneek - Tel.: (0515) 75 63 83
www.epmensonides.nl - sneek@epmensonides.nl

Dijkstraat 19 - 8701 KB Bolsward - Tel.: (0515) 72 70 02
www.epmensonides.nl - bolsward@epmensonides.nl

