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Geen komkommertijd in Pluktuin PlukWad
Sinds dit voorjaar is
de regio Harlingen
een fleurig initiatief
rijker: Pluktuin PlukWad. Deze pluktuin
bij Wijnaldum is voor
de
ondersteuning
van de naastgelegen schooltuin, die
onlangs van start is
gegaan. Op het reusachtige
bloemenveld kun je momenteel een fraai boeket
plukken - na adoptie
van een vierkante
meter voor tien euro.
Momenteel zijn er
ook heerlijke courgettes te koop (het
geld mag in het
kistje in het informatiekastje; er kan niet
gewisseld worden).
Meer info op www.
pluktuinplukwad.nl.
Begin september is
er een oogstfeest in
de pluktuin; daarover
later meer.

Douwina Bijma-Haan snelste dame Caspar di Robles zeezwemtocht
Het was afgelopen zondag alweer de twaalfde Caspar di Robles zeezwemtocht die in de Waddenzee werd gehouden. Douwina Bijma-de Haan
bleek de snelste bij de dames en Hessel Broekstra bij de heren. Om 10.15
uur werd tussen Harlingen en Zurich het startsein gegeven en begonnen
de ongeveer 30 deelnemers aan hun 5 kilometer zwemtocht.
Door Ubbo Posthuma
De weersomstandigheden waren
voor de zwemmers goed te noemen,
echter de supporters werden door
de gestaag vallende regen bijna net
zo nat als de zwemmers. Ook good
old Jelle Haan was weer van de partij. Hij heeft alle afleveringen meegezwommen en stond in 2008 aan
de wieg van dit zwemspektakel met
deelnemers uit het hele land. Drie
keer ging de tocht niet door. Tweemaal door corona en één keer door
slecht weer.
“In het eerste deel van deze tocht
stond er een zuidwestenwind kracht
3”, zei Jelle na afloop. “In het tweede deel groeide deze uit tot kracht 4
en waren de golven iets hoger. Maar
we hewwe ’t weer haald”, lachte Jelle. Jelle wist zijn dochter Douwina
over te halen om mee te doen. “Het
was voor de eerste keer en het is heel
goed bevallen”, zei Douwina. Helemaal aangezien zij de snelste dame
was.

Naast veel deelnemers van Texel,
kwamen ze uit Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Wommels, Makkum, Arum, Weidum, Menaldum,
Oude Bildtzijl, Britsum en Dokkum
en zelfs uit het Brabantse Rijen.
Uiteraard ook diverse Harlingers;
Albert van der Ven, Janneke Buikhuizen, Sander Jilderts, Klaas Hoekstra, Raimond de Lange, Reinier
Ingwersen en Martin Treub. Ook de
man die de Elfstedentocht onlangs
fietste, zwom en liep, Stefan van der
Pal, was deelnemer.

Dames
1) Douwina Bijma-Haan, Arum 1.05
2) Alice Elbertse, Den Burg Texel 1.15
3) Janneke Buikhuizen, Harlingen 1.15
Heren
1) Hessel Broekstra, Wijnaldum 0.58,12
2) Dick Kuijsters Rijen Noord-Brabant 0.58,16
3) Stefan van der Pal, Leeuwarden 0.59,11

Survivalbaan Balklandpark
met Harlinger accent

De opbrengst van de zwemtocht 670 euro - was voor de Alzheimer
stichting. Drinken en koek voor de
deelnemers werd door supermarkt
Plus gesponsord. Het verkleden en
douchen vond plaats in de Waddenhal. Drie kajakkers van Texel begeleidden de zwemmers. De organisatie beruste bij Klaas Hoekstra en
Raimond de Lange van zwemvereniging De Vikings.

Nog

26
dagen
Leesclub
Samen over boeken praten
is leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met andere
ogen en ontdekt nieuwe
dingen. Bovendien ontmoet je leuke mensen. Een
door Senia opgerichte leesclub literatuur in Harlingen
heeft plaats voor nieuwe
leden.
‘Leesclub Harlingen N3’ heeft
te kampen gehad met veel
afzeggingen wegens ziekte
en moet opnieuw starten, na
corona. Er is geen vaste dag
waarop de groep bij elkaar
komt. Dit en ook de boekenlijst worden in onderling overleg vastgesteld. Wilt u meer
weten van deze groep? Neem
dan contact op met Eva Richert, via evarichert@hotmail.
com. Zie www.senia.nl voor
meer informatie.

Orgelconcert
Op vrijdag 12 augustus
geeft organist Eeuwe Zijlstra een concert op het
Hinsz-orgel van de Grote
Kerk. Het is het vijfde concert in de internationale
reeks concerten op het monumentale orgel uit 1776.
Het concert begint zoals
gebruikelijk om 20.00 uur.
Eeuwe Zijlstra is al ruim 25 jaar
hoofdorganist van de Grote
Kerk. Naast organist te Harlingen is hij ook organist bij de
Doopsgezinde Gemeente te
Groningen, waar hij ook de
vaste bespeler is van het Concertorgel in de Oosterpoort.
In diensten van het Studentenpastoraat en bijeenkomsten van de Universiteit is
Eeuwe regelmatig te horen op
het beroemde orgel van de
Martinikerk. Eeuwe speelde
en speelt ook regelmatig in
het buitenland. Zo concerteerde hij onder andere meerdere
keren op Curaçao, in Duitsland, Denemarken en Noorwegen, maar ook in Rusland
en Siberië.
Voor zijn concert in Harlingen
heeft hij een interessant programma samengesteld met
muziek van Franse componisten. Van J. Alain speelt Eeuwe
Le Jardin Suspendu, van C.
Franck diens Troisième Coral
en Prelude, Fugue et Variation
en daarnaast nog composities van Messiaen, Langlais,
Pierné, Gigout en Guilmant.

Stad Harlingen

Deelnemers Casper di Robles zeezwemtocht 2022.

Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe survivalbaan in het
Balklandpark door Bruggink Sports Contructions. Het ontwerp is tot stand
gekomen in samenwerking met een groep potentiële gebruikers en docenten van rsg Simon Vestdijk. Door het (her)gebruik van meerpalen als hoekpalen heeft het ontwerp een nautisch, Harlinger accent gekregen. Zodra
de baan officieel is goedgekeurd kan deze gebruikt worden. De officiële
ingebruikname volgt later.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Skûtsje Stad Harlingen is de
afgelopen maanden volop
in training geweest. Tijdens
en na de twee verloren wedstrijdjaren is hard gewerkt
aan het schip. Zaterdag 13
augustus gaat de strijd om
het IFKS-kampioenschap los
in Hindeloopen. Op vrijdag 12
augustus in uw Harlinger Courant meer over bemanning,
hun ambities en het wedstrijdprogramma.
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Het hemd van het lijf: Cees Mol
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Wietske Nieuwenburg beantwoordde vorige week de vragen. Zij geeft de pen door aan Cees Mol.
Bedankt Wietske. Ik ben Cees Mol, geboren in
de gemeente Harlingen, en in m’n jeugd opgegroeid in Midlum. In Midlum heb ik ook op
school gezeten, en daarna naar de RSG in Harlingen. Na de RSG, heb ik in Leeuwarden een
koksopleiding gevolgd, en daarbij ook in verschillende horecazaken in Harlingen gewerkt.
Op mijn 18e heb ik mij aangemeld bij het
Korps Mariniers, en na een heel zware opleiding, heb ik ruim negen jaar gediend bij het
Korps.
Ik ben alweer ongeveer tien jaar gescheiden
van mijn ex-vrouw, waar ik een heel mooie
dochter mee heb (Puck Mol) van alweer 12 jaar
oud. Ik heb één zusje die anderhalf jaar jonger
is, en zij woont in Den Helder. Zelf woon ik in
de prachtige binnenstad van Harlingen, waar
ik eigenlijk nooit meer weg wil, en waar ook
mijn drie bedrijven heb.
Ik heb een aantal jaar geleden De Kombuis
overgenomen, waarna ik twee jaar geleden
Molly’s heb overgenomen van mijn ouders, en
inmiddels mag ik mij sinds vorig jaar eigenaar
noemen van restaurant Wally’s. Echt een hobby heb ik niet, maar daar heb ik ook niet echt
de tijd voor met drie zaken. Ik ben vooral veel
aan het werk.
De vraag die Wietske stelt:
Je hebt bij de mariniers gezeten. Is dit qua
drukte te vergelijken met wat je nu doet, dagelijks met je drie zaken?

Nou Wietske, dat is wel even een vraag waar ik
goed over moest nadenken. Heel veel dingen
die ik heb geleerd bij de mariniers kan ik nu
ook gebruiken. Bijvoorbeeld het omgaan met
drukte en stress en mensen begeleiden. Maar
de drukte en stress op een uitzending of oefening, is denk ik niet echt te vergelijken. Wel
blijf ik nu meestal kalm en kan ik het overzicht
bewaren, en haal ik mijn kick uit de drukte en
als alles goed verloopt.
Maar ik mis soms de adrenaline, en de groepsbinding die ik bij de mariniers had. Maar ook
bij Defensie is het soms hollen en stilstaan.
Wat betekent Harlingen voor jou?
Harlingen betekent voor mij thuiskomen, als
ik op vakantie ben geweest (waar ik helaas
te weinig tijd voor heb). Maar dan rijd ik bij
thuiskomst altijd eerst even een rondje over
de Voorstraat en langs de havens.
Levensmotto.
Living on the edge. Niet altijd natuurlijk, maar
ik hou wel van een uitdaging.

Mooiste plekje in de stad?
De havens van Harlingen.
Waar zou je beter in willen zijn?
Iets meer genieten.
Waar stoor je je snel aan?
Mensen die te snel hun oordeel klaar hebben.
Welk stempel ontbreekt nog in
je paspoort?
Ik heb al heel wat landen bezocht, maar Amerika staat nog niet in m’n paspoort.
Ben je een verzamelaar of kun je gemakkelijk weggooien?
Van beide wel een beetje. Maar als ik dan weer
eens een grote opruiming heb gaat ook echt
alles in de container of naar de kringloop.
Volg je de lokale politiek?
Zou misschien wel wat meer moeten, maar
nee, dat volg ik niet.
Naar welke muziek heb je het laatst
geluisterd?
Ik vind het heerlijk om gewoon radio te luisteren, maar heb niet echt een bepaalde voorkeur, ik vind veel leuk.
Met wie zou je graag een paar uur op een
terrasje willen zitten?
Met mijn oud-collega’s van de mariniers. Even
verhalen ophalen, over de tijd die we hebben
meegemaakt.
Favoriete sport?
Ik heb zelf heel veel gesport, en van jongs af
aan op redelijk hoog niveau aan judo gedaan.
Wel ben ik er al lang mee gestopt, maar het
blijft een mooie sport.
Voor wie heb je heel veel respect?
Voor mijn ouders die me hebben opgevoed,
want ik was niet altijd makkelijk. En nog kom
ik wel eens voor advies, of steun bij ze.
Wat is de grootste gok die je ooit hebt genomen?
Ondernemer worden, en niet meer in loondienst.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Hoe zou je dag eruitzien als je miljonair
was?
Vaker op vakantie gaan, en volgens mij minder zorgen. Verder zou er weinig veranderen
denk ik.
Wat is het beste advies dat je ooit hebt
gekregen?
Geniet van het leven (ook al vergeet ik dat nu
soms).
Waar zou de gemeente meer aandacht
aan mogen schenken?
Tijdens de afgelopen Tall Ships Races vond ik
dat de gemeente Harlingen niet echt voor de
Harlinger ondernemers opkwam, maar zelfs
tegenwerkte. Ook het in contact komen met
de gemeente, en afspraken maken, of nakomen van afspraken is niet hun sterkste punt.

Grootste miskoop.
Een BMW 5 serie, die heeft me alleen maar
geld gekost.
Ik geef de pen door aan:
Daniel Schaaf.
En stel de vraag:
Waar sta je liever, in de oliebollenkraam, of
toch de poffertjes?

Colofon

Bist oek sunig?
Soms wel en soms niet.
Avondje uit naar?
Gezellig met m’n vrienden de kroeg in, dan
maken we overal wel een feestje.

Welke uitdaging zou je nog een keer willen aangaan?
Parachutespringen.

Mis je iets in Harlingen?
Iets meer gezelligheid en drukte in de winterperiode.

Grote blunder?
Iemand voor een man aangezien, en ook zo
aangesproken, maar bleek een vrouw te zijn.

Wat is het ondeugendste dat je vroeger
hebt uitgespookt?
Te veel om op te noemen.

Havenbedrijf

Flevomedia
Kanaalweg 72
8861 KG Harlingen
Tel. 0517 - 430043
www.harlingercourant.nl
Redactie
redactie@harlingercourant.nl
Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl
Familieberichten
€ 0,47 per mm.
familieberichten@harlingercourant.nl
Ontvangt u geen bevestiging, neem
dan contact met ons op. Aanleveren
tot donderdag 16.00 uur.
Omroepertjes
€ 1,25 per regel. Gratis tot en met 5
regels voor particulieren indien het
geen commerciële uiting betreft.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl

Piet van botenverhuur Ouweseun organiseert in de zomermaanden rondvaarten voor toeristen. Af en toe werkt Gijs van Hesteren een middagje
als rondvaartschipper. Op de foto een vrijgezellenparty. Gijs: “Een van de dames zou binnenkort trouwen. Ze kwamen van Terschelling en waren
speciaal voor de party overgestoken naar het vasteland. Ze waren die dag al in Grou, Groningen en Leeuwarden geweest. Dus inmiddels waren
ze erg vrolijk. Na de rondvaart stapten ze weer op de Doeksen-veerboot voor een druk avondprogramma op Terschelling.” Gijs over gidsen in
je eigen stad: “Ik kan veel meer verdienen met schipperen van rondvaartboten en salonboten in de Amsterdamse grachten, of op het wad in de
bruine vloot, maar in je eigen stad is het veel leuker. En als AOW’er is het heilige moeten er een beetje af, wat werken betreft.”

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

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

Met grote bewondering en respect hebben wij je
afstand zien nemen van alles wat je dierbaar
en lief was, we hebben je los moeten laten
10 augustus zijn onze
lieve heit en mem
(oude) pake en beppe

Marten en Alida
Jongema

60

Elisabeth Scheffer - Oldenburg
Betty
I Harlingen
1 augustus 1932

† Harlingen
29 juli 2022
55 jaar

jaar getrouwd

Sinds 2 juli 2008 weduwe van Sipke Scheffer
Gerda Ingeborg (in liefdevolle herinnering)

Wij willen ze hiermee
van harte feliciteren.
Hun dankbare kinderen
en (achter)
kleinkinderen.
Zuiderhaven 132 8861 XW Harlingen

Bea (in liefdevolle herinnering)
Bianca en Martin
Maya
Merida

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart
Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw medeleven,
aanwezigheid, lieve woorden, bloemen en kaarten
die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden
van onze dierbare Moeke, groot en overgrootmoeder

Akka de Vries - Beers
Dit heeft ons diep ontroerd en tegelijkertijd erg gesteund.
Corrie en Marijke
Alie en Jan
Tjalling en Annie
Jan en Jacoba
Klein- en achterkleinkinderen
Harlingen, augustus 2022

Pieter Tichelaar
*Harlingen, 5 aug. 1931

† Harlingen, 29 juli 2022
63 jaar

Hilly F. Tichelaar - Speelmans
Douwe en Paulina
Sophie
Friso
Jelle en Doris
Pieter
Caroline
Corry en Lien
Correspondentieadres: Willibrorduslaan164,
1216 PE Hilversum

Chantal
Eowýn
Aylinn

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
inmiddels plaatsgevonden

Denise
Feline
Luca
Zenn
De crematieplechtigheid heeft op woensdag 3 augustus
plaatsgevonden.

DaNKBetUiGiNG

Na alle fijne jaren samen die wij met hem mochten
beleven nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn
lieve zorgzame man, vader en opa

Correspondentieadres:
Hoofdweg 61 | 8486 GD Oldelamer

Verdrietig hebben we afscheid genomen van onze
lieve, humoristische broer, zwager en oom

Pieter Tichelaar
Jeep † en Roelie †
Betty † en Sieb †
Maaike en Gerrit †
Suze en Watze

Creatief en eigenzinnig...
een paar gouden handen zijn nu uitgewerkt.
Na jaren van steeds meer inleveren en een
afnemende gezondheid is overleden

Catharina Agatha Drost
Catrien
† 29 juli 2022
Wolvega

* 22 maart 1939
Harlingen

Familie Kroonen
Familie Drost
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van
Lindestede voor hun liefdevolle en toegewijde zorg.
Het afscheid vindt plaats op woensdag 3 augustus
om 14.00 uur in uitvaartcentrum Nanninga,
Hortensiastraat 50 te Wolvega.
Aansluitend zal Catrien overgebracht worden naar het
crematorium.

neven en nichten

Achter alle tranen van verdriet schuilt een glimlach
van herinnering.
Wij hebben afscheid moeten nemen van onze
dierbare zwager

Pieter Tichelaar
echtgenoot van Hillie Tichelaar-Speelmans.
Janny Gercama-Speelmans - Ab Gercama in herinnering
Ype Speelmans - Sita Speelmans-Zeinstra
Kinderen en kleinkinderen.

Wij ontvingen het bericht dat is overleden onze zeer
gewaardeerde buurman

Dhr. P. Tichelaar
Wij wensen buurvrouw, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.
Fam. T. Wiersma
Fam. C. Postma
Fam. A. Molenaar
Fam. J. Bijma
Fam. F. Sijbesma
Fam. Y. de Bruin

Elke dag een mooie
dag bij Kinderwoud!

Fam. G. J. Ypma
PD Blaak
Fam. H. Hiemstra
Fam. S. Kooistra
Fam. B.J. Mendel
J. Kelder - Bron

Met opvanglocaties in Harlingen op
ikc het Noorderlicht en ikc ‘t Wad!
• Kinderopvang:
voor kinderen van 0 - 4 jaar
• Voorschool:
voor kinderen van 2 - 4 jaar
• Buitenschoolse opvang:
voor kinderen van 4 - 12 jaar
T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

kinderwoud.nl

Zaterdag 6 aug. KV
Eendracht Waddenvispartij. Aanv. 10.00 uur, z.bal
2 tegen 2 VF Opg. t/m 5aug.
19.00 uur l + n.l. bij Bennie
Zeilmaker, D. Broersma,
417694; S. Quisenaerts, 0627175239; J. Nieuwenburg,
417102.
De Inbreng Grote Kerk ophalen goederen dinsdags.
Bel 06 50 277 623

BOOTH BOUTIQUE William
Boothstraat 29 Open: di.
t/m vr. van 13.30-16.30 uur.
Grote collectie, iedere week
nieuwe voorraad.
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
SCHULDEN?
www.schuldhulpido.nl

De Inbreng Grote Kerk
open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.
Hulp nodig? St. Seun &
Steun! Bel 06 12351389
Iedere ma., wo. en vr. tussen
10.00 en 11.00 uur.
Kijk ook een op www.
harlingercourant.nl
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OVERLIJDEN

Het mooiste van herinneringen is,
dat niemand ze van je af kan nemen.

“ … dood ben ik pas als jij mij bent vergeten. ”
Bram Vermeulen (Testament)
“ Na 64 jaar mooi leven is er wat mij betreft geen enkele
reden tot klagen. Ik heb geleefd, zoals het leven
te leven valt. Ik heb geprobeerd er van te maken wat
ervan te maken valt en dat is vooral gelukt. ”

RON LEEN
Voor altijd in ons hart.

Na een lang leven dat altijd in het teken stond van
zorg en aandacht voor de ander, is rustig en vredig
ingeslapen onze lieve ma, oma en overgrootoma

Trijntje Dijkstra - de Groot

Alex & Deniz
Annie & Andreas
Loes & René
Jolanda & Wim

5 23 maart 1940
a 1 augustus 2022

Ron Leen

Ron Leen
Putten, 26 januari 1958

Wijnaldum, 31 juli 2022

Ridder in de orde van de Roestige Spijker, vriend van
Spijkerstad, Grote Vriendelijke Reus en vooral mooi
mens.

Sinds 19 september 2019 weduwe van
Rindert Dijkstra
Joure:

Ron Leen

Ingrid de Mari
Jurre en Doortje
en al het andere dierenspul

Bouw je daarboven alvast een mooie hut?

Hen de Mari

Organisatie, maar vooral alle kinderen van
Spijkerstad, vergeten jou nooit.

Harlingen: Renee en Hilde
Lucas
Thijs

Martin en Sandra
Yolanda en Ep
Petra en Sieme
Rob
Jon en Freek
José en Erik

“Wanneer een sloep achter de horizon verdwijnt,
Is hij niet weg, je kunt hem alleen niet meer zien..”

Correspondentieadres: Buorren 12, 8857 BL Wijnaldum

Ron Leen
Naast roeier was Ron jaren enorm betrokken bij
onze vereniging als bestuurder en vrijwilliger.
Een super enthousiaste drijvende kracht,
die overal voor in was. Wij gaan hem erg missen.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Wij zijn verdrietig na het overlijden van

Wij wensen Ingrid, familie en
vrienden veel sterkte toe met
dit grote verlies.

We verliezen een
man met een groot
rood hart, een
gemis voor ons
allemaal.
Sociaal bewogen
en bevlogen.
Wij zullen hem
blijven herinneren
en missen.

Correspondentieadres:
Kerkpoortstraat 21, 8861 EL Harlingen
We nodigen u uit om samen met ons afscheid te
nemen van Trijntje op zaterdag 6 augustus om
17.00 uur in de Oldehovezaal van crematorium
Goutum, Yndyk 1 te Goutum.

Onze stoere, sterke en sportieve

is afgelopen zondag weggeroeid…...
Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Janet en Rudi
Femke en Mart
Lenn
Jens

Trijntje Dijkstra
moeder, schoonmoeder en oma van onze lieve
vrienden Renee, Hilde, Lucas en Thijs.

Bestuur, roeiers en leden
“Sloeproeivereniging Okke Hel”

Wij wensen hen en hun familie veel sterkte toe.

Wij zijn diep getroffen door het veel te vroeg overlijden
van ons bestuurslid

Ron Leen

Fractie en Bestuur

Hans en Emmanuelle
Manuel en Aron
Dennis
Rebecca en Peter
Ido en Grietje
Eva en Marc

Zijn tomeloze inzet voor onze club gaan we
heel erg missen.

PvdA Harlingen

Bestuur Kaart- en Biljartclub Jacob Tolsma

Onze goede collega

Ron Leen
is overleden.
Ron was raadslid sinds 2018. Hij werd herkozen bij
de recente gemeenteraadsverkiezingen, maar heeft
vanwege zijn ziekte zijn zetel niet kunnen aanvaarden.
Met het overlijden van Ron verliezen we een
betrokken, sociale en maatschappelijk actieve inwoner
van onze gemeente. Betrokken bij de mensen in de
gemeente Harlingen en in het bijzonder in Wijnaldum,
waar hij onder andere voorzitter van Dorpsbelang is
geweest. Ook in het raadswerk lag de focus van Ron
op de thema’s in het sociaal domein.
Met Ron verliezen we niet alleen een kundig raadslid,
maar vooral een goed mens en een vriend.

Het hoeft niet anders, maar het kan wel anders.
24 uur per dag bereikbaar.

Wij wensen Ingrid en allen voor wie hij dierbaar was
veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens de Gemeenteraad en het College van
burgemeester en wethouders van de gemeente
Harlingen,
Burgemeester C.M. Sjerps
Raadsgriffier K.J.H. de Regt
Gemeentesecretaris S. van Gent

Ons contactpersoon is Casper van Veen: 06 - 46 35 16 20
Zeilmakersstraat 14 | 8861SE Harlingen | vanveenuitvaartzorg.nl | info@vanveenuitvaartzorg.nl
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Vrijwilligers: we kunnen niet zonder!
Door de beperkingen van de coronapandemie heeft het verenigingsleven
een lange periode nagenoeg stilgestaan. Nu alle beperkingen zijn opgeheven blijkt de inzet van vrijwilligers meer nodig dan ooit. De Stichting
Sport Akkoord Harlingen is daarom in samenwerking met het Beweegteam Harlingen een campagne gestart met de slogan ‘Vrijwilligers: we
kunnen niet zonder!’ Onderdeel van de campagne is deze maandelijkse
rubriek in de Harlinger Courant waarin een vrijwilliger zijn of haar licht
laten schijnen over het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk. Deze
week in deze rubriek René Attema die vrijwilliger is bij Muziekvereniging Hosanna.
René Attema is 58 jaar en woont samen met zijn vriendin Eelkje en hun
dochter Myrthe in Harlingen. In het
dagelijks leven is hij medewerker
Bedrijfsbureau van De Bouwvereniging in Harlingen.
Wat voor vrijwilligerswerk doe je
en waar?
“Als vrijwilliger bij muziekvereniging Hosanna in Harlingen werk ik
samen in een team en geef het onderdeel slagwerk bij de AMV Music
Kids. Dit zijn kinderen uit de middenmoot van de basisschool. Daarnaast doe ik eveneens in teamverband de instructie van de jeugdband
en leerlingen. Bovendien schrijf ik
voor de vereniging al tientallen jaren de persberichten in de media en
verder verricht ik nog wat hand- en
spandiensten.”
Hoe ben jij vrijwillig actief
geworden?
“Dat ging bij mij vanzelf. Volgens mij
heb ik mij destijds gewoon aangeboden. Naast het lidmaatschap van
een vereniging vind ik het eigenlijk
heel normaal dat je ook iets terugdoet voor die vereniging. Behalve in
de vijftien jaar dat ik secretaris was
van Hosanna, heb ik vrijwel vanaf
het begin muzieklessen gegeven.”
Wat heb jij nodig als om je
vrijwilligerswerk goed te kunnen
doen?
“Dat je er niet alleen voor staat. Dat
je een beroep op andere vrijwilligers
kunt doen als je iets zelf niet kunt.
Soms lukt het niet zelf een trommel
te repareren bijvoorbeeld en dan is
het fijn als iemand anders je helpt.
Soms heeft een kind extra aandacht
nodig bij het instuderen van een
nieuw muziekstuk. Dan springt

mijn dochter Myrthe even bij, ook al
is ze niet meer lid van de vereniging.
Ontzettend belangrijk is ook dat het
thuisfront rekening wil houden met
het gegeven dat de vereniging vaak
voorgaat.”

Vrijwilligerswerk is
rekening met elkaar
moeten houden
en elkaar kunnen
vertrouwen

Wat is het positieve effect van
vrijwillige inzet voor jou? Wat
levert het jou op?
“Het verrijkt mijn leven in veel opzichten: sociale contacten, belevenissen, kennis van andere zaken
opdoen, het geeft afleiding en het
opent deuren. Ik leer ervan, kan
mijn creativiteit inbrengen en ontwikkel vaardigheden die ik anders
waarschijnlijk nooit zou hebben ervaren. Het geeft mij veel voldoening
als ik zie hoeveel plezier een kind
aan mijn inzet beleeft en wat we als
muziekvereniging met elkaar bereiken. Hosanna is een heel andere we-

reld dan mijn werk bij de woningcorporatie. En af en toe neem ik zelfs
die ervaringen mee naar mijn werksituatie. Het vrijwilligerswerk heeft
mij als mens veel meer ontwikkeld.”
Hoe belangrijk is jouw
vrijwilligerswerk voor de
vereniging?
“Dit is een lastige vraag. Ik vind
dat je die vraag aan Hosanna moet
stellen en niet aan mij. Ik probeer
mij altijd 100% in te zetten, omdat
ik dat zelf een vereiste vindt als je
vrijwilligerswerk doet. Anderen verwachten dat namelijk ook van jou.
Anders ontstaat er na verloop van
tijd een negatieve sfeer. Door de
inzet van vrijwilligers kan de contributie voor bijvoorbeeld de AMV
heel laag worden gehouden, waardoor kinderen uit gezinnen met een
smalle beurs ook aan muziek- en
danslessen kunnen doen. De groep
is daardoor weer groter met kans
dat er meer kinderen doorstromen
en dus een win-winsituatie. Ik kreeg
dit jaar van de muziekbond een gouden speld vanwege veertig jaar lidmaatschap en inzet voor de vereniging. Daaruit spreekt in ieder geval
waardering. Niemand is onmisbaar
wordt er vaak geroepen, maar dat is
niet helemaal waar. Iemand anders
zal wel op een gegeven moment het
stokje moeten overnemen.”
Heb jij nog tips om
vrijwilligerswerk nog
aantrekkelijker te maken?
“Ik denk dat vrijwilligerswerk in je
moet zitten en dan komt het er vanzelf wel uit. Vaak krijg je dat ook van
thuis mee en wordt het als vanzelfsprekend gezien. Een andere dochter
van mij heeft ook vrijwilligerswerk
bij Hosanna gedaan en later nog
bij een organisatie in Leeuwarden.
Waar je als vereniging of organisatie
wel voor moet waken is dat er niet
te veel op de schouders van dezelfde
personen komt te liggen. Vrijwilligerswerk moet naast je werk, gezin
en familie ook leuk blijven en bovendien moeten anderen ook kansen
krijgen. Blijf je omgeving inspireren
ook vrijwilligerswerk te gaan doen,
waar dan ook. Wat absoluut niet

René Attema met leerling Lucas tijdens een uitvoering in de Waddenhal in
Harlingen.
(Foto: Edith Kreike-Norg)

helpt is door vergaande regelgeving
het vrijwilligerswerk steeds verder
onder druk te zetten. En dat proces
is al een aantal jaren aan de gang.
Dat schrikt af. Als de belasting en
verantwoordelijkheid te groot wordt
haken mensen ook af. Gaat er per
ongeluk iets fout, zoek en wijs dan
niet met veel bombarie en gevolgen
naar een ‘schuldige’. ‘Toeval’ staat
ook in ons woordenboek en het leven brengt nu eenmaal risico’s met
zich mee. Accepteer dat alstublieft
en maak er geen ‘Amerikaanse toestanden’ van door bijvoorbeeld het
eisen van gigantische schadevergoedingen als er toch iets misgaat.
Wat is voor jou de belangrijkste
reden om vrijwilligerswerk te
doen?
“In de eerste plaats omdat ik het
leuk vind en zoals gezegd mij meer
ontwikkel als mens. Iets voor een
ander of een groep kunnen doen

waar geen financiële beloning voor
staat is mooi en goed in een maatschappij waar alles om geld lijkt te
draaien. Daarnaast is het in meerdere opzichten ontzettend belangrijk
voor onze maatschappij. Laat ik er
eentje benoemen. We zetten onze
‘ik’ steeds hoger op de ladder en het
woordje ‘nee’ accepteren we steeds
minder en daardoor neemt de agressie en asociaal gedrag in de samenleving toe. Vrijwilligerswerk is rekening met elkaar moeten houden en
elkaar kunnen vertrouwen, omdat
je gezamenlijk een bepaald doel nastreeft. En zonder beloningsysteem
is iedereen gelijk en heeft iedereen
evenveel verantwoordelijkheid en
zeggenschap. En zeg nou eerlijk;
stel dat alle vrijwilligers morgen hun
werkzaamheden stopzetten…”
Wil jij een vrijwilliger aanmelden
voor deze rubriek? Opgeven kan via
broek100@msn.com.

Mysterieuze daling waterpeil in vijver Midlum
Sinds juni daalt het waterpeil van een vijver bij een woning in Midlum
ongeveer 20 centimeter per dag. Het gaat om een flinke vijver, van 5x2x1
meter, dus het gaat om behoorlijk wat water dat wegzakt.

Het ging toen om 105 miljoen liter
en dat is ongeveer een jaar later verhoogd naar 250 miljoen liter.

“Omdat het een vijver met veel grote en kleine goudvissen betreft moet
ik sinds begin juni iedere dag 2 tot
2,5 uur bijvullen”, meldt
de eigenaar. “En de watersamenstelling is uit haar
mooie evenwicht.”
Een tuinman opperde dat
het droge weer een mogelijke oorzaak is. Na het lezen van een
artikel in de HC over het oppompen
van grondwater door Omrin/Frisia,
ziet de eigenaar dat ook als een mogelijke oorzaak.

Snelheidsduivel
* Een 32-jarige man uit Harlingen
stond vorige week voor de rechter,
vanwege een flinke snelheidsovertreding bij Offingawier. Hij reed
daar in april vorig jaar op een 60
km-weg met een snelheid van ongeveer 149 kilometer per uur, ofwel
89 km/uur te snel. De Leeuwarder
Courant meldt dat hij een boete van
2100 euro moet betalen. Ook een
36-jarige inwoner van Harlingen
kwam vorige week aan de beurt in
de rechtbank; hij werd begin dit jaar
in een personenauto te Franeker betrapt op het rijden zonder rijbewijs.
En ook nog een derde ‘Harlinger verkeerszaak’ vorige week in de rechtbank: een 43-jarige inwoner van
Sint Jacobiparochie reed een jaar
geleden met 142 km/uur op de N31
bij Harlingen.

Onlangs werd bekend dat er in mei
tot en met september 250.000 miljoen liter grondwater wordt opgepompt voor koeling van de warmtekrachtcentrale die bij de zoutfabriek
staat en door Omrin van stoom
wordt voorzien. Doorgaans gebeurt
dat met oppervlaktewater, maar dat
is te warm in de zomermaanden.
Stichting Afvaloven Nee heeft de
vergunning voor het oppompen van
water opgevraagd: deze is in 2014
afgegeven door Rijkswaterstaat.

Star Legend
* Het luxe zeecruiseschip Star Legend heeft afgelopen zondag Harlingen overgeslagen. Het 159 meter
lange schip zou ’s morgens vroeg
aankomen om in de avond door te
varen naar Amsterdam. Het schip
zette echter direct koers naar Amsterdam, naar verluidt vanwege
toenemende wind. Er volgt jaar nog
ongeveer twintig keer een bezoek
door riviercruiseschepen. Volgens
de huidige agenda van Cruiseport

Harlingen krijgt Harlingen volgend
jaar, naast diverse riviercruiseschepen, zes keer een zeecruiseschip op
bezoek. De eerste in april en de Star
Legend zou in augustus alsnog naar
Harlingen moeten komen.
Pluis Hands-on Tour
* De Pluis Hands-on Tour is Harlingen gepasseerd: een toch over water
met een kunstwerk van Kianoosh
Gerami dat is gemaakt van vispluis.
De tocht moet aandacht vragen voor
het ‘vispluisprobleem’. Vandaag is
de Pluis Hands-on Tour in Lauwersoog; daar is bij de visafslag een

dialoogsessie met diverse partijen.
Meer info op www.pluis.nu.
Smartphone gevonden
* Zondagmiddag in de omgeving
van Midlum. Wie z’n telefoon mist,
kan de vinder bellen: 0517-417694.
Zeiljacht gezonken
* Een zeiljacht is afgelopen woensdag in het Van Harinxmakanaal bij
Harlingen gezonken. Het jacht is
vermoedelijk tegen een voorwerp
in het water gevaren. Diverse hulpdiensten, waaronder BDS Harlingen,
hebben de pechvogels geholpen.

Haijo Tuin maakte deze foto, die hij naar de HC mailde: “Het gaat slecht met
de horeca.”
(Foto: Haijo Tuin)
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Met pijn in ons hart moesten we
jou laten gaan.
Temidden van haar dierbaren is,
na een korte periode van ziek zijn,
overleden mijn lieve vrouw,
onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en trotse oma

Elisabeth Boomsma - Roersma
Betty

Verdrietig zijn wij door het overlijden van de (schoon)
moeder van onze goede vrienden Winant en Marileen

here's our last hurrah

Betty Boomsma

wij troosten ons met mooie herinneringen

Wij wensen hen en de naaste familie heel veel sterkte
toe met dit grote verlies.

Inge Vermeulen

Patrick & Willie
Richard & Annemiek
Kristian & Annie

5Dronrijp, 6 september 1967
c Zuidbroek 31 juli 2022
Ton, Esther, Suzanne, Phebe

5 Harlingen, 2 augustus 1953
c Harlingen, 30 juli 2022

Wij zullen onze hartelijke buurvrouw gaan missen.

Koos c en Phina c
Herma

Betty Boomsma - Roersma

Ernst en Sara

Wij wensen Wietse en familie veel sterkte.

Wietse
i Dino, Pebbles
3 Sam
Rianne en Niels
Maud
Twan

Adele - Ane, Anneke, Bart, Carolien, Denise, Esma,
Eva, Griet - Jan, Hetty - Henk, Joke - Bauke, Martijn,
Ria - Ben, Stineke - Arend, Tineke.

U bent welkom vanaf 13.30 uur.
Correspondentieadres:
Coöperatie DELA, t.a.v. Familie Groenewegen
Hoendiep 152, 9745 EA Groningen

Winant en Marileen

Onze lieve buurvrouw

i Alma
Achlumerdijk 12, 8862 AJ Harlingen
Het afscheid van Betty heeft inmiddels
plaatsgevonden.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers
van Palet, huisarts Sytema en
de huisartsen van ‘t Dok.

Betty Boomsma
is overleden.
Altijd belangstelling voor mens (en dier) in onze buurt.
Betty, we gaan je missen.
Astrid en Karel
Melinda, Joey en Jay

Heel onverwachts is uit het leven gegrepen onze
gewaardeerde werknemer en collega

Gebiena en Arnold
Jens en Timo

Peter Rutten

Alinda en Cor
Justin, Roan, Milan en Ruben

Lieve oma

Betty

We wensen familie, vrienden en collega’s
veel sterkte toe

We wensen Wietse en de kinderen plus de rest van
de familie alle sterkte toe.

We gaan je ontzettend missen
en zullen je nooit vergeten.
Je beste vriendjes, Maud en Twan.
Zo plotseling, zo onverwacht.
We zullen je missen.
Te vroeg is van ons heengegaan onze zus,
schoonzus en tante

Betty Boomsma-Roersma
Rust zacht
Jeanette Brouwer-Roersma
Henk Brouwer

Op maandag 8 augustus om 14.00 uur nemen wij
in een informele sfeer afscheid van Inge in de
Grote Kerk van Harlingen, Kerkpad 3.

Namens het bestuur, directie en collega’s
van Visveiling Urk B.V.

Waarom?
Vol ongeloof namen wij kennis van het plotselinge
overlijden van onze wel gewaardeerde collega

Onze broer en oom

Peter Rutten

Peter Rutten

Peter werkte al ruim 30 jaar bij ons op de visafslag

Dicky †
Freddie †
Jan en Afina
Gerard en Ky Duyen
Naomi en Harry

Bart, Carlo, Kornelis, Matthieu, Melle, Peter, Richtje,
Rienk, Sietse, Sijtze, Violaine, Willem, Yvonne en
oproepkrachten.

Niek en Nicole
Noor en René

We’ll remember you when the west wind moves,
As we walk in fi elds of gold
Lieve

Betty

We gaan je missen en zijn in gedachten dicht bij
Wietse, jullie kinderen en kleinkinderen.
Dick en Astrid,
Diederick en Anne
Sem, Lotte, June
Harriëtte en Hans-Paul
Dex, Koen
Marjolein en Bas
Isabelle, Juliëtte
Arnold en Grietje
Rixt en Satpal
Sebastiaan en Jana

“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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vraagt, wij draaien’ zit in het DNA
van ons bedrijf en dat 24 uur per dag
en 7 dagen per week. Deze vorm van
dienstverlening hebben we vertaald
van haven-logistiek naar douane-expeditie en wereldwijd transport.
Waar is je onderneming goed in?
Wij zijn goed in internationale logistieke dienstverlening op het gebied
van havenlogistiek, douane, zeevracht en luchtvracht. En dat in de
breedste zin van het woord. Wij vertalen dat naar verregaande automatisering en persoonlijk klantcontact.
Onze klanten waarderen dat en zijn
vaak al lang klant bij ons.
Hoe zou je graag omschreven
willen worden door klanten?
Binnen onze Kuhlman bedrijven zijn
we, voor onze klanten, altijd op zoek
naar waar de nuances zich bevinden.
Het uiteindelijke doel is de juiste logistieke oplossing leveren waardoor
opdrachtgevers binnen tijd, budget
en doelstelling hun zaken gerealiseerd krijgen. Kuhlman-medewerkers, en ondergetekende, doen dat
door professionele vriendschappen
te sluiten met al hun relaties.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

In ‘De Ondernemer’ vuurt de HC iedere week een reeks vragen af op een
Harlinger ondernemer. Deze week: Erno Leguijt van Kuhlman Repko
Shipping.
Je bedrijf in één zin.
Kuhlman Repko Shipping is 150 jaar
geleden gestart als logistiek dienstverlener in de haven van Harlingen.
Duizenden schepen hebben we aan
een ligplaats, loods, sleepboot, proviandering,
reserve-onderdelen,

bunkers geholpen. De kapitein en
bemanning hebben we bijgestaan
bij het laden en lossen van het schip,
met aanvragen van rattencertificaten, tandartsbezoeken, bemanningswisselingen, taxiritten, etcetera. Te breed om op te noemen. ‘U

Waar ligt voor jou de uitdaging?
Voor mij ligt de uitdaging in het verder professionaliseren van ons in
korte tijd snel gegroeide bedrijf met
meer dan 30 werknemers en vestigingen in Harlingen, Lauwersoog,
Amsterdam, Rotterdam en Vlissingen.
Heb je ook dingen die erbij horen, maar die je liever niet doet?
Ik ben een ondernemer. Ondernemers worden vaak niet zo blij van

de daarbij behorende managementtaken. Voor mij geldt hetzelfde. Gelukkig heb ik een geweldig team met
medewerkers om mij heen die zo
professioneel en zelfstandig kunnen
werken dat management bijna overbodig is.

als ondernemer elke dag bezig met
je bedrijf. Ook als je niet aanwezig
bent gaat het in je hoofd gewoon
verder. Voor sommige, vaak wat oudere ondernemers kan dat voelen als
een blok aan het been. Soms begrijp
ik dat wel.

Wat vind je van het beleid voor
ondernemers van de gemeente
Harlingen?
Ik denk dat de gemeente Harlingen
en de Harlinger ondernemers echt
hun best doen om een goed onder-

Hoe ontspan je?
Dom praat op het werk, thuis op de
bank bij Jurien en de kinderen, op
de golfbaan, in de sportschool of op
het water.

Kuhlman-medewerkers sluiten professionele
vriendschappen met al hun relaties
nemersklimaat te verzorgen. Ik zie
toch vaak dat lokale ondernemers
en lokale overheid vergeten om aan
dezelfde kant van de tafel te gaan
zitten, te luisteren naar elkaars
plannen en samen te zoeken naar
een win-winoplossing. Dan worden er meters gemaakt en ontstaat
er veel goeds. Ik denk ook dat het
aantal in de gemeente zelf wonende
gemeentefunctionarissen bijdraagt
aan het ondernemersklimaat. Ik ben
eigenlijk wel benieuwd hoe dat in de
gemeente Harlingen is.
Wat vind je lastig aan
ondernemen?
Eigenlijk weinig. Ondernemer worden is de beste beslissing die ik ooit
heb mogen maken. Er wordt wel
heel vaak gesproken over de vrijheid van het ondernemen. In basis
is dat ook zo, als je geen directe leidinggevende hebt aan wie je verantwoording moet afleggen. Toch ben je

Hoe was het ondernemen in de
corona-tijd en heeft het tot nieuwe inzichten geleid?
Ondernemen tijdens corona was lastig. Gek ook hoe snel je dat eigenlijk
alweer vergeten bent en dat alles gewoon weer verder gaat.
Hoe zie je de toekomst van je
bedrijf?
Groots! Binnen Nederland willen we
met Kuhlman Repko Shipping de
beste scheepsagent met landelijke
dekking worden en blijven. Met ons
bedrijf Kuhlman Global Forwarding
BV willen we internationaal verder
uitbreiden. Daarnaast staat er nog
ergens in potlood geschreven dat
we een luchtvracht-expeditiebedrijf
gaan starten. Genoeg plannen dus!
Wil jij in deze rubriek, of ken je iemand die je graag in deze rubriek
terugziet? Tip de redactie via redactie@harlingercourant.nl.

Parkinson: de gebruiksaanwijzing door Marten Blom
8c. Deep Brain Stimulation (DBS)
Met mijn jas aan en mijn muts op zit
ik in een rolstoel te wachten. Voor
zover ik weet, mag ik vanavond
naar huis. Alleen nog een fotootje
maken, zeg ik tegen mijn vrouw, die
zich afvraagt of dit wel kan kloppen.
Na lang wachten verschijnt de bestuurder van mijn rolstoel. Ze zegt
weinig tot niets en begint me voort
te duwen. Eerst door gangen vol artsen en patiënten, dan door gangen
en pleinen die nog in aanbouw zijn.
Gangen waar het licht nog niet aangesloten is en plastic wappert in de
wind die mijn rolstoel veroorzaakt.
Liften in en uit en uiteindelijk zet ze
me op een volkomen verlaten plek
neer: Wacht hier. O…kee? Het wach-

ten duurt lang en de deur waarvan
ik denk dat-ie zal opengaan, blijft
dicht, maar een deur die ik niet had
gezien, gaat open.
Het ‘fotootje’ blijkt een hele fotosessie te zijn, waarvan ik tot op de dag
van vandaag niet weet waarvoor het
was. Ik word na afloop de deur weer
uitgerold en na verloop van tijd verschijnt de bestuurder van mijn rolstoel weer. Zonder een woord sjeest
ze me weer door de gangen, terug
naar de balie waar mijn vrouw op
ons wacht. Die wordt intussen geïnstrueerd over mijn medicatie. Mijn
vrouw is best wel overrompeld door
mijn snelle ontslag uit het ziekenhuis.

In de auto, op weg naar huis, komen
we tot de ontdekking dat we de medicatie zijn vergeten af te halen in de
ziekenhuisapotheek. Maar dat kunnen we toch ook wel bij de apotheek
in Harlingen halen? We bellen. De
apotheek zal nog net open zijn als
we de rest van de rit plankgas afleggen. Maar hebben we thuis dan geen
pillen meer? vraag ik onnozel. Blijkt
dat dit pillen zijn om de na-operatieve zwelling van mijn hersenen tegen
te gaan. Als ik die niet op tijd krijg,
spuiten mijn hersenen bij wijze van
spreken mijn oren uit. Dus gaan we
plankgas naar Harlingen. En we redden het, net op tijd.

Hoofdstuk 5 t/m 8: tips & trucs
In tips en trucs zet ik weer even op
een rijtje wat je beter wel en niet
kunt doen aan de hand van hoofdstukken 5 t/m 8.
Hoofdstuk 5: Pillen en achterdocht.
- Het is natuurlijk heel goed als
je neuroloog aangeeft dat je op je
hoede moet zijn voor bijverschijnselen, maar feit is dat je jezelf niet
in je eentje in de gaten kunt houden. Als je geen objectief persoon
in je omgeving kunt vinden, zou ik
een doorverwijzing vragen voor een
psycholoog. Die moet vrij eenvoudig
kunnen uitvissen of je de bocht uit
vliegt of niet.
Hoofdstuk 6: Psychose
- Ga niet zelf lopen klooien met je

medicatie. Als je denkt dat er iets
anders moet met de dosering, overleg dat dan altijd met je specialist.
En stop nooit in één keer met al je
medicatie tegelijk: voor je het weet
heb je weer een psychose.
Hoofdstuk 7: Herstel en stagnatie
- Als je na een psychose weer naar
huis mag, is het mogelijk dat je nog
niet in staat bent om een goede nazorg te regelen. Dat moet ook eigenlijk door anderen geregeld worden,
maar dat gebeurt vaak gewoon niet.
Als dat het geval is, zou ik eerst contact opnemen met je neuroloog en/
of huisarts en vragen voor een doorverwijzing naar een psycholoog.
Hoofdstuk 8: DBS

Zomerse waterpret

Marry Kramer: “Verschillende fasen in het groeiproces: het ene gewas wacht
om gedorst te worden, het andere is net ingezaaid. Het is mooi op het land
tussen Harlingen en Midlum.”

(Foto: Marry Kramer)

De afgelopen weken sloegen drie groepen waterscouts op twee eilandjes bij Terherne hun tenten op,
met wachtschip Di Adventure langszij. De welpen
(7-9 jaar), junior-zeeverkenners (10-12) en zeeverkenners (13-15) beleefden op en rond het water allemaal een zonnig zomerkamp, met hier een daar
een fikse bui. De zeekenners maakten onder andere een driedaagse trektocht met de zeilvletten,
de welpen wisten via levend mastermind, een escaperoom en een kanospel de originele juwelen
van Atlantis te veroveren.

- Er is een medicijn dat ontstekingsremmend werkt en voorkomt dat je
hersenen opzwellen na de operatie.
Ik kan niet meer op de naam van
het product komen en eigenlijk is
dat maar beter ook, want het gaat er
niet om dat je dat product bij naam
weet te noemen, maar wél onthoudt
dat het de zwelling van je hersenen
tegengaat. Dus goed opletten dat je
dat inneemt.
- Raak niet in paniek als je na de operatie enkele weken woorden ‘kwijt’
bent. Persoonlijk had ik daarnaast
ook moeite met alle digitale apparaten, zoals de laptop, telefoon, zelfs
de TV. Het is allemaal teruggekomen.
Wordt vervolgd.
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De dieetcoach
Niet normaal

Burgemeester Ina Sjerps heeft het echtpaar namens de gemeente Harlingen van harte gefeliciteerd.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Gezien op de Westerzeedijk. Dat
je hier zo’n schoen verliest, is niet
zo gek. Maar dat je ’m laat liggen?
Het is niet normaal om zwerfafval te
veroorzaken! Dat is de kernboodschap van het ‘zwerfafvalplan’ van
gemeente Harlingen, dat binnen
moet leiden tot ‘De Schoonste Stad
aan het Wad’. Ter herinnering plaatsen we iedere week een foto van
(opgeruimd) zwerfafval. We putten
daarbij uit de gigantische collectie
van milieujutter Henk Prins, maar
iedereen mag meedoen: redactie@
harlingercourant.nl.

Jan en Ellen Vrouwe-Post
60 jaar getrouwd
Op 2 augustus 1962 stapten Jan Vrouwe en Ellen Post in het huwelijksbootje. Ellen en Jan ontmoetten elkaar in 1960 in Purmerend, waar Jan
op uitnodiging van een studievriend op een feestje van zijn voetbalvereniging was. Ellen zat met haar rug naar Jan toe; ze zag er prachtig uit,
maar was enigszins afwijzend.
Jan studeerde sinds 1959 natuurkunde in Amsterdam. Ellen werkte
bij een juwelier, ook in Amsterdam.
Jan wist waar en dus troffen zij elkaar ‘toevallig’. Op 2 augustus 1962
trouwden ze en woonden op kamers
in Amsterdam-Noord. Na een paar
jaar verhuisden ze naar de Schermerpolder en woonden in een gerestaureerde poldermolen.
Met een aantal bijbanen en het salaris van Ellen konden ze rondkomen. Jan studeerde af in december
1968 en koos begin 1969 een baan
bij Shell International in Den Haag
bij de afdeling Exploratie als geofysicus. In 1969, toen zij in de molen
woonden, werd hun zoon Robbert
geboren en in 1970 dochter Tynke.
Na twee jaar in Den Haag volgden
uitzendingen voor de familie naar
Senegal (3 jaar), Turkije (3,5) Spanje (3,5), Oman (2), NAM Assen (5),
Peru (2), Madagascar (4,5) en tenslotte Iran (4,5). Kortom veel verhuizingen en de kinderen moesten
hierdoor vaak van school veranderen. Werk was zeer interessant en
avontuurlijk. Het gezin was ondanks
dit alles gelukkig.

Moed houden

In november 1990 kochten ze het
pakhuis ‘Sumatra’ aan de Noorderhaven in Harlingen. De restauratie
en verbouwing tot woonhuis was
klaar in 1994; zo hadden zij een
thuisbasis wanneer ze in Nederland
waren.
In 1997 ging Jan met pensioen. Van
1998 tot 2019 zeilden ze samen,
met een in 1996 in Drachten gebouwde catamaran, in etappes van
meestal vijf tot zes maanden per jaar
de wereld rond. Ook kampeerden zij
bijna elk jaar twee tot vier maanden
in Zuid-Afrika (waar ze in Pretoria
familie hebben), Botswana en Namibia. De rest van de tijd waren ze
in Harlingen. Na een avontuurlijk
leven vieren ze hier nu het 60-jarig
huwelijksfeest op het Wad en ze hopen in het prettige Harlingen nog
enige tijd te genieten.

BOEK BESTELLEN?
www.flevomedia.nl

Bouletoernooitje
met BBQ
Een mooi initiatief, een bouletoernooitje met barbecue voor leden en
introducees. De belangstelling was
dan ook groot afgelopen zondag.
De dag ervoor was door een groep
vrijwilligers een groot gedeelte van
de baan onkruidvrij gemaakt onder
de zon. Maar die zondag helaas alleen regen afgewisseld door grote
en kleine miezerbuien. Toch gingen
er veel teams buiten boulen; dat is
nu eenmaal prettiger dan binnen. Na
drie partijen kon de uitslag door de
computer berekend worden. Grote
winnaar was Monique Roukema. Zij
had niet alleen de meeste punten
van de introducees, maar zelfs van
die dag. Top! De beste speler van
de club was Hessel Roukema. En
onder het genot van een uitgebreide barbecue met heerlijke salades
was iedereen de nattigheid al gauw
vergeten. Voor herhaling vatbaar
volgend jaar zomer? Met dank aan
Adrie en Karel die alles heel goed
verzorgd hebben.

Visserslatijn

Er komen nog een paar vrolijke vakantieherinneringen, maar eerst even wat anders.
Soms begint de dag als regen tijdens een barbecue.
Niet vanwege koffie met broodjes. De warme bakker
is vlakbij.
Maar dan komt de krant met minder vrolijk nieuws.
Gelukkig niet alleen dat. Sarina Wiegman met haar
Engelse voetbalsters staan op de voorpagina.
Boeren willen breuk met Remkes lijmen… in ieder geval hoopgevend. Asbest nieuw obstakel bij opruimen Frieschepalen… al minder leuk. En dan: Baas VN
waarschuwt voor nucleaire vernietiging en… Gevluchte
topadviseur Poetin mogelijk ook vergiftigd met een foto
inclusief de misselijkmakende tronie van Poetin...
Waarom ziet het beschaafde deel van het mensdom
geen kans om ’s werelds ultieme crimineel te elimineren, zo weinig geleerd na Hitler?
Nieuw probleem op Schiphol… niet mijn probleem, gelukkig. Taiwan en het wapengekletter van Xi Jinping…
ook zo’n fris figuur. Eerste graanschip vaart uit haven
Odessa… hopelijk bereikt het Libanon en wordt het
niet voortijdig aangevallen door de Russen die vervolgens Oekraïne de schuld geven. Willem Engel duikt
op bij boerenprotest in Almelo… hij weer, wordt het zo
langzamerhand niet tijd om hem definitief en afdoende in z’n hemd te zetten?
Eerste wolvenwelpen in 150 jaar in Drents-Friese Wold…
leuk of niet zo, in elk geval niet voor de schaapsherder
die ik eerder in Drenthe sprak: “We motte maar wat

bedenke, liekt mij”, zei hij toen berustend, “het sal
wel goed komme. Er sijn ergere dingen op de wereld.”
Een wijs man.
De opwarming van de aarde is de grootste dreiging voor
de mensheid… aldus Mark Drenth als aankomend
milieudeskundige in een interview. Hij lijdt aan een
ernstige spierziekte maar houdt desondanks de moed
erin.
En, gelukkig hebben we hier de PC, het Skûtsjesilen,
hadden we de Tallships en zuchten niet onder hitte en
verwoestende bosbranden.
Koffie met verse broodjes, op de achtergrond het eerste pianoconcert van Beethoven. In zijn tijd (17701827) waren er ook machtsbeluste potentaten, zoals
Napoleon. Alleen had die niet de beschikking over
kernwapens. Het derde deel wordt naar mijn smaak te
snel gespeeld. Maar ik ben geen dirigent en wie weet
werd het vroeger zo uitgevoerd. De meeste mensen
waren toen ook kleiner.
Mozart was 1.63, Beethoven 1.62, Schubert 1.56.
Poetin? Welke Rus is bij machte hem uit het hoofd te
praten dat hij tot de groten der aarde behoort? Dat
durft men daar niet. Maar ook de rest van de wereld
- de Paus, Biden, VN-topman Antonio Guterres - zou
dat wat mij betreft wel wat duidelijker kunnen zeggen.
Maar alla, er liggen zonnige dagen in het verschiet.
Volgende week weer een grappige vakantie-anekdote!
JV

Slaap je slank
Als je slaapt, verbrandt jouw lichaam vet. Dit is te danken aan het
groeihormoon. Er moet dan natuurlijk wel groeihormoon aangemaakt
worden. Hoe je dit bereikt, lees je
hieronder.
Groeihormoon is vooral in de nacht
actief en het herstelt en repareert
ons lichaam. De energie die hiervoor
nodig is, haalt het groeihormoon
uit de op dat moment beschikbare
brandstoffen. Als je gewicht wilt verliezen, is het mooi als het lichaamsvet als brandstof wordt gebruikt. Dit
lukt alleen als je bij jouw vetvoorraad
kunt komen. Dit lukt als je niet te
laat op de avond nog koolhydraten
eet. Koolhydraten zullen namelijk
als eerste verbrand worden. Het is
een makkelijke en snelle brandstof
voor het lichaam.
Na 19.00 uur nog een koolhydraatrijke maaltijd nemen, heeft als
gevolg dat het bloedsuikerspiegel
stijgt. Hierdoor gaat het insulinegehalte in het bloed omhoog. Insuline
is het hormoon dat de lichaamscellen bloedsuiker op laat nemen in de
cellen. Insuline blokkeert echter ook
de vetverbranding voor zeker vijf
uur. Het groeihormoon wordt namelijk onderdrukt door insuline. Als
je te laat nog veel koolhydraten eet,
is het bloedsuiker hoog en zal het
lichaam dus nog insuline aanmaken
als je gaat slapen.
Je kunt beter kiezen voor eiwitten
uit bijvoorbeeld een hand noten.
Uit onderzoek is gebleken dat de
eiwitten die je in de avond eet, in
de nacht in de spieren worden ingebouwd. Als je in de avond beweegt,
maakt jouw lichaam ook meer groeihormoon aan. Een rondje wandelen
is al voldoende! Het groeihormoon
wordt aangemaakt na ongeveer
anderhalf uur na het inslapen. Een
goede nachtrust is dan ook gunstig,
want dan werkt het groeihormoon
langer.

Als iemand te weinig slaapt, wordt
hij/zij dus sneller zwaarder. Daarbij
is bekend dat slaaptekort leidt tot
overeten. Dit komt doordat onze
hersenen door het slaapgebrek
overactief worden. Daarbij vindt
er een verandering in de aanmaak
van de hormonen ghreline en leptine plaats. De aanmaak van het
hormoon ghreline neemt toe. Hierdoor wordt de eetlust opgewekt.
Het hormoon leptine dat zorgt voor
verzadiging, wordt door een tekort
aan slaap juist minder aangemaakt.
Het slaapgebrek zorgt voor een
overschatting van het positieve effect van eten. Vooral zoete en vette
producten geven een prettig gevoel.
Daarbij is overdag, door het slaapgebrek, de energie om lichamelijke
inspanning te doen niet voldoende
aanwezig. Een slaaptijd van zeven
tot negen uur is ideaal.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Irene Kieftenburg, diëtist Libra. Tel.: 06-11276810. Libra
is gevestigd in Franeker (De Metro),
Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). De diëtist
wordt vergoed vanuit de basisverzekering en je hebt geen verwijzing
(meer) nodig.

Ingezonden
Elektrische laadpalen
Kein dingetsje mut me van het hart.
Wat binne jum suunig met plblieke elektrische laadpalen in Harlingen en ommelanden. En dan gaat ut
mij niet beslist om de snelle kringen
maar gewôôn die koetelkoe dingen
(mennekes). Ak vanuut Koedijk
naar mien broers wil, Noordoostersingel en Buorren Winaam kank
bijna nergens terecht, op de Spiker
hewwe seker allemaal een aan de eigen muur hangen, maar publieke ho
maar. Winaam is helemaal vergeten.
Verder hek niks te sjanteren.
Groeten van Johan de Klerk uit de
stad der steden Koedijk

HARLINGEN
Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 7 augustus 9.30 Grote Kerk,
ds. T. Hibma.
Leger des Heils Harlingen
Zo. 7 augustus 10.00 Samenkomst
met zang en muziek.
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt
Zo. 7 augustus 10.00
ds. E.J. Hempenius.
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 7 augustus 10.00 ds. René Millenaar; livestream via: www. baptistenharlingen.nl.
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 7 augustus 19e zondag d.h. jaar,
11.00 Eucharistieviering m.m.v. organist, celebrant: pastoor de Vries.
Wo. 10 augustus 9.30 uur Communieviering in de begraafplaatskapel,
voorganger pastor Gies
Doopsgezinde gemeente
Harlingen
Zo. 7 augustus 9.30 dienst.
Evangelie Gemeente Harlingen
www.egharlingen.nl
Zo. 7 augustus 9.30 Co Kempeneers. Do. 20.00 Bijbelstudie o.l.v.
Gerrit Hiemstra, thema: De Heerlijke namen van God.
De Batting
Zo. 7 augustus 10.30 Dhr. C. Weisz.

Zeecruiseschepen
Ken je de mop van dat zeecruiseschip dat naar Harlingen komt… die
komt niet. Met wat ‘nautisch boerenverstand’ in plaats van luisteren
naar mooie verkooppraatjes had de
gemeente Harlingen een mooi bedrag in kas weten te houden. Harlingen is niet aantrekkelijk voor
zeecruiseschepen, zal het ook nooit
worden. Maak het aantrekkelijker
voor riviercruiseschepen, dat is een
groeimarkt.

Gerard Pont

Plekje
 gezocht 

In Dierenopvang de Wissel in
Leeuwarden worden jaarlijks gemiddeld 900 zwerf- en afstandsdieren opgevangen, waarvan
een deel ook uit Harlingen en
directe omgeving. Elke week
wordt door de vrijwilligers van de
Wissel voor een van deze dieren
een nieuw plekje gezocht via
deze rubriek. Deze week: een
jonge, sportieve labrador. Meer
over Snuf op www.harlingercourant.nl.
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Zomer aan Zee 22
PROGRAMMA SPORT, SPEL & CULTURELE ACTIVITEITEN

HARLINGER STRAND

Samen maken we er een échte Zomer aan Zee van in Harlingen!
Bekijk hieronder de activiteiten:

Creatief met Strandvondsten
14.00 -17.00 uur
vliegeren aan zee
14.00 -17.00 uur

strandfeest
13.00 - 16.00 uur
expeditie robinson
19.00 - 20.30 uur

Bootcamp
19.45 - 20.45 uur

Bootcamp
19.45 - 20.45 uur

Fotograferen aan Zee
14.00 -16.00 uur
vliegeren aan zee
14.00 -17.00 uur

powerkiten
16.00 - 18.00 uur

Slagerij

ATTEMA MAKKUM

VLEESVERKOOP
2 is de
3
n
e
1
3
k
e
e
W

Voetjes
omhoog!

EN
OTvrijdag
op donderdag
en
L
S
E
G
l
e
k
in
w
tot 18.00 uur geopend

DE GEHELE DAG VOLOP

Rund- en Varkensvlees
Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

Wij zijn GESLOTEN van
maandag 8 augustus t/m
maandag 15 augustus
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REACTIES

REACTIES

REACTIES

REACTIES

Afscheid van Ron Leen
De dag waar we allen zo tegenop
keken is gekomen, we nemen afscheid van Ron. Hoewel we wisten
dat deze dag zou komen is het verdriet groot.

Op vrijdag 1 juli 2022 plaatsten wij een oude foto van een kleuterklas, deze ontvingen wij van Willy Baukema uit
Harlingen. Op deze foto kregen wij slechts één reactie zonder naam in de brievenbus van de krant. Gelukkig kreeg
de inzendster zelf nog wel wat namen door. Gezamenlijk leverde dat de volgende namen op, de voorste rij vlnr
onbekend, onbekend, onbekend, onbekend. Tweede rij vlnr: Jan Puite, Greetje Terpstra, Wessel van Andel, Willem
Buis, Margaret de Gorter, Gert Fopma, Mieneke Fopma, Trijntje Meijer (?), Carla Mulder, Vera Mulder. Derde rij vlnr
Hanneke Bouma, Baudi Bouma, onbekend, Roy Grotenboer (?), Jitske Horjus, Rients van der Zee, Willy Baukema,
onbekend, onbekend, Cor Nijkamp. Vierde rij vlnr onbekend, onbekend, Aaf van der Heide, Renske Boskma (?),
juffrouw Van der Poel (?), Piet van der Zee, Henk Haitsma, onbekend, Afie Helvrich. Achterste rij vlnr Jan Hoekstra,
Tineke Hoekstra, onbekend, onbekend. Het betreft een kleuterklas van de Chr. Kleuterschool (directrice juf Schaaf)
in de Hofstraat, waarschijnlijk schooljaar 1958/1959.
Op de tweede foto van een gebouw uit de collectie van Jaap van der Veen uit
Harlingen, ontvingen wij reacties van Henk van der Heide en Bram Visser
uit Harlingen. Beiden waren het erover eens dat dit de R.K. kleuterschool
St. Jozef is op de hoek Hofstraat/Both Apothekerstraat. Het was onderdeel
van het St. Anna Klooster, de zuster Franciscanessen gaven van hieruit sinds
mensenheugenis onderwijs. De school werd op 14 februari 1961 geopend.
Volgens Henk van der Heide werd deze in verband met stadsvernieuwing
rond 1987/1988 gesloten, Ineke Westendorp was het laatste hoofd van de
school. Dit was het laatste gebouw van het onderwijscomplex dat werd gesloopt. Voorheen stond hier het groentewinkeltje en pakhuisje van Van Vliet.

Als de discussie een punt naderde
dat volledig tegen Rons idealen inging, kwam hij fel uit de hoek. Dan
stond hij als eerste bij de interruptiemicrofoon en eiste hij dat
de woorden die tegen zijn idealen
instreken teruggenomen werden.
Zo herinneren wij ons Ron: gepassioneerd, met een groot rood
hart en fel tegen ongelijkheid en
oneerlijkheid.

Nog 3 avonden Copini 60+
kaatsplezier
Volgende week op de tiende wedstrijdavond kunnen twee kaatsers hun
definitieve eindscore bereiken. Er volgen dan nog twee competitieavonden om de kaatsers die partijen hebben gemist in de gelegenheid te stellen hun eindscore te verhogen. Daarna wordt het eindklassement opgemaakt.
Douwe had weer perfect loten en dat
kan die man dan oek voortreffelijk.
Simon de Groot, Henk Bruinsma
en Wiebe van Dijk waren partuur 1
en partuur 2 bestond uit Frans Alberda, Douwe Broersma en Andries
Koornstra. En partuur 2 trof ut niet
want deze avend was Wiebe oek nog
in vorm. Toen Douwe docht ik geef
de bal even an Wiebe de zwakste
skakel voorin, tikte Wiebe de bal
beheerst tussen 2 man deur. Ut was
dan oek in een lichtflits 4 om niks
voor Henk Bruinsma en sien maten.
Toch kreeg Frans Alberda ut even
te pakken en bestookte Simon de
Groot met hoge ballen, nou die De
Groot sloeg 2 achter ulkaar wel een
meter mis. En toen later een bal tussen sien poten deur rolle liet grepen
Bruinsma en van Dijk in. Ut was
inmiddels wel 4 om 2 wudden, echter Henk Bruinsma pikte 2 ballen
prachtig boven en sloeg een dikke
kaats en dat deed Van Dijk ook. Nou
die hoefde De Groot alleen maar in
te bringen en dat deed-ie oek gelukkig. Andries Koornstra kon deze
avend lang niet se ver as die kaatsen
en Douwe Broersma mete ze volgende week een want an se groot as een
slaghout kan-ie oek us een bal rake.
Ut laatste eerst sloeg Bruinsma
poerbest op en had De Groot oek
weer een bitsje de vorm. Koornstra,

In 2017 leerden we Ron kennen
bij de PvdA toen hij zich meldde
als kandidaat op de lijst. Ron was
toen al gepensioneerd en vulde
zijn dagen met vrijwilligerswerk,
de beestjes en natuurlijk Ingrid.
Dat werd ruw verstoord toen hij
tegen alle verwachtingen in toch
gemeenteraadslid werd. Ron pakte dat met beide handen aan en
beet zich vast in pittige, lange
en ingewikkelde dossiers zoals
Empatec en de Jeugdzorg. Altijd
vanuit de sociale visie die Ron in
al zijn speeches naar voren liet
komen. Als Ron vragen stelde, zag
je de wethouder vaak al zuchten,
want die moest aan de bak: Ron
sloeg altijd de spijker op zijn kop
met treffende opmerkingen en
moeilijke vragen over zijn onderwerpen. Ron verwachtte ook niet
anders dan een goed antwoord en
bleef doorvragen als het antwoord
hem niet zinde.

Broersma en Alberda hadden hun
best deen maar op 5 om 2 en 6-0 viel
ut einde en konnen de mannen de
lienen opruume.

Kassie was se stukken, moest sien
broek zittend andoen.

Partuur 3 was een sterk partuur,
Geert Voogd had ut weer troffen
met 2 A maten namelijk Geert Zeilmaker en Eddie Sjollema, ze moesten teugen nr 4 Johannes Hinrichs,
Jan Kwast en Kassie van der Heide. Ut was dan oek gien wonder
dat Voogd c.s. semaar een spul om
niks voorsprong nam. Maar Kassie
en sien maten gaven ut niet op. Ut
wudde 3 eersten geliek toen, ik geloof dat Kassie een vliegende zitbal
gaf op 3-2 6-6. Johannes Hinrichs
kaatste oek best maar sien voorinse Jan Kwast aaide de ballen of was
ut sien poedel ja en dan krijst van
kleine k, kaatskes. En daar wisten
die Geert en Eddie wel raad met,
we hadden trouwens ut idee dat
koploper Geert Voogd ut verkeer
ston te regelen midden op ut veld.
Ut wudde 5 om 3 en ut leek over en
uit maar toen kreeg Kassie even een
opleving en gaf 3 zitballen geloof ik
en ut wudde 5 om 4. Voogd en sien
maten hadden ut swit in hun naad
vanne spanning, helemaal toen ut 6
geliek wudde. Ut was jammer dat se
ut perk misten en daardoor verloor
ut partuur van Kassie van der Heide
en dat was jammer.

PlukGeluk Arum
voor Bonaire
Wat heeft PlukGeluk Arum nu met
Bonaire te maken? Zoals eerder
bekend is gemaakt door ‘PlukGeluk Arum’, is de opbrengst van
de verkoop van vierkante meters
bestemd voor drie goede doelen.
Twee hebben zich al gepresenteerd
in de media. Het derde goede doel
van Rotaryclubs Harlingen en Franeker en Bonaire is Stichting Tera
Barra.
Veel oorspronkelijke groene vegetatie, waaronder bomen, zijn verdwenen op Bonaire. Oorzaak is onder
andere het begrazen door geiten en
ezels en na het stoppen van plantages, niets meer doen aan de oorspronkelijke natuur. Stichting Tera
Barra wil daar verandering in brengen. Op Bonaire woont nu Gisi Lukkes, lid van Rotaryclub Franeker en
nu lid van de Rotaryclub op Bonaire.
Behalve het schoonmaken van de
stranden en het verwijderen van af-

val en plastic willen de Rotaryclubs
ook meehelpen aan het herstel van
de natuur op dit stukje Nederland
in de Cariben. Met Gisi ter plaatse
en het goede overleg met Johan van
Blerk van Stichting Tera Barra, komt
het geld goed terecht en helpen ze
mee aan het herstel van Bonaire wat
betreft de oorspronkelijke vegetatie.
Van Blerk maakt zich grote zorgen
over het centrale deel van Bonaire,
van SeruLargu tot Rincon aangeduid als het Midden Terras. “Men realiseert zich niet dat op de voormalige plantages niet de echte natuur
van het eiland te vinden is. Ze zijn
gecultiveerd en nadat ze verlaten
zijn, is er niet meer naar omgekeken. Wie in de afgelopen veertig jaar
is opgegroeid, denkt dat de mondi
natuur is, omdat het referentiekader ontbreekt. De oorspronkelijke
begroeiing bevindt zich nog wel in
het hogere middengedeelte. Vrijwel
alle inheemse, inmiddels zeldzaam
geworden bomen en planten tref
je alleen nog daar aan. Ik noem het
daarom wel eens de Hoge Veluwe
van Bonaire.”
Stichting Tera Barra heeft een
heemtuin. Van Blerk: “Sinds we
het terrein hebben omheind, groeit
en bloeit alles uitbundig, inclusief
kruiden waar allerlei vlinders op af
komen. We zijn wandelpaden aan
het aanleggen met informatiebor-

Vorig jaar werd Ron ziek en rond
de verkiezingen dit jaar was hij te
ziek om mee campagne te voeren.
Dat weerhield Ron er niet van
om te doen wat hij kon: je kon in
Wijnaldum niet heen om het huis
dat volgepakt was met posters van
de PvdA. Bij de Sjantermiddag in
maart was hij erbij en voerde hij
felle discussies. Zelfs bij de besprekingen van het akkoord op hoofdlijnen twee maanden geleden deed
hij nog mee: meerdere punten die
hij ons via de mail toegestuurd
heeft staan hierin beschreven en
zullen uitgevoerd worden.
Ron was een volksvertegenwoordiger die midden in de samenleving stond en overal zijn steentje
bijdroeg. Dat hij er niet meer is,
laat te meer zien hoe oneerlijk
deze ziekte is. Desalniettemin
heeft Ron er nog van gemaakt wat
ervan te maken viel en dat deed
hij zoals hij alles deed: vol passie
en met volle overtuiging, vanuit
een goed en rood hart.
Bij zijn afscheid zei Ron: “Dit is
een mooie stad waar mijn vrouw
en ik smoorverliefd op geworden
zijn. Blijf ervoor vechten.”
Ron, dat beloven wij. Je bent er
niet meer, maar jouw idealen en
gedachten blijven doorklinken in
onze fractie, afdeling en in de gemeenteraad. Op die manier leeft
jouw herinnering voort, en daarmee ben je er altijd een beetje bij.

PvdA afdeling Harlingen

De pluktuin in Arum.

den. Ook komt er een bezoekerscentrum. Van het Prins Bernhard
Cultuurfonds hebben we daarvoor
vitrines gekregen. Ik denk dat het
bezoekerscentrum in september of
oktober opengaat. Op een postzegeltje van vijf hectare laten we zien
hoe biodivers Bonaire van nature is.”
Iedereen kan het initiatief steunen
via PlukGeluk. Koop een vierkante
meter PlukGeluk in Arum voor 10
euro en je mag plukken tot in oktober 2022. Meer info: www.plukgeluk-arum.nl.
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Wĳ zĳn
altĳd dichtbĳ
Vanaf 15 augustus
zĳn wĳ er ook in
Harlingen voor u!
Het eerste jaar

50%

korting op uw
woonverzekering

Maak nu een afspraak voor een vrĳblĳvend adviesgesprek met onze adviseur in Harlingen.
Sluit u een woonverzekering af, dan ontvangt u het eerste jaar 50% korting.
Ga naar unive.nl/afspraak of bel 088 1815000.
U vindt ons aan de Nieuwe Vissershaven 5 in Harlingen. Uitsluitend op afspraak.
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Kruiden & Specerijen deel 302

Fred de Vries (fredvries.nl)

Weegbreeslangenkruid
Weegbreeslangenkruid (Echium
maritimum) is het maritieme
broertje van het (gewoon) slangenkruid (Echium vulgare). De
plant komt algemeen voor in
het hele Middellandse Zeegebied en het Zwarte Zeegebied
plus de in de Atlantische Oceaan gelegen vacantiebestemmingen (de Canarische Eilanden, Madeira, de Azoren en
de Kaapverdische Eilanden). In
Noordwest-Europa eindigt zijn
verspreidingsgebied aan de
kusten van Zuidwest-Engeland
en de Waddeneilanden. De
plant houdt van graslanden en
rotsige hellingen, vooral in de
buurt van de kust.

Weegbreeslangenkruid is een
een- of tweejarig kruid dat tot
20 tot 60 centimeter hoog kan
opgroeien, afhankelijk van de
plaatselijke omstandigheden.
Hij vertoont zich aan de buitenwereld met een vertakte stengel
die bezet is met ruwe stijve haren. Aan diens basis heeft deze
soort een bladrozet van lancetvormige bladeren. Hogerop is
weegbreeslangenkruid getooid
met tot 14 centimeter lange lancetvormige behaarde bladeren.
Weegbreeslangenkruid bloeit
van april tot juli met paarse, 15
tot 20 millimeter lange bloemen,
waarvan twee van de vijf meeldraden opvallend uitsteken.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Echium,
is afkomstig uit het Oudgrieks,
waar ékhis ‘adder’ betekende.
Het geslacht heet hier in den
lande ook slangenkruid, een
uitstekende vertaling vanuit
het Oudgrieks. Het tweede
deel, maritimum, is Latijns en
betekent ‘(van de) zee’. Weegbreeslangenkruid heeft nog een
verouderde wetenschappelijke
benaming: plantagineum. Dat
kunnen we vanuit het Latijn
vertalen tot ‘lijkend op Plantago’, naar de gelijkenis van de
grondbladeren met die van de
weegbree.
Met een naam als slangenkruid

Programma
Omroep RSH
verwacht je natuurlijk dat de
plant ooit werd ingezet voor de
behandeling van slangenbeten.
Inderdaad wordt op internet
alom geschreven (of nageschreven) dat de wortel, gedrenkt
in voldoende wijn, zou helpen
tegen slangenbeten, maar dat
is onzin (of kwakzalverij). De
naam is afgeleid van de twee
meeldraden die uit de bloem
steken, wat met enige fantasie
op de kop met giftanden van
een adder lijkt.
Zou het een goed idee zijn om
een aftreksel in te nemen om
een potentieel dodelijke beet
van een adder te overleven? Als
dat het geval zou zijn, zou zelfs
Cleopatra nog gered kunnen
worden nadat ze zich liet bijten
door een adder om zelfmoord
te plegen.
Het antwoord is negatief, want
de hele plant, van top tot wortel, zit boordevol giftige pyrrolizidine-alkaloïden die zich,
samen met wat metabolieten
(afbraakproducten), opstapelen
in de lever. Grazende planteneters, die per ongeluk vreten
van
weegbreeslangenkruid,
krijgen onherroepelijk te maken
met extreem gewichtsverlies,
uitval van leverfuncties en met
een uiteindelijke fatale afloop.
Zo giftig is de plant dat zelfs
de honing vermengd dient te
worden met die van andere
plantensoorten om de kans op
leverschade bij de mens te verminderen.

Zaterdag 6 augustus
09:00 - 10:00 Een praatje
en een plaatje
10:00 – 11:00 On Air
11:00 – 12:00 Afslag Harlingen
12:00 - 13:00 Jack Heaven’s café
13:00 - 14:00 Muziek met Erik
14:00 - 17:00 RE Sport
17:00 - 20:00 Borreltime
Zondag 7 augustus
10:00 – 11:00 Horizon
11:00 - 12:00 Glorieklanken
13:00 – 17:00 RE Sport
17:00 - 19:00 Non stop music
19:00 - 21:00 Brian on Air
21:00 - 22:00 Black & Blues

(Foto: Celia van Lijnschoten)

Maandag 8 augustus
10:00 - 12:00 Nonstop
13:00 - 14:00 Afslag Harlingen
19:00 - 20:00 Nonstop
20:00 - 21:00 Nonstop
21:00 - 22:00 Muziek met Erik
Dinsdag 9 augustus
10:00 - 12:00 Nonstop
Woensdag 10 augustus
18:00 - 19:00 On Air
19:00 - 22:00 Balki breekt de week
Donderdag 11 augustus
10:00 - 12:00 Nonstop
19:00 - 20:00 Uit de schatkamer
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland
Vrijdag 12 augustus
10:00 - 12:00 Koffieradio
13:00 – 14:00 Nonstop
14:00 – 16:00 Nonstop
19:00 - 20:00 Horizon
20:00 - 23:00 Nonstop

Maar hij groeit vrolijk op vrijwel
alle Waddeneilanden.

Geniet in augustus van je extra ‘woonkamer’
Augustus staat bekend als een warme maand. Toch neemt de groei en
bloei langzamerhand af. Deze zomermaand is vooral om van de tuin te
genieten en een beetje vakantie te houden wat tuinieren betreft. Gebruik de tuin of het balkon als extra ‘woonkamer’ om volop te genieten
van de zwoele zomeravonden, de zon en de heerlijke geuren en kleuren.
Tuintips/-onderhoud
Maai het gras regelmatig. Het is beter om de messen steeds af te stellen
op het weer. Als het droog en warm
is moet het gras langer blijven, dus
kunnen de messen hoger afgesteld
worden. Besproei het gazon tijdens
warme dagen, doe dit niet overdag
omdat het water dan erg snel verdampt. Het is overigens beter om
eens per week een aantal uren te
sproeien dan dagelijks een kwartier. Augustus is de maand om te
beginnen met het stekken van de
kuipplanten. Neem krachtige kopstekken van ongeveer 10 cm en verwijder de bloemen. Haal de onderste
bladeren weg en snij de stek onderaan schuin af.
Moestuin
Aardbeien kunnen ook nog steeds
geoogst worden. Pluk ze met het
kroontje, want dan blijft de vrucht
langer goed en wordt schimmel
voorkomen. Frambozen zijn zo
zacht dat ze het lekkerst zijn als je ze
gelijk opeet. Bind de nieuwe stengels
van de frambozenstruik bij elkaar
en knip de oude geoogste stengels
van dit jaar af. Je zult zien dat ze
volgend jaar weer vruchten dragen.
Oogst regelmatig je komkommers
en courgettes; jonge groente smaakt
veel beter dan de oudere met een

grove structuur. Als er regelmatig
vruchten worden afgesneden zullen de planten steeds weer nieuwe
bloemen en vruchten dragen tot laat
in het najaar. Deze maand kunnen
allerlei vruchten geoogst worden.
Denk aan rode bessen, bosbessen,
bramen, frambozen, kersen, kruisbessen, perziken, pruimen, vijgen
en wijnbessen.
Tuinbewoner
Overdag zonnen de kikkers tussen
de oerplanten en op de bladeren van
de waterlelie. Op mooie zomeravonden is hun concert oorverdovend.
De groene kikker hoort bij de Hollandse zomer. Er leven drie soorten
kikkers in ons land: de poelkikker,
de meerkikker en de bastaardkikker.
Deze laatste is overal in ons land te
vinden en het meest talrijk. De ogen
van de kikker steken boven het water uit. Hiermee kunnen ze ook achter zich kijken. Passeert een vlieg of
mug, dan plukt de kikker het beestje met zijn kleverige tong zo uit de
lucht. De kikker overwintert in de
modder op de bodem van de vijver
(minimaal 80 cm diep) of sloot.
Bestrating
Om er zeker van te zijn dat de bestrating niet meer verschuift, moet
er langs de buitenkant een band

Tips voor in
en om de tuin

(Foto: Henk Zielstra)

door Jeroen v. d. Zwet
worden aangebracht. De bestrating
wordt als het ware opgesloten. Hiervoor zijn speciale opsluitbanden
verkrijgbaar. De opsluitband moet
dikker zijn dan de rest van de bestrating. Kies je voor een steen van 5 cm
dik, dan zou de opsluitband 8-10 cm
moeten zijn.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu.

Doordat zonnebloemen hard groeien hebben ze regelmatig water en
plantenvoeding nodig. Houd ook
in de gaten, dat ze omver kunnen
waaien, dus bind ze op tijd aan stokken. Uitgebloeide zonnebloemen
kunnen nog gebruikt worden. Snijd
ze af en leg ze op een plaats waar
ze kunnen drogen. Hierna kunnen
ze gebruikt worden als voer voor de
vogels.

(Foto: Anja Prins)
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Deze week 4 voor € 10,00

P
O
=
OP

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

Zie website voor meer AANBIEDINGEN
Onze openingstijden zijn:
Maandag
11.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

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

www.tuincentrumvdmeer.nl U vindt ons ook op

& Instagram

veilingverse snijbloemen • kamerplanten • tuinplanten • bruidsarrangementen • rouwarrangementen

Vleeswarentrio
100 gram Boterhamworst
+
100 gram Schouderham
+
100 gram Kipfilet

samen

4,98

18,98

Aanbiedingen
zijn geldig van
donderdag 4 aug. tot
donderdag 11 aug. 2022

Uit de grillhoek:

Zeeuws spek
Harlinger spek
100 gram

1,35

Lekker voor
op de BBQ
Kip op stok
100 gram

1,85

Iedere week:

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

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

De kwaliteit van vers

PRO USER DIAMANT
FIETSDRAGER

FELICITATIES
Hoera! 9 augustus wordt
papa 40 jaar! Dikke kus van
Rien.

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

Nu voor € 349,

95

Automaterialen
IJdema

Gezocht: wij zoeken hulp in
de huishouding voor drie
uur per week in Harlingen.
Alles in overleg en redelijke
betaling. Heeft u belangstelling, neem dan contact op
via 06 81092918
Te koop gevraagd: Gouden
sieraden die u niet meer
draagt of versleten zijn. Wij
kopen al in vanaf 1 gram en
bieden een prijs van € 25,tot € 50,- per gram. Info:
Dhr. Dijkstra 06-12388465

PRIVÉ OF
ZAKELIJK
GESCHIL?
advocatuur & mediation

DIVERSEN

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

BOOTH BOUTIQUE William
Boothstraat 29 Open: di.
t/m vr. van 13.30-16.30 uur.
Grote collectie, iedere week
nieuwe voorraad.
Gitaar- en basgitaarles voor
beginners en gevorderden.
www.harrygreve.nl
tel. 0630447273.
De Inbreng Grote Kerk

open woensdag 9-16 uur,
zaterdag 9-12 uur. Industrieweg 4-7 Harlingen.

Zaterdag 6 aug. KV
Eendracht Waddenvispartij. Aanv. 10.00 uur, z.bal
2 tegen 2 VF Opg. t/m 5aug.
19.00 uur l + n.l. bij Bennie
Zeilmaker, D. Broersma,
417694; S. Quisenaerts, 0627175239; J. Nieuwenburg,
417102.

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

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

Kijk ook een op www.
harlingercourant.nl

SCHULDEN?
www.schuldhulpido.nl

www.grijmans.com • 0515 57 20 83 • Bolsward • Harlingen
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Comb. Zwart en Jan Hoogland
Gebroeders Heeres ouderwets op dreef
winnaars jonge duiven-vlucht Weert

Sjoerd & Rutger Zwart (32) 1. 4. 5. 7.
10. 11. 12. 15. 20. 21. 24. 25. 26. 29.
33. 34. 36. 40. 52. 53. 58.
J. J. Hoogland (26) 2. 3. 6. 8. 9. 13.
14. 19. 22. 23. 35. 39. 41. 45. 46. 61.
66. 68.
Erik Alkema (17) 16. 17. 18. 31. 37.
43. 44. 49. 60. 69.
Gerrit de Koe (14) 27. 30. 54. 56. 67.
Otto Bruinsma (12) 28. 50. 51. 63.
70.
Gorrie Lambregts Terschelling (19)
32. 47. 65. 71.
Age Zijlstra (6) 38. 42. 55
Fred. Fiege Terschelling (15) 48. 57.
59. 62. 64.
Sponsorvlucht Jonge Duiven
De stand met er achter de vorige
plaats:
1 Grafisch Centrum Harlingen 2

S GENOE
N
O

en Wiebe tijdens de uitreiking deed
goede oude tijden herleven.

N
GE

Het was een betere vlucht dan vorige week met weinig achterblijvers.
Op het hok van Sjoerd & Rutger
Zwart en Jan Hoogland vielen de
eerste 15 prijsduiven. Maar de 744
van Comb. Zwart werd om 11.02 als
eerste geklokt (snelheid 1180 meter
per minuut), goed voro een achtste
plaats in het ACG samenspel A1 van
693 duiven. De tweede en derde
prijsduif meldden zich om 11.04 en
11.06 op het hok van Jan Hoogland
(12 en 17 in ACG). De luxe prijs werd
deze week gewonnen door Comb.
Zwart. De vleesprijzen waren voor
Sjoerd en Rutger Zwart, Jan Hoogland, Gerrit de Koe en Erik Alkema.

PV

Er werd vrijdag 29 juli ingekorfd voor de jonge duiven-wedvlucht vanuit
Weert. Daar gingen zaterdag de 141 duiven van PV Ons Genoegen om
8.00 los met goed vliegweer voor de terugvlucht over 215 kilometer naar
Harlingen, Midlum en Terschelling. Wederom was er weer een viertal leden de dupe van de ‘kippenziekte’; binnen een straal van tien kilometer
rond Minnertsga mocht niet gevlogen worden.

19

Frederik Heeres ontvangt de bloemen van voorzitter Dirk Buwalda.

4 8 20 22

2 Visser Afvalinzameling Transport
en Recycling 4
3 Nauta’s Schildersbedrijf 12
4 Harlingen Boeit .NL 6
5 Slagerij Remco Wouda op de Spekmarkt 9
6 Ground Hop XL Voetbal Reizen 1
7 Harlinger Courant/Flevodruk 3
8 “BSH – Party Service” 13
9 Brasserie De Jasmijn op de Grote
Bredeplaats 14
10 Copini brillen en Contactlenzen
11 Smit Beheer en Verhuur Vlieland
15
12 Nagel Studio Natural Nail Room
10
13 Café Tuinzicht in de Nieuwstraat
16
14 Harlinger Timmerbedrijf 0657427688 8
15 Hotel Zeezicht Vlieland 7
16 Bouwbedrijf Bruinsma BV 5
17 De Smulpot het lekkerste winkeltje van Harlingen 11

Prijswinnaars Plus Lunenborg Partij.

Op zaterdag 30 juli 2022 konden zes leden van PV De Postduif Harlingen
weer meedoen aan een wedvlucht met postduiven van de Afdeling Friesland. De overige leden werden voor de tweede keer in dit seizoen getroffen door een vervoersverbod, dit keer vanwege een uitbraak van vogelgriep in Minnertsga die onmiddellijk volgde op de uitbraak in Tzum.
Gebroeders Heeres & Zoon uit Kimswerd waren op de vlucht met jonge
duiven uit Weert ouderwets onverslaanbaar.
De 15.763 duiven van de Afdeling
Friesland van de NPO werden zaterdag om 8.00 uur gelost in Weert, op
ongeveer 214 kilometer van Harlingen. De weersomstandigheden waren ogenschijnlijk gunstig, met een
matige noordwestelijke wind. De
eerste twee duiven van de vereniging
arriveerden om 10.56 uur vrijwel
gelijktijdig bij Jan Heeres in Kimswerd. Dit deed denken aan een aantal jaren geleden, toen Jan, Willem
en Frederik Heeres een patent hadden op dit soort aankomsten! Het
rappe tweetal maakte een gemiddelde snelheid van 1198 meter per
minuut en was daarmee acht meter
per minuut sneller dan een duif van
Sjouke van der Boom. In Afdelings-

verband konden de duiven van Gebr.
Heeres & Zoon geen potten breken,
zoals gebruikelijk bij de vermelde
windrichting. In Samenspel A1 pakten de Heeres-duiven een tweede
en derde prijs tegen 693 duiven. In
CCG Kuststrook werden onder andere een 21e, 22e, 34e en 36e prijs
behaald tegen 11.694 duiven. In de
vereniging waren de 27 prijzen van
Jan, Willem en Frederik goed voor
een percentage van 50 procent! De
vlucht kende een moeizaam verloop:
de prijzen waren er pas na ruim een
half uur uit en tijdens het klok afslaan bleek dat er ook nogal wat achterblijvers waren te betreuren. De
vlucht werd gesponsord door Auke
Halma en de aanwezigheid van Auke

Aanpassing vliegseizoen
vanwege vogelgriep
Het bestuur van PV De Postduif
Harlingen wil solidair zijn met de
leden die nu opnieuw worden getroffen door een vervoersverbod. In
dat kader wordt er dit jaar geen klassement jonge duiven en geen klassement natour opgemaakt. Daarmee
komt ook het klassement Generaal
oud en jong te vervallen.
Uitslag vlucht Weert
Jonge Duiven
Jan, Willem en Frederik Heeres &
(27/54) 1, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 20, 21, 23,
24, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44,
54, 55, 58, 61, 72, 73, 74Sjouke van
der Boom (5/13) 3, 7, 11, 19, 32Andries Wijkstra (6/26) 6, 41, 43, 47,
56, 60Joris de Jong (18/61) 10, 12,
13, 17, 18, 30, 31, 38, 45, 49, 52, 57,
65, 66, 67, 68, 69, 75Pollie, Peter en
Mark Kwast (15/34) 15, 16, 22, 25,
28, 29, 39, 42, 46, 50, 51, 53, 62, 63,
71Elly Broekhuizen (4/38) 48, 59,
64, 70

BOEK BESTELLEN?
www.flevomedia.nl

ten Tymo Zijlstra en Rijk Heimans
tegen Steven Nesse en de jongste en
debuterende deelnemer op deze seniorenwedstrijd, Sil Odolphi er een
mooie spannende partij van. Uitslag
4-5 + 2-6 voor Tymo en Rijk.

Ook de kaatsers werden bedankt
voor hun deelname en getoonde
strijdlust in soms heftige regenbuien. De prijzen bestonden uit cadeaubonnen voor levensmiddelen van
supermarkt Plus Lunenborg.

Voordat de prijsuitreiking door Jan
Nieuwenburg en Piet Alberda plaatsvond, werd allereerst de sponsor supermarkt Plus Lunenborg bedankt.
Ook scheidsrechter Age Tichelaar en
alle vrijwilligers van KV Eendracht
werden bedankt voor hun inzet. Dit
werd symbolisch onderstreept door
naast de eerste prijswinnaars, ook
vrijwilliger Henk Knier een prachtige krans om te hangen. Henk doet
heel veel op het kaatsterrein en
voor kaatsvereniging Eendracht. De
krans zou een mooi plekje aan de gevel krijgen, beloofde Henk.

Winnaarsronde
1) Nick Leistra en Walter Brander
2) Rick Alberda en Kay Odolphi
3) Peter Kwast en Mike Vlieger
3) Cor Boonstra en Mariska Miedema
Herkansingsronde
1) Tymo Zijlstra en Rijk Heimans
2) Steven Nesse en Sil Odolphi
Zaterdag 6 augustus vanaf 10.00 uur
wordt de Waddenvis-partij gekaatst
(zachte bal). Op zondag 7 augustus
vanaf 10.00 uur vindt de Grand Café
Levels-partij plaats (harde bal).

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Veel regen tijdens Plus Lunenborg-partij
Afgelopen zondag vond de jaarlijkse Plus Lunenborg-partij plaats op het
terrein van KV Eendracht. Deze keer Door Elkaar Loten (DEL), 2 tegen
2 met een lijst van 14 parturen in een winnaars- en herkansingsronde.
Door Ubbo Posthuma
Het weer werkte niet mee en het regende het bijna de hele dag. Er werd
met de eerste acht parturen in vier
perken gestart. Gehoopt werd dat
het snel droog zou worden, maar dat
bleek helaas ijdele hoop. Toch werd
er, onder leiding van scheidsrechter Age Tichelaar en wedstrijdleider
Douwe Broersma, strijdlustig gekaatst en viel er op kaatsgebied veel
te genieten.
Na de eerste omloop werd er een

kleine pauze ingelast en men kon in
de kantine even bijkomen met een
ovenvers broodje en een heerlijke
kop soep bereid door Jan Nieuwenburg en vakkundig in stijl uitgeserveerd door Henk Bleeker en Esther
Lindeman. Zelfs Age Tichelaar, normaal geen soepliefhebber, genoot
van de tomatensoep die hij in notime naar binnen werkte.
Ook in de tweede omloop werden in
zowel de winnaars- als herkansingsronde spannende partijen gespeeld.
De slechte weersomstandigheden

vergden veel van de kaatsers en waren er mede de oorzaak van dat de
halve finales van een wat minder gehalte waren.
In de finale winnaarsronde streden
derde prijswinnaar op het NK Senioren Rick Alberda met zijn uitstekend
kaatsende neefje Kay Odolphi tegen
de winnaar Horeca Voorstaatkaatsen Nick Leistra met de altijd degelijk kaatsende Walter Brander. Rick
en Kay scoorden vele punten maar
verspeelden deze ook weer meerdere keren wat ongelukkig. Uiteindelijk wonnen Nick en Walter met 1-5
+ 2-6 deze partij.
In de finale herkansingsronde maak-

Henk Knier in de bloemetjes.

(Foto: HC - Ubbo Posthuma)
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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 vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:

 28-07-2022, Stichting Evenementen Harlingen, Kleine
Bredeplaats 18, 8861 BV Harlingen, vergunningen
tijdelijke terrasuitbreidingen Visserijdagen 2022.
 Xin Hua, Grote Bredeplaats 2, 8861 BB Harlingen
 Pizzeria Pompeï, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA
Harlingen
 Waddenvis, Grote Bredeplaats 17, 8861 BA
Harlingen
 Bries, Grote Bredeplaats 23, 8861 BA Harlingen
 The Shamrock, Grote Bredeplaats 5A, 8861
Harlingen
 ’t Havenmantsje, Havenplein 1, 8861 XA
Harlingen
 Poffertjeskraam, Havenplein 5, 8861 XA Harlingen
 San Marino, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen
 Café ’t Skutsje, Heiligeweg 70, 8861 EB Harlingen
 Booming, Kleine Voorstraat 73, 8861 EB
Harlingen
 Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861 CC
Harlingen
 Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17-19, 8861 AJ
Harlingen
 De Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen
 Wally’s B.V., Voorstraat 45, 8861 BE Harlingen
 Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN
Harlingen
 Gewoan Sven, Voorstraat 64, 8861 BN Harlingen
 Lunchcafé Basta, Voorstraat 67, 8861 BG
Harlingen
 Café den Smeerpaal, Voorstraat 86 8861 CP
Harlingen
 Molly’s Cafetaria, Zuiderhaven 11A, 8861 CJ
Harlingen
 De Kombuis, Zuiderplein 2, 8861 CX Harlingen
 Pizzeria Roma, Kleine Bredeplaats 9, 8861 BV
Harlingen
 29-07-2022, Coffeeshop Hofnar, Franekereind 17, 8861
AA te Harlingen, verzoek wijziging leidinggevende
gedoogbeschikking.
 02-08-2022, Wijkvereniging Het Oosterpark,
Oosterparkweg 23, 8862 VV Harlingen, aanvraag
evenementenvergunning Darttoernooi OPW.
 02-08-2022, Centercom Buitenreclame, aanvraag
reclamevergunning voor het plaatsen van tijdelijke
reclamebroden in de periode 16 september 2022 tot
en met 25 september 2022 ter promotie van de opstart
van het nieuwe seizoen van Seewyn kunsteducatie in
Harlingen.
Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:

 01-08-2022, Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861
CC Harlingen, aanvraag terrasvergunning.
 04-08-2022, Stichting Evenementen Harlingen, Kleine
Bredeplaats 18, 8861 BV Harlingen, vergunningen
tijdelijke terrasuitbreidingen Visserijdagen 2022.
 Xin Hua, Grote Bredeplaats 2, 8861 BB Harlingen
 Pizzeria Pompeï, Grote Bredeplaats 13, 8861 BA
Harlingen
 Waddenvis, Grote Bredeplaats 17, 8861 BA
Harlingen
 Bries, Grote Bredeplaats 23, 8861 BA Harlingen
 The Shamrock, Grote Bredeplaats 5A, 8861
Harlingen
 ’t Havenmantsje, Havenplein 1, 8861 XA
Harlingen
 Poffertjeskraam, Havenplein 5, 8861 XA Harlingen
 San Marino, Heiligeweg 36, 8861 EA Harlingen
 Café ’t Skutsje, Heiligeweg 70, 8861 EB Harlingen
 Booming, Kleine Voorstraat 73, 8861 EB
Harlingen
 Bar Restaurant Andreas, Lanen 89, 8861 CC
Harlingen
 Café ’t Noorderke, Noorderhaven 17-19, 8861 AJ
Harlingen
 De Reus, Voorstraat 12, 8861 BK Harlingen
 Wally’s B.V., Voorstraat 45, 8861 BE Harlingen
 Eats and Sweets by Mijke, Voorstraat 62, 8861 BN
Harlingen
 Gewoan Sven, Voorstraat 64, 8861 BN Harlingen
 Lunchcafé Basta, Voorstraat 67, 8861 BG
Harlingen
 Café den Smeerpaal, Voorstraat 86 8861 CP
Harlingen
 Molly’s Cafetaria, Zuiderhaven 11A, 8861 CJ
Harlingen
 De Kombuis, Zuiderplein 2, 8861 CX Harlingen
 Pizzeria Roma, Kleine Bredeplaats 9, 8861 BV
Harlingen

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken
bekend dat tot en met 04-08-2022

 01-08-2022, Brouwersstraat 16, Harlingen, het plaatsen
van zonnepanelen;

 01-08-2022, Noorderhaven 63 Harlingen, het
verbouwen van het pand.
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.
De volgende aanvraag uitgebreide procedure
omgevingsvergunning fase 1 is verleend:
 21-07-2022, Celsiusstraat 12, Harlingen, het oprichten
van een scheepsbouwbedrijf.
Degene wiens belang rechtstreeks bij het vaststellen is
betrokken kan tegen deze beschikking beroep instellen bij
de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht
p/a: Guyotplein 1 te Groningen. Het beroepschrift moet
binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bij de
gemeente Harlingen ter inzage is gelegd aan de rechtbank
worden gestuurd. De beschikking ligt vanaf 05-08-2022
ter inzage. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend
en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van het beroep.

Ontwerp-omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
milieucategorie Koopmans
ijzerwerk

Burgermeester en wethouders van Harlingen maken
bekend dat met ingang van 8 Augustus 2022 gedurende zes
weken voor iedereen de ontwerp-omgevingsvergunning
ter inzage ligt voor het afwijken van milieucategorie voor
Koopmans ijzerwerken aan Celciusstraat 12. De gemeente
is voornemens de vergunning te verlenen.
Wat regelt de ontwerp-omgevingsvergunning?
Bij het bedrijf aan Celsiusstraat 12 worden momenteel
schepen verbouwd kleiner dan 25 meter. Het bedrijf wil de
activiteiten uitbreiden om ook aan schepen van een grotere
lengte te kunnen werken.

De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 28-07-2022, Voorstraat 60, Harlingen, het realiseren
Deze activiteiten vallen in een zwaardere milieucategorie,
van 10 appartementen in voormalige bank;
welke niet is opgenomen in de mogelijkheden van
 01-08-2022, Heiligeweg 52, Harlingen, het plaatsen van
het geldende bestemmingsplan. Tevens wordt een
zonnepanelen;
nieuwe bedrijfsloods op het terrein gerealiseerd. Met de
 02-08-2022, Julianalaan 17, Midlum, het tijdelijk
omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking
plaatsen van een stacaravan;
(art. 2.12 lid 1, sub a, onder 30 WABO) kan medewerking
 02-08-2022, Galjoenweg 87, Harlingen, het plaatsen
worden verleend aan deze aanvraag.
van een dakkapel;
 03-08-2022, Koningin Wilhelminastraat 2B, 4, 6 en 42,
Waar ligt deze ter inzage?
Harlingen, het plaatsen van zonnepanelen;
De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende
Klantcontactcentrum,
voorstraat
35
14 0517 stukken liggen voor iedereen
www.harlingen.nl
 03-08-2022,
Vetsmelterstraat,
Kerkpoortstraat,
ter inzage bij het
Moriaanstraat, Fabrieksstraat, Zoutstraat, Weverstraat,
Klantencontactcentrum in het gebouw “De
Postbusen
10.000,
8860 HA
Harlingenhet plaatsen van
Gem_Harlingen
Groenlandsvaarder” aaninfo@harlingen.nl
de Voorstraat 35 te Harlingen. Alle
Molenpad
Rapenburg,
Harlingen,
planstukken kunnen ook bekeken worden op de website
zonnepanelen op 30 woningen in diverse straten;
www.ruimtelijkeplannen.nl
De volgende aanvraag reguliere procedure
Hoe kan ik reageren?
omgevingsvergunning is verlengd:
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus
 21-07-2022, Industrieweg 10, Harlingen, het
t/m 18 September 2022) mondeling of schriftelijk zijn of
milieuneutraal veranderen van de inrichting.
haar zienswijze naar voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus
Tegen een binnengekomen aanvraag en/of
10.000, 8860 HA Harlingen. Indien voor het mondeling
verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.
inbrengen wordt gekozen, kan men bellen naar het team
De volgende aanvragen reguliere procedure
Ontwikkeling van onze gemeente via telefoonnummer 14
omgevingsvergunning zijn verleend:
0517.

 28-07-2022, Midlumerlaan 76, Harlingen, het
 29-07-2022, Coffeeshop Hofnar, Franekereind 17,
8861 AA te Harlingen, wijziging leidinggevende
gedoogbeschikking.

realiseren van een uitbouw en het plaatsen van een
buitenberging;

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl
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Vergroot je wereld bij Visser ATR in Harlingen
Visser Afvalinzameling, Transport en Recycling in Harlingen is een vertrouwd gezicht in de wijde omgeving. Het familiebedrijf kent een rijke
historie. Al in 1954 begon Visser in de havenstad met het inzamelen van afval. In de loop der jaren zijn wij uitgegroeid tot een volwaardig
afvalverwerkingsbedrijf, dat zich bezighoudt met het inzamelen, verwerken en recyclen van uw afval. Daarbij luidt ons motto nog altijd hetzelfde:
Visser ATR wil niet de grootste, maar wel de beste zijn. Visser ATR is sinds 2009 aangesloten bij GP Groot uit Alkmaar. Dit biedt ons vele extra
mogelijkheden. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en innovaties. Bovendien hebben wij via GP Groot toegang tot de laatste technische
informatie en trainingen.

Actuele vacatures

Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een goed salaris dat we stipt op de 24e van de maand aan je overmaken.

Meewerkend voorman loods

Transportplanner

Zorg jij dat onze locatie tiptop in orde is? In onze loods in Harlingen

Ben jij hét persoonlijke aanspreekpunt voor jouw team van

komen waardevolle (afval)stromen zoals ijzer, metalen, oud papier,

chauffeurs? Als transportplanner bij Visser ATR geef je samen

folies en kunststoffen binnen. Onze voorman is verantwoordelijk

met een collega leiding aan circa 15 chauffeurs. Je stuurt

voor de correcte uitvoering van alle werkzaamheden in en rond

deze op een coachende en motiverende wijze aan. Je doet

de loods. Denk hierbij aan inname, controle en sorteren van de

functioneringsgesprekken en hebt een actieve rol in de selectie van

diverse afvalstromen, het laden en lossen van containers en trailers.

nieuwe chauffeurs. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig, efficiënt

Daarnaast geeft leiding aan een team van drie medewerkers. Lees

en effectief organiseren van de planningswerkzaamheden voor de

snel verder op visser.frl of scan de QR.

afzetcontainerwagens. Lees snel verder op visser.frl of scan de QR.

Van afval naar grondstoffen en energie. Samen maken we de cirkel rond.

www.visser.frl

