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

Nog ruig  
met regen
Het is ook morgen en zondag 
nog behoorlijk ruig weer met 
vooral overdag en in de avond 
flink wat regen. Het is van-
avond nog droog, maar later 
vannacht vanuit het zuidwes-
ten regen. Morgen overdag 
regen, soms met een buiig ka-
rakter, 10 graden. Een storm-
achtige zuidwestenwind. 
Windstoten in kracht 9 of 10. 
Zondag buien, zon en 8 of 9 
graden. Een krachtige tot har-
de wind uit west tot zuidwest.

Uitgebreid weerbericht op pagina 2.
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HWSV-zeiljeugd  
naar KNRM

Tovertafel eindelijk  
in ’t Roefke

Ruziënde vrouwen 
voor de rechter

Uw vervoer onze zorg!

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Schipholtaxi?
www.polharlingen.nl

reserveer nu ook online

Kumpulan
Op zondag 24 maart aan-
staande is er weer een Indi-
sche feestmiddag (Kumpulan) 
in Stadsschouwburg Trebol. 
Evenals voorgaande edities 
belooft het weer een gezel-
lige bijeenkomst te worden. 
De passende muziek wordt 
verzorgd door de band Black 
Eyes. Uiteraard is er ook weer 
traditionele Indische catering. 
Bezoekers kunnen genieten 
van een grote variëteit aan 
kleine Indische hapjes tot 
complete maaltijden. 
De Indonesische feestmid-
dag begint om 14.00 uur (zaal 
open om 13.30 uur) en de toe-
gang is € 5.

Dag van de  
Binnenvaart

De Maritieme Academie 
Harlingen doet mee aan 
de landelijke Dag van de 
Binnenvaart. Morgen (van 
10.00 tot 15.00 uur) kunnen 
belangstellenden schepen 
bekijken, varen op simu-
latoren en vragen stellen 
over de maritieme opleidin-
gen VMBO en MBO.

In de Willemshaven, aan de 
zeezijde van het dok, kunt u 
aan boord van motorbeun-
schip Vento en motorschip 
Emeli. Aan de drijvende stei-
ger, aan de zeezijde, kunt aan 
boord van het Noorse tallship 
Christian Radich. Daarachter 
ligt het imposante megajacht 
Valoria B van Feadschip, niet 
open voor bezoekers, maar 
wel te bewonderen vanaf de 
steiger.

Het pas geopende simula-
torcentrum van de Maritieme 
Academie Harlingen is open 
voor iedereen die graag wil 
ervaren hoe het is om een 
schip te besturen. Daar kunt 
u ook alle info krijgen over de 
maritieme opleidingen VMBO 
en MBO en over de grote kan-
sen op prima betaald werk bij 
de binnenvaart.  Het simula-
torcentrum ligt aan het Oud 
Jaagpad en is te bereiken via 
het parkeerterrein van de Ma-
ritieme Academie Harlingen 
(Almenumerweg 1).

Huidtherapie
Acne
Acne rosacea
Rimpelopvulling
Medische peeling
Microdermabrasie
Microneedling
Lymfedrainage
Bindweefselmassage
Voor- en nabehandeling
van medische ingrepen
Laser voor ontharen, cou-
perouse, pigmentvlekken
en tattoo

Schoonheid
Anti-huidveroudering
Verbetering van de
huidconditie
Liften van de huid
Ancebehandelingen
Rimpelbehandelingen
Natuurlijke peelingen
Chemische peelingen

Behandelingen voor de extreem 
droge- of gevoelige huid
Tanden bleken
Wimperpermanent

Lichaambehandelingen
BioSlimming
Powerslim
Laserontharen
Harsen van gezicht en lichaam
Brazillian wax
Bindweefselmassage

Enkele behandelingen kunnen 
worden vergoed door de 
zorgverzekeraar! 

BILDTSTRAAT 13 || HARLINGEN
0517-414463 || WWW.UWSCHOONHEID.NL

Op weg naar een klus van NLdoet

De nationale vrijwilligersactie NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, telt dit jaar 8783 klussen. Ook in Harlingen steken vrijwilligers, waaronder de drie 
wethouders, de handen uit de mouwen. Wethouder Hein Kuiken helpt vandaag bij het slopen van een klimtoestel en andere klusjes in de speeltuin in het 
Rode Dorp. Wethouder Harry Boon werkt morgen mee aan het groot onderhoud van de speeltuin van Buurtvereniging Achter de Schouwburg. En wethou-
der Paul Schoute helpt met opknappen van het varend clubhuis van het Zeekadetkorps. Op de foto vlnr: Deny van der Ploeg, Hein Kuiken, Paul Schoute, 
Mitchell Tot, Harry Boon en Joep van Maurik. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Feestelijke publieksopening bieb, museum en boekwinkel
De samenwerking tussen de Harlinger bibliotheek, het Hannemahuis 
en boekhandel Van der Velde wordt volgende week gevierd. Zaterdag 23 
(9.30-17.00) en zondag 24 maart (12.00-17.00) zijn er lezingen, work-
shops, rondleidingen en meer. Onder anderen Daphne Deckers komt 
naar de boekwinkel.

De toegang tot gemeentemuseum 
het Hannemahuis is het hele week-
end gratis. Er is onder andere een 
expositie met schilderijen van Jan 
van Loon. Burgemeester Roel Slui-
ter verricht om 13.00 uur de officiële 
opening en van 14.00 tot 16.00 zijn 
er demonstraties in het museum; 

restauraties van scheepsmodellen 
en van schilderijen. In boekhandel 
Van der Velde gaat de Boekenweek 
van start en van 14.00 tot 15.00 uur 
wordt Daphne Deckers geïnterviewd 
door Ivan Borghstijn. Daarna sig-
neert zij haar nieuwe roman ‘Dubbel 
zes’.

Zondag komt auteur Pieter Water-
drinker naar de boekhandel (15:00-
16:30) met een voordracht over zijn 
leven en werk. Hij zal wellicht daar-
na nog wat vragen beantwoorden en 
aansluitend zijn boeken signeren. 
Vanaf 13.30 uur houdt Jeanine Ot-
ten in het Hannemahuis een instap-
lezing over ‘Het Kluchtige Leven van 
Vrolijke Fransje’ en andere popu-
laire boeken in de Gouden Eeuw in 
Harlingen. Verder zondag van 14.00 
tot 16.00  uur  in het museum een 
demonstratie schilderen door Astrid 

van Straaten en een demonstratie 
zilver bewerken door Hennie Broers.
In de bieb kun je een filmpje opne-
men voor een ‘green screen’, leren 
programmeren, 3D-printen of iets 
met een lasersnijder maken (zater-
dag 11.00-15.00 uur, zondag 12.00-
14.00 uur). 
Zondag 30 maart, de laatste dag van 
de Boekenweek, komt Peter Buwal-
da naar Boekhandel van der Velde 
Harlingen, om van 16:30 tot 17:30 
uur zijn nieuwste boek ‘Otmars zo-
nen’ te signeren.



Weer

Het hemd van het lijf: René Attema
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Klaas van der 
Ploeg beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan 
René Attema.

Ik ben in 1964 geboren op de Spek-
markt 1, waar mijn overgrootouders 
Taekema in 1917 een groentewinkel 
begonnen die tot na de Tweede We-
reldoorlog bleef bestaan. Ik weet nog 
dat wij eerst op de bovenverdieping 
woonden, totdat mijn vader de win-
kel had verbouwd tot woonruimte. 
Na de Pr. Julianaschool, havo, meao 
en militaire dienstplicht kwam ik in 
1986 bij De Bouwvereniging, waar ik 
nog steeds met veel plezier op de af-
deling bedrijfsvoering werk. Ik heb 
drie dochters en ben sinds kort trot-
se opa van onze eerste kleindochter. 
Ik woon met mijn partner Eelkje en 
jongste dochter op de Zuiderhaven. 
Hobby’s: muziek, geschiedenis, fo-
tograferen, lezen en schrijven.

De vraag die Klaas stelt:
Je bent zeer actief bij Hosanna en 
je hebt vorig jaar een boek geschre-
ven. Hoe is dat verlopen, veel aan-
dacht gekregen en bleef er nog wel 
vrije tijd over?
Het boek over de Harlinger 
VOC-commandeur Marten Gerritsz 
Fries is vorig jaar goed verkocht 
en verkoopt nog steeds. Het heeft 
maanden gekost om het te realise-
ren: onderzoek verrichten, corres-
pondentie, schrijven, illustratie- en 
fotomateriaal, enzovoort. Ik heb 
er veel positieve reacties op gekre-
gen, zelfs vanuit het buitenland. En 
daarnaast natuurlijk ook nog een 
groep kinderen muziekles geven bij 
Hosanna. Tja Klaas, er gaat veel tijd 
zitten in hobby’s. Als je er maar voor 
zorgt dat alles tussen gezin, werk en 
hobby in balans blijft. Dus alles op 
sien tied nou juh.

Wat betekent Harlingen voor 
jou?
Mooie oude stad met een rijke histo-
rie op een van de, in veel opzichten, 
mooiste plekjes van de wereld waar 
het prettig wonen is. Kortom; thuis.

Levensmotto?
Maak het jezelf niet zo moeilijk, doe 
vooral dingen die je leuk vindt en 
volg je eigen plan.  

Mooiste plekje in de stad?
Zuiderpier. Op de grens van de zee 
en de stad. De zee betekent niet al-
leen vergezichten en ruimte, maar 
het geeft je ook ruimte. Een mooie 
plek om zaken te overdenken en 
even tot jezelf te komen. Er valt al-
tijd wel iets te zien of je raakt met 
iemand in gesprek. Het geeft dus 
ook veel afleiding.

Waar zou je beter in willen zijn?
Dat ik scherper ben in het corrige-
ren van mijn eigen teksten. Ik vind 
het een ergernis als ik na een paar 
keer mijn eigen teksten doorlezen 
nog fouten over het hoofd zie.

Waar stoor je je snel aan?
Mensen die altijd lopen te zeuren, 
altijd negatief zijn en zich onvrien-
delijk en agressief gedragen. Sjan-
teren mag, maar wel met mate. 
Volgens mij worden deze uitingen 
van ontevredenheid steeds talrij-
ker, omdat er bijna geen ‘nee’ meer 
te koop is in de wereld of mag zijn. 
Het is heel simpel. Mensen die al-
tijd hun zin krijgen worden steeds 
ontevredener, willen steeds meer 
en het wekt bovendien agressie op. 
We worden steeds meer een indivi-
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Volgende week komt met 
lentedagen
Een recordnatte eerste 10 dagen is 
deze week gevolgd door nog eens 
flink wat regen met ook dit weekend 
nog een natte boel. Daarbij komt 
een flinke hoeveelheid wind, storm-
achtig weer en soms zware tot zeer 
zware windstoten. De opvolging 
lijkt volgende week veel vriendelij-
ker. We gaan vanaf dinsdag tot en 
met donderdag of vrijdag een aan-
tal dagen tegemoet met lenteweer. 
Onder een hogedrukgebied wordt 
het droog, rustiger en zonniger. De 
temperaturen zullen overdag ge-
middeld rond 10 of 11 graden gaan 
uitkomen en dat is vrij normaal voor 
in de tweede 10 dagen van maart. 
Door vrij helder en rustig weer gaan 
de temperaturen in de nachten te-
rug naar rond +1 of 0 graden. Op 
plaatsen landinwaarts kan het tot 
-1 of -2 graden worden, dus lichte 
vorst. Ook dit is niet uitzonderlijk 
voor maart en de vroeg lente.

Actueel
Vandaag eerst regen en lichte re-
gen. Later vanmorgen of vanmiddag 
volgt de overgang naar een weertype 
met meest droog met vooral bij ons 
in het Waddengebied kans op zon. 
Vandaag maximumtemperaturen 
om en nabij 10 of 11 graden. Het is 
weer ruig weer. Een harde wind uit 
west tot zuidwest met windstoten 
in kracht 8 of 9. Vanavond en de ko-
mende nacht nog even opklaringen, 
maar vanavond ook toenemende 
bewolking. Later vanavond en met 
name vannacht alweer regen met 
een krachtige westenwind en wind-
stoten in kracht 8. Vannacht 5 of 6 
graden. Morgen een regendag. De 

zon komt er niet aan te pas. Over-
dag ongeveer 10  graden. Een harde 
tot stormachtige zuidwester. Wind-
stoten in kracht 8 of 9. De windstor-
ten kunnen op het Wad en op de ei-
landen ook in kracht 10 uitkomen, 
zware windstoten. Zaterdagavond 
en nacht eerst ook regen en ruig 
weer met een stormachtige west tot 
zuidwestenwind en windstoten in 
kracht 9 of 10. Zondag brengt bui-
en, maar ook is de zon er aardig bij 
en temperaturen rond 8 of 9 gra-
den. Een krachtige wind uit west tot 
zuidwest. Vooral in buien windsto-
ten in kracht 8 of 9! In de nacht nog 
een bui, en 2 of 3 graden.

De vooruitzichten
Maandag nog een paar buien of 
buitjes en flink wat zon met overdag 
8 of 9 graden. In de nacht +1 of +2 
graden en kans op grondvorst. Dins-
dag en woensdag droog weer met 
veel zon. Op maandag en dinsdag 9 
of 10 graden. In de nachten grond-
vorst. Verkeerswaarschuwing: dit 
weekend windstoten of zware wind-
stoten en morgen een kracht 8 uit 
het zuidwesten. Samen met regen 
soms matig zicht.

 (Foto: HC - Ubbo Posthuma)

dualist. Volgens mij moeten we in 
de maatschappij weer meer grenzen 
gaan stellen en die ook handhaven. 
Dat schept bovendien duidelijkheid.

Welk stempel ontbreekt nog in je 
paspoort?
New York.

Ben je een verzamelaar of kun je 
gemakkelijk weggooien?
Een verzamelaar. Ik ben heel slecht 
in het weggooien van spullen. Ge-
lukkig heb ik een partner die wel 
goed spullen kan weggooien.

Volg je de lokale politiek?
Soms. Omdat ik het onvoldoende 
volg kan ik er moeilijk iets van vin-
den.

Naar welke muziek heb je het 
laatst geluisterd?
Lastige vraag, want ik vind heel veel 
muziek leuk. Ik luister dan ook re-
gelmatig naar muziek. Vaak zet ik 
dan een USB-stickje op met mu-
ziek uit de jaren tachtig: U2, Simple 
Minds en The Cure bijvoorbeeld. Als 
ik er dan toch eentje moet noemen; 
de laatste live-cd van Coldplay.  

Met wie zou je graag een paar 
uur op een terrasje willen zitten? 
Saskia de Vries.  

Favoriete sport?
Voetbal. Met name Ajax en het Ne-
derlands Elftal. Tijdens mijn oplei-
dingsperiode in militaire dienst be-
hoorde Marco van Basten tot onze 
groep. Leuk natuurlijk als Ajax je 
favoriete club is.

Voor wie heb je heel veel res-
pect?
Verplegend personeel (de handen 
aan het bed) en prostituees.

Wat is de grootste gok die je ooit 
hebt genomen?
Vier jaar intensief aan een thriller 
gewerkt. Vaak tot diep in de nacht 
geschreven en ’s ochtends weer 
vroeg naar het werk. En dan maar 
hopen dat je het eindresultaat zelf 
goed genoeg vindt en dat je een uit-
gever kunt vinden. Ik had geen zin 
en tijd om langs veel uitgevers te 
leuren met mijn script. Als het te-
genzit ben je zo weer een paar jaar 
verder. Gelukkig kwam ik er al snel 
uit met Flevodruk. Als achtjarige 
riep ik al dat ik ooit een boek ging 
schrijven. Het moest er dus een keer 
van komen.

Welke uitdaging zou je nog een 
keer willen aangaan?
Een vervolg schrijven. In grote lij-
nen staat het al op papier, maar of ik 
het, gezien de hoeveelheid tijd die er 

in zit om het te schrijven, nog vóór 
mijn pensioen ga doen is nog maar 
de vraag.

Grote blunder?
Ik heb een jaartje aan de Pedagogi-
sche Academie gestudeerd. Tijdens 
een les op een basisschool wilde ik 
de kinderen laten zien dat niet alle 
papier brandt. Het papier dat niet 
kon branden had ik in een bepaalde 
vloeistof gedrenkt. Helaas wist ik 
tijdens de les niet meer precies wel-
ke strook papier dat was. Ik hield de 
vlam bij het verkeerde papier en dat 
vloog dus wel in de brand. De school 
is niet afgebrand hoor. Tijdens een 
militaire oefening in Duitsland had 
ik mijn wapen in mijn tentje laten 
liggen. Gewoon vergeten.

Hoe zou je dag eruit zien als je 
miljonair was?
Net als andere dagen. De zon komt 
op en gaat weer onder.

Wat is het beste advies dat je 
ooit hebt gekregen?
Nieuwe fiets kopen.

Waar zou de gemeente meer 
aandacht aan mogen schenken.
Na het verlies van Trebol een nieuw 
theater met een kleine bioscoopzaal. 
Waarom zou je geen gemeenschaps-
geld mogen of willen gebruiken voor 
medefinanciering of het in stand-
houden van zoiets? Het stuk grond 
tussen de RSG en het station zou 
een mooie locatie zijn geweest. On-
dergrondse parkeerruimte; ook voor 
algemeen gebruik. Misschien was 
het te combineren met een sporthal 
en indoor zwembad. Multifunctio-
neel. Nu heeft de grond al een ande-
re bestemming. Gemiste kans.

Bist oek sunig?
Ja.

Avondje uit naar?
We gaan af en toe uit eten. Dat vin-
den we gezellig. Eén keer per jaar 
gaan we naar de bioscoop, maar dat 
is eigenlijk te weinig.

Mis je iets in Harlingen?
Investeer eindelijk iets in het gebied 
rond de Westerzeedijk; mooi strand 
en buitenzwemlocatie. Zelf heb ik 
niet zoveel met zwemmen, maar 
voor de liefhebbers en toeristen zou 
het prachtig zijn.

Wat is het ondeugendste dat je 
vroeger hebt uitgespookt?
Met vrienden uit de buurt een lege 
woning gekraakt op de Heiligeweg 
en volgepropt met kerstbomen om 
ze later te verbranden bij de zeedijk. 
Op een avond moest de eigenaar in 
het pand zijn en trof hij tot zijn gro-

te schrik een enorme hoeveelheid 
bomen aan. Hij kwam ons al snel op 
het spoor.

Grootste miskoop?
Peugeot fiets. Was niet goedkoop 
en zag er mooi uit, maar al na een 
jaar een rammelbak en compleet 
verroest.

Ik geef de pen door aan:
Anita Cats.

En stel de vraag:
Er zijn veel thuiskappers en kap-
perszaken in Harlingen. Wat vind je 
daarvan (o.m. beleid gemeente) en 
kun je het hoofd nog boven water 
houden?

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

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl

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

Ontvangt u geen bevestiging, neem 
dan contact met ons op. Aanleveren 
tot donderdag 16.00 uur.

Omroepertjes 
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl

Prijzen excl. BTW.

Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl

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

Colofon
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TE KOOP

Time waits for no one
No favours has he
Time waits for no one
And he won’t wait for me.

        - The Rolling Stones -

Voor ons te vroeg is na een kort ziekbed overleden 
mijn lieve man, onze authentieke vader en opa

Jouke Eelke Geertsma
I Nes, 6 september 1952   † Leeuwarden, 7 maart 2019

 Harlingen: Tineke Geertsma - van der Werf

 Leiden: Steven 

 Goutum: Paul en Jennifer
  Djenro
  Fender

We hebben in de stijl van Jouke afscheid genomen 
op donderdag 14 maart in afscheidscentrum 
& crematorium Andringastate te Marsum.

Correspondentieadres: 
Hugo de Grootstraat 39, 8862 VA Harlingen

@ www.betink.nl  (condoleantieregister)

Rust zacht lieve vriendin

Cobie

  Tiny Vreenegoor

Met verdriet hebben wij kennisgenomen 
van het overlijden van

 

Jouke Geertsma
 

Wij wensen Tineke en haar familie veel sterkte 
met dit grote verlies.

 
Namens

Bestuur en medewerkers omroep RSH

Wij namen kennis van het droevige bericht dat is 
overleden

Cobie Hobma-Vijver

Wij wensen Henk en de familie veel sterkte toe.

 De 5e colonne van fc Harlingen

Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en 
opluchting dat verder lijden hem bespaard is gebleven, 
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, 
onze vader, schoonvader en opa

Willem Franciscus 
Antonius Brusselman 

~ Wim ~
 
 Rotterdam,                                   † Harlingen, 
8 maart 1954                                 10 maart 2019

 
 37 jaar

  Albertha Brusselman

  Willem en Roelie
   Iris, Leroy

  Anton en Ylse
   Djayen, Djenysha

  Ronny en Alwin

  Thuran

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden 
in afscheidscentrum & crematorium Andringastate 
te Marsum. 

Correspondentieadres: 
P.W.A. Cort van der Lindenstraat 41
8862 AX Harlingen

 www.betink.nl  (condoleantieregister)

 37 jaar

Wie heeft zondag j.l. mijn 
Nordic Walkingstok-
ken meegenomen bij de 
Zeerobbencontainer? Graag 
reactie 414892.

Na een kort ziekbed is overleden, onze zwager en oom

Willem Brusselman

Rust zacht.
Wij wensen Albertha, kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte toe.

  Rika en Roland
  kinderen en kleinkinderen
  Jan en Ida
  kinderen en kleinkinderen

Ons bereikte het trieste bericht dat ons trouwe lid

Jouke Geertsma

na een kort ziekbed is overleden.
We zullen zijn markante persoonlijkheid missen.

  Damclub Excelsior

Met ongeloof en grote verslagenheid hebben wij 
kennis genomen van het overlijden van onze collega 

Willem Brusselman

Hij was jarenlang het gezicht van de 
rolstoelwerkplaats in ‘Bornia Herne’ en de laatste 
jaren werkte hij als technisch medewerker in 
Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden.

Wij zullen Willem gaan missen als een fijne en 
betrokken collega.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel 
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 Collega’s Facilitair 
 Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van

Cobie Hobma

Echtgenote van ons Lid van Verdienste en vrijwilliger 
Henk Hobma.
Wij wensen Henk, Thomas, Garina, Erik en verdere 
familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
 
 Bestuur, leden en vrijwilligers fc Harlingen

Baby-Born kleertjes.gr. sort. 
Kindervestjes, halve prijs. 
Kerkpoortstr. 75 413329

Bedroefd om zijn overlijden, maar dankbaar dat 
verder lijden hem bespaard is gebleven, laten wij u 
weten dat van ons is heengegaan mijn lieve man, 
onze vader en opa

Jacob Hendrik Jan Visscher
“ Flip ”

* Enschede, 24 september 1939
† Harlingen, 9 maart 2019

  
Sinds december 1971 samen.

Geertie Visscher - Pen

Elly en Klaas
Marcel
Richard en Corrie

Harry en Adriana
Bianca
Robert

Jessica en Hendrik
Barry
Mirthe
Jeffry

Onze dank gaat uit naar het personeel
en verzorgers van Molenaar Klein Hospice 

te Harlingen, voor hun liefdevolle verzorging.

P.W.A. Cort van der Lindenstraat 11
8672 AW  Harlingen

De crematieplechtigheid heeft overeenkomstig zijn 
wens in besloten kring plaatsgevonden.

Na een moedige strijd is overleden, onze lieve zwager 
en oom

Flip Visscher

  A. Pen †
  I. Pen-Gilliams †

  Sj. Torenbeek †
  A. Torenbeek-Pen

  W. Pen
  B. Pen-Hempenius

  Neven en nichten

Onze vriend is heengegaan maar de herinnering blijft.

Flip Visscher

Rust zacht.
We wensen Geertie en de kinderen veel sterkte toe.

  Erik, Paula en kinderen
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OVERLIJDEN

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

like ons op Facebook: facebook.com/schakenbos

DE HELE MAAND MAART

Gediplomeerd
hovenier 
Gunstig tarief
Goed materiaal

Voor alles in uw tuin:
* Ontwerp
* Aanleg
* Bestrating
*  Graafwerkzaam- 

heden
*  Kraanwerkzaam-

heden
* Onderhoud

J. van der Zwet
De Watersnip 15

8862 LN Harlingen

06-22387292
www.degroenehand.eu

Hoveniers- 
bedrijf

DE GROENE 
HAND 

Zuiderhaven 31 - 8861 CK  Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Automaterialen
IJdema

Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires

Zuiderhaven 31 - 8861 CK  Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Automaterialen
IJdema

Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires

Zuiderhaven 31 - 8861 CK  Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Automaterialen
IJdema

Verkoop auto-onderdelen, accu’s en accessoires

Automaterialen IJdema
Ook het adres voor:

- Bougies
- Filters
- Riemen
- Remdelen
- Waterpompen
- Accu’s
- Etc. , etc.

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

verzekerd ““WWaar u ook 
pen u voor bbbbennt, wij help
de uitvaart”eeeeeenn  passend

Jan Marten de Boer
5e generatie Uitvaartverzorger

Omdat er liefde is, 
bestaat er geen voorbij. 

In alle eeuwigheid ben jij …

- Toon Hermans -

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Dieuwke Tigchelaar-Markenstein
* Harlingen,              † Leeuwarden,
12 augustus 1947             11 maart 2019

52 jaar

Marcus Tigchelaar

Ageeth 

Jeannette

De afscheidsdienst wordt gehouden op maandag
18 maart om 11.00 uur in de Oldehovezaal van het
Yardenhuis van Goutum, Yndyk 1, 9084 AV te Goutum.

Na de dienst is er in het restaurant gelegenheid tot 
condoleren.

Correspondentieadres:
Welgelegen 50, 8861 XR Harlingen

Onverwacht moesten wij afscheid nemen van mijn 
lieve zus en schoonzus
 

Dicky Tigchelaar-Markenstein
 
  Grietje Kuvel-Markenstein †
  Jopie Markenstein †
  Cees Markenstein
  Gré Mellema

Zijlstra, keurslager
Voorstraat 27, 8861 BD  Harlingen
www.zijlstra.keurslager.nl; info@zijlstra.keurslager.nl

Wij zijn op zoek naar een

verkoopmedewerker m/v
± 15 uren per week

Heb je interesse 

of wil je meer 

informatie bel 

0517-412607  

en vraag naar 

Harry Zijlstra

Getroffen en bedroefd zijn wij door het overlijden van 
onze vriendin

Dicky Tigchelaar-Markenstein

Wij wensen Marcus, kinderen en familie veel sterkte 
toe.

  Aafie Torenbeek-Pen
  Sjoerd Torenbeek (in herinnering)

  Willem van Keulen
  Annie van Keulen-de Boer
  Sjoukje van Keulen-de Boer (in herinnering)

TE HUUR

DIVERSEN
De Inbreng Grote Kerk op-
halen goederen dinsdags. 
Bel 06 50 277 623 

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

Zoekt u hulpje in de huis-
houding? Tel. 0657527962

Zakcentje verdienen? Laat 
je nu inschrijven voor een 
krantenwijk van de Harlinger 
Courant. Leeftijd v.a. 13 jaar. 
Mail naar hinke@harlinger-
courant.nl of bel 430043

www.harlingercourant.nl

OPSLAGRUIMTE/AUTO-
BOX te Harlingen, netto 
opp. 42 m2 huur € 175.-/
maand. Inl./bez: BFP Vast-
goed b.v. tel 06-27884555.

Booth Boutique het goed-
koopste adres voor mooie 
2e hands kleding en schoe-
nen. Di.-za. 13.30-16.30 u. S. 
Stijlstaat 2 Harl. 

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

De Inbreng Grote Kerk 
open woensdag 9-16 uur, 
zaterdag 9-12 uur. Industrie-
weg 4-7 Harlingen. 

Zaterdag 16 maart van 
12.00 tot 17.00 uur verkoop 
van bijzondere boeken 
en tegels. Nieuwstraat 62, 
Harlingen.

Help Alzheimer overwinnen. 
Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl
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Harlingen 
op pootjes
Door Marian Henderson
Een rubriek over dieren en dieren-
welzijn. Over de Harlinger en zijn 
of haar dier, beesten in het wild in 
en rond de havenstad en soms een 
uitstapje naar de regio. Maar liever 
niet, want het gaat vooral om Harlin-
gen op pootjes.

Opeens ganzenvader
In tijden niet zo’n leuk boek gelezen. 
Echt een verhaal om je even hele-
maal in te verliezen. En alles in dit 
boek is waar gebeurd!!

Michael Quetting is onderzoeker 
bij het Max Planck Instituut. Voor 
een proef is een stel getemde jonge 
ganzen nodig. Negen eieren liggen 
er in de broedmachine. Michael 
heeft de ganzenkuikens in het ei al 
aan bepaalde geluiden gewend. En 
zoals bekend nemen deze dieren 
degene die zij zien als ze ter wereld 
komen automatisch aan als ouder. 
Het wachten is tot het eerste kuiken 
voorzichtig uit zijn ei piept.

Intussen woont Quetting tijdelijk in 
een caravan, waar alles mag worden 
ondergepoept. Ook de ‘ouder’ zal er-
aan moeten wennen om te worden 
besmeurd. Vanaf het eerste kuiken-
tje dat achter hem aan sjouwt, voelt 
de onderzoeker zijn vadergevoelens 
verder opbloeien. Want wat is zo’n 
gansje afhankelijk en wat is het op 
zoek naar warmte. Wist u dat gan-
zen eigenlijk heel knuffelig zijn?

Al snel wordt duidelijk dat alle gan-
zen van zijn toompje een heel eigen 
karakter hebben. En zo leren we ze 
ook kennen. Michael heeft al gauw 
een hechte band met zijn gansjes en 
leert zijn eigen behoeften weg te cij-
feren voor die van ‘zijn kinderen’. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat 
de ganzen met hem mee leren vlie-
gen met zijn ultra light vliegtuig en 
dat ze - gezenderd - informatie ver-
zamelen op grote hoogte. Maar voor 
het zover is moet er heel wat water 
door de ganzenplas stromen. Mee-
slepend krijgen we het lief en leed te 
horen van dit gezamenlijk avontuur.

Aan het eind van het verhaal zijn de 
ganzen rijp om uit te vliegen en ziet 
hij ze één voor één op eigen zwem-
vliezen staan. Hij is een goede vader 
geweest en heeft een prachtige tijd 
met ze beleefd. Je zou er gewoon 
een beetje jaloers van worden.

Dit boek is te lenen in de biblio-
theek van Harlingen. Het staat bij 
de dierenboeken. Maar bestellen 
kan natuurlijk ook. Opeens gan-
zenvader, Michael Quetting, ISBN 
9789400509962.

Kievitsei Harlingen laatste van Friesland
Het eerste kievitsei van de gemeente Harlingen is gistermorgen gevon-
den door Sjoerd Atze de Jong uit Witmarsum. Hij vond het ei om 9.30 
uur in een weiland tussen Harlingen en Achlum binnen de gemeente-
grens van Harlingen.

De vondst is direct gemeld bij de 
Bond van Friese Vogelwachten. Door 
Inge van der Zee van de BFVW is 

bevestigd dat de zoek-
pas in orde is en de juiste 
procedure is gevolgd door 
de ‘aaisiker’. Het eerste 
kievitsei in de gemeen-
te Harlingen is eveneens 
het laatste kievitsei dat 

gevonden is in Friesland. Burgemees-
ter Roel Sluiter heeft gistermiddag 
het vindersloon en de bijbehorende 
oorkonde aan de heer De Jong in het 
stadhuis van Harlingen.

Inbraakpoging
 * Vorige weekend is er gepoogd in te 
breken in een woning aan de Galjoen-
weg. Iets verdachts gezien? De politie 
hoort het graag: 0900-8844.

Verkeerscontrole
 * Afgelopen maandag is er een ver-
keerscontrole gehouden in de ge-
meentes Harlingen en Waadhoeke. 
Er zijn boetes gegeven voor een aan-
tal snelheidsovertredingen op onder 
andere de A31. Verder werd er be-
keurd voor mobiel bellen, verlichting 
en scherp uitstekende delen van een 
landbouwvoertuig.

Achtbaan
 * Harlinger Joey Schadenberg (18) 
haalde afgelopen week RTL Nieuws 
met een uit de hand gelopen grap. Op 
Twitter schreef hij dat hij voor elke 
retweet een ritje in achtbaan Con-
dort in pretpark Walibi zou maken. 
De teller ging al snel richting 400. Hij 
besloot zijn actie te verbinden aan 
een goed doel; Stichting Opkikker.

Geen dioxinemeting
 * Het was een wens van de aandeel-
houders (de Friese gemeenten) maar 
er komt geen nieuwe continue dioxi-
nemeting in de schoorsteen van de 
afvaloven. De afgelopen jaren bleek 
er vooral bij op- en afstoken (en bij 
storingen) dioxine vrij te komen uit 
de afvaloven. Volgens Omrin is de 
volksgezondheid nooit in gevaar ge-
weest. “De aandeelhouders hebben 
nu de conclusie getrokken dat de 
huidige aanpak van meten ruim vol-
doende is.” Er is nu besloten na een 
storing terug te vallen op biomonito-
ring; het onderzoeken van gewassen 
op schadelijke stoffen, om het effect 
op de omgeving te meten.

Malafide stoffeerders
 * De politie waarschuwt voor mala-
fide stoffeerders die langs de deuren 
gaan in Harlingen en Waadhoeke. 
Vooral ouderen in verzorgingshui-
zen en aanleunwoningen worden be-
zocht om meubels te laten stofferen. 
Hierbij worden soms hoge bedragen 
in rekening gebracht. De politie ver-
zoekt ouderen in uw omgeving te 
waarschuwen. “Laat de stoffeerders 
niet binnen.”

Verkiezingstour
 * Commissaris van de Koning Arno 
Brok en dijkgraaf Paul van Erkelens 
maken aanstaande woensdag een 
ronde van 14 uur langs stembureaus 
in de 18 Friese gemeenten. Naar 
verwachting zijn ze om 19.55 in 
het dorpshuis in Wijnaldum, en om 
20.30 zijn ze bij de volgende stop; het 
gemeentehuis in Franeker.

OKK Kimswerd
 * OKK Kimswerd geeft zaterdag 23 
maart een voorjaarsconcert, met 
gastzangers Dirk Kracht en Pieter Sij-
besma die samen een verrassend duo 
vormen. Vanaf 20.00 in Piers’ Stee, 
entree vijf euro (donateurs gratis op 
vertoon van donateurskaart).

Extra uitzending RSH
 * Omroep RSH komt volgende week 
met een extra uitzending, over de 
verkiezingen voor Provinciale Staten 
en het waterschap. Vanaf 19.00 uur 
vanuit de studio en diverse stembu-
reaus. Als de stembureaus om 21.00 
uur sluiten, gaat RSH live verder op 
het stadhuis; met diverse gasten 
wachten op de uitslag.

Inbraaktour
 * De rechtbank van Den Haag ver-
oordeelde vorige week een twintiger 
uit het Westen tot een gevangenis-
straf van 5 jaar en 6 maanden we-
gens 23 inbraken. De man reed met 
mededaders heel Nederland door om 
in de nachtelijke uren in woningen 
van veelal hoogbejaarde mensen in te 

breken. In november 2017 ging zo’n 
rit van Rotterdam via Amsterdam 
naar Harlingen. In Harlingen bleef 
het bij een poging tot inbraak (en een 
vernield raam), nadat een bewoner 
ontdekte dat drie personen probeer-
den in te breken. De politie heeft de 
inbraakuitstapjes precies in kaart we-
ten te brengen met behulp van onder 
andere peilbaken- en zendmastgege-
vens, een observatieteam en came-
rabeelden van camera’s bij woningen 
en tankstations.

Film
 * Jacob Roorda vertoont donderdag 
21 maart weer een film over Harlin-
gen in Nieuw Zuid. Dit keer over de 
ontwikkeling van de Willemshaven, 
het gebied rond het station en verder 
nog enkele verrassingen. Aanvang 
20.00, inloop 19.30 uur.

Containerramp MSC Zoe
 * Van de 342 containers die op 1 ja-
nuari overboord sloegen, zijn er in-
middels 19 in het Waddenzeegebied 
geborgen. Verder zijn er 185 contai-
nerdelen met unieke containernum-
mers plus vracht uit de Noordzee 
gehaald. Het gaat om 1,5 miljoen 
kilo afval. Er zal in ieder geval 18 
maanden lang worden opgeruimd en 
schoongemaakt, in samenwerking en 
in afstemming met Duitsland en De-
nemarken. Meerdere vissers hebben 
hulp aangeboden, maar regelgeving 
zit in de weg: de Inspectie Leefom-
geving en Transport (ILT) stelt eisen 
aan het veranderen van het gebruik 
van een schip. Volgens onderzoek van 
Rijksuniversiteit Groningen liggen er 
langs de kust van het oostelijk wad-
dengebied 24 miljoen plastic korrels. 
BDS Harlingen ruimt plastic korrels 
op met een ‘maaiklepelzuiger’.

Westerzeedijk
 * De ontwikkeling van het ‘Wes-
terzeedijkgebied’ wordt verder be-
sproken tijdens een bijeenkomst 
op dinsdag 26 maart, van 19.00 tot 
21.00 uur in het restaurant van cam-
ping De Zeehoeve. Aanmelden via:  
westerzeedijk@harlingen.nl.

LNG-catamarans Rederij Doeksen op weg naar Nederland
De twee nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen zijn afgelopen 
vrijdag aan boord van het zwareladingschip Sun Rise vertrokken vanuit 
Vietnam. De route verloopt via Kaap de Goede Hoop en naar verwach-
ting zal de zeereis naar Nederland ongeveer acht weken in beslag nemen. 
 
Het laden van de twee LNG-catama-
rans stond gepland voor eind febru-
ari, maar werd enige dagen uitge-
steld door de weersomstandigheden 
(harde windstoten) in Vietnam. Uit-
eindelijk is het eerste schip (ms Wil-
lem de Vlamingh) maandag 4 maart 
aan boord van het zwareladingschip 
geplaatst, en de Willem Barentsz 
volgde een dag later. De beide sche-
pen zijn vervolgens in twee dagen 
zeevast vastgesjord. Vrijdag kon uit-
eindelijk groen licht worden gege-
ven en zijn de beide schepen aan de 
grote reis naar huis begonnen.
 
In 2016 gaf Rederij Doeksen de Aus-
tralische firma Strategic Marine op-
dracht tot de bouw van twee nieuwe 
catamarans, die op LNG (Liquefied 

Natural Gas) op de Waddenzee gaan 
varen op de lijnen Terschelling en 
Vlieland. Ontwerpbureau Vripack 
uit Sneek tekende voor het ontwerp 
van interieur en exterieur. De nieuwe 
schepen zijn voorzien van innovatie-
ve toepassingen die de schepen veel 
zuiniger en substantieel schoner ma-
ken dan reguliere veerschepen.
 
Het project draagt actief bij aan 
het thema ‘Duurzame ontwikkeling 
havens en energietransitie’ uit het 
Pioniersprogramma Waddenfonds 
2012-2013. Het Waddenfonds ken-
de Rederij Doeksen voor dit nieuw-
bouwproject een subsidie toe van  
€ 1.207.500.

Een oudere vrouw is maandag vanaf het parkeerterrein van MCL Harlingen het water in gereden (nabij de rotonde 
bij zwembad Het Derde Haad). Mogelijk was de vrouw in de veronderstelling dat de auto in de achteruit stond. Ze 
is door politieagenten uit de auto gehaald, en opgevangen voor ambulancepersoneel. (Foto: HC – Henry Drost)

(Foto: HC – Joachim de Ruijter)
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KUNSTSTOF ■ KOZĲ NEN ■ DAKKAPELLEN ■ SCHUIFPUIEN ■ DEUREN ■ GEVELBEKLEDING ■ ZONWERING

 Jislumerdijk 15-2, 9111 HC Burdaard (FRL) info@jansmaburdaard.nl  

SINDS 1987 EEN KLASSE APART IN KUNSTSTOF KOZĲ NEN

DE BESTE DEUR,
IN ELKE STIJL & KLEUR.

INFOLĲ N 0519 332553
JANSMABURDAARD.NL

■ DIRECT UIT EIGEN FABRIEK ■ ENERGIE BESPAREND ■ BETROUWBAAR FAMILIEBEDRIJF  ■ SCHERP GEPRIJSD  
■ UITSTEKENDE KWALITEIT  ■ ONDERHOUDSARM  ■ IN ELKE STIJL EN KLEUR  ■ 10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE  
■ VAKKUNDIGE EIGEN MONTEURS  ■ UITSTEKENDE SERVICE  ■ GOED BOUWKUNDIG ADVIES

BEZOEK ONZE SHOWROOM EN ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN

IN ELKE STIJL & KLEUR.IN ELKE STIJL & KLEUR.

VRAAG 
NU EEN 
OFFERTE 
AAN!

 

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

体 
Galjoenhof 9, 8862 PH Harlingen, tel. 0517-416439, www.acu-oost.nl 

 

Acu-Oost 

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

Remco Wouda, Lanen 82, 8861 CG Harlingen, 0517 414 060         www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Iedere week:
Maandag: Alle panklaar

iedere 4e gratis
Dinsdag: Worstdag

Woensdag: Gehaktdag
Donderdag: Schnit-
zeldag iedere 4e gratis
Vrijdag: Karbonade-
dag iedere 4e gratis

Zaterdag: Biefstukdag 
iedere 4e gratis

Aanbiedingen zijn geldig van
donderdag 14 maart 

tot donderdag 21 maart 2019

samen 13,98

samen 3,98

Supermalse magere 
Hamlappen

500 gram

3,75

500 gram Hamlapjes of 4 Runderlapjes
+

4 Gehaktcordonblue of 4 Goulashburgers
+

4 Verse Worst of 4 Runderworst
 +

1 kg H.O.H Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+

100 gram Vleeswaar naar keuze uit trio

Vleeswarentrio
100 gram Schouderham 

+
100 gram Varkensrollade

+
100 gram Snijworst

Uit de grillhoek
Gegrilde 

Kippenpoten

5 stuks  5,50

Weekpakket

 p.st.                   1,25   

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 4 oktober 2018 is een mededeling ingevolge artikel 7.16, lid 1 van de Wet milieubeheer ontvangen van Frisia zou BV. te 
Harlingen, betreffende een voorgenomen activiteit op de inrichting Havenmond.

De mededeling betreft het voornemen om een diepboring naar zout uit te voeren op de inrichting Havenmond, gelegen aan 
lange Lijnbaan 15 te Harlingen, kadastraal bekend gemeente Harlingen, sectie B, nummers 3769 en 3770.

In categorie D.17.2 van Besluit m.e.r. is bepaald dat “voor het uitvoeren van diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding 
daarvan”, de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet milieubeheer van 
toepassing is.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder b, van het Besluit omgevingsrecht 
bevoegd hierop te beslissen.

Op grond van de verstrekte gegevens is het bevoegde gezag van oordeel dat voor de voorgenomen activiteit geen 
milieueffectrapport (MER) opgesteld behoeft te worden.

De mededeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen te zijner tijd, tegelijk met de ontwerpbeschikking van de 
omgevingsvergunning voor de inrichting Havenmond, ter inzage worden gelegd op de secretarie van de gemeente Harlingen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. E.M. Bruinenberg (tel. 06 11498334)

INRICHTING HAVENMOND
KENNISGEVING M.E.R.-AANMELDINGSNOTITIE

Simon Stijlstraat 5 | 8861 CH Harlingen | Tel. 0517-858968
info@loexmode.nl | www.loexmode.nl

BEAUTY COMES IN ALL SIZES

vanaf  
mt 42 

ONTDEK ONZE 

VOORJAARSCOLLECTIE

Wetterskip
Fryslân

op een echte ouwe SEUNop een echte ouwe SEUN
Stem op 20 maart Stem op 20 maart 

Hendrik Sijtsma, Lijst 1 #8

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?



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

VRIJDAG 15 MAART
20.00 Bingo, Koegelbult

ZATERDAG 16 MAART
21.30 JR&B Bluesband, Café de Pijpenla

ZONDAG 17 MAART
19.00 Sing-in Andreaskerk Wijnaldum

MAANDAG 18 MAART
19.30  Openbare fractievergadering HOOP, Anna Casparii 

(Noorderhaven 69)

DINSDAG 19 MAART
19.30  KVG, burgemeester van Kollumerland, Parochiecentrum RK 

Kerk

WOENSDAG 20 MAART
Provinciale Statenverkiezingen
14.30 Bingo SWSH, de Haven, Noorderkade 2

VRIJDAG 22 MAART
20.00 Bingo kv Eendracht
20.00 maatkaarten (klaverjas/schutjas) bij fc Harlingen

ZATERDAG 23 MAART
11.00- 15.00 Filmpje opnemen voor ‘green screen’, leren 

programmeren, 3D-printen en meer in bibliotheek
13.00  Publieksopening Hannemahuis., bieb en boekhandel Van der 

Velde
13.30 Maatkaarten, Koegelbult
14.00- 15.00 Interview Daphne Deckers/signeren boek, boekhandel 

Van der Velde
14.00- 16.00 Demonstraties restauratie scheepsmodellen en 

schilderijen, Hannemahuis
20.00  Concert OKK Lentekriebels, Piers Stee, Kimswerd (€ 5, 

donateurs gratis)

ZONDAG 24 MAART
12.00- 14.00 Filmpje opnemen voor ‘green screen’, leren 

programmeren, 3D-printen en meer in bibliotheek
14.00  Indische feestmiddag (Kumpulan), Stadsschouwburg Trebol 

(€ 5)
13.30 Lezing Jeanine Otten, boeken Gouden Eeuw, Hannemahuis
14.00- 16.00 Demonstratie schilderen Astrid van Straaten, 

demonstratie zilver bewerken Hennie Broers, Hannemahuis
15.00- 16.30 Voordracht auteur Pieter Waterdrinker in boekhandel 

Van der Velde
15.30  Colori Ensemble  (fluit, hobo en marimba/vibrafoon), 

Laurentiuskerk Kimswerd

MAANDAG 25 MAART
10.30- 12.00 Vestdijk Lees-/luistergroep, ’t Heerenlogement
19.30 PvdA fractievergadering in Het Vierkant

DINSDAG 26 MAART
14.00  NVVH Vrouwennetwerk, Fier - landelijk expertise- en 

behandelcentrum geweld in afhankelijkheidsrelaties, De Haven
16.30  Dorpsschouw Midlum (start bij dorpshuis De Spil)

WOENSDAG 27 MAART
9.30 Ontmoetingscafé, mfc Het Vierkant
14.00 De Moudekrupers, Piers Stee, Kimswerd

DONDERDAG 28 MAART
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
19.30  Fractievergadering Harlinger Belang, stationsrestauratie 

(Stationsweg 6)
20.00 A.L.V. KV Eendracht, ’t Skuulhoekje, kaatsveld KV Eendracht

VRIJDAG 29 MAART
19.30  Dubbelgangers, komedie Toneelgezelschap Midlum, 

Dorpshuis De Spil, www.toneelmidlum.nl/0517-412147
20.00  De lokroep van de walvis, Harlinger Volkstoneel (0517-

416165), Stadsschouwburg Trebol
20.00 Bingo, Koegelbult

ZATERDAG 30 MAART
10.00 Opruimactie Fryslân Schoon in Nieuw Zuid
19.30  Dubbelgangers, komedie Toneelgezelschap Midlum, 

Dorpshuis De Spil, www.toneelmidlum.nl/0517-412147
20.00  De lokroep van de walvis, Harlinger Volkstoneel (0517-

416165), Stadsschouwburg Trebol

DONDERDAG 4 APRIL
20.00  Lezing ‘Archeologische opgravingen Steenhouwersstraat 

2017’, door Sara Zandboer en Juke Dijkstra, Hannemahuis (€ 5)

VRIJDAG 5 APRIL
20.00 Kaarten, Koegelbult
20.00 Ledenvergadering Dorpsbelang Midlum, dorpshuis De Spil

MAANDAG 8 APRIL
10.30-12.00 Vestdijk Lees-/luistergroep, ’t Heerenlogement
19.30 Openbare fractievergadering CDA, Stadsschouwburg Trebol

DINSDAG 9 APRIL
13.30 Quiltcafé in Station Harlingen
20.00  Openbare fractievergadering VVD, Hotel Restaurant Anna 

Casparii

Kerk
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HARLINGEN
Protestantse Gemeente  
Harlingen-Midlum

Za. 16 mrt. 19.30 Nicolaaskerk 
Midlum, Passie-Avondgebed; Zo. 17 
mrt. 9.30 Grote Kerk, ds. T.G. van 
der Linden

H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 17 mrt. 11.00 dienst

De Haven, Christelijke 
Gereformeerde Kerk 
Vrijgemaakt
Zo. 17 mrt. 10.00 ds. P. Poortinga 
(GKV Zeewolde); 16.30 ds. J.D. van 
’t Zand (CGKV Sneek)

Doopsgezinde Kerk
Zo. 17 mrt. 9.30 geen dienst in Har-
lingen

Baptisten Gemeente Bethel 
Zo. 17 mrt. 9.30 ds. R.E. Millenaar
 
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 17 mrt. 9.30 P. Wijngaarden

De Batting 
Zo. 17 mrt. 10.30 dhr. J. Korf

Leger des Heils
Zo. 17 mrt. 10.00 Samenkomst 
o.l.v. majoor Mieke Kuijpers m.m.v. 
Salvation Brass Harlingen – 2e Lij-
denszondag

Jehovah’s Getuigen
Zo. 10.00 openbare vergadering 
(met actueel thema); 10.50 wacht-
torenstudie; Do. 19.15 bedienings-
school; 20.05 dienstvergadering 

Kruiden & Specerijen deel 136

De monnikspeper (Vitex ag-
nus-castus) is verspreid in het 
hele Middellandse Zeegebied 
en Centraal Azië, waar hij kus-
ten en rivieroevers bewoont. Het 
is een tot vijf meter hoge struik 
of kleine boom. Deze soort 
wordt veel aangeplant vanwege 
diens aantrekkelijke en geurige 
bloemen. De blauwviolette, ro-
zekleurige of witte bloemvorm 
doet denken aan die van de 
vlinderstruik. Uiteindelijk vormt 
de monnikspeper kleine, don-
kerbruine vruchten die verwor-
den tot vierzadige steenbessen. 
De hele plant heeft een peper-
achtige geur en smaak. De ge-
droogde bessen kunnen dan 
ook gebruikt worden als vervan-
ger van zwarte peper.

Het eerste deel van de weten-
schappelijke naam, Vitex, wordt 
in verband gebracht met het 
Latijnse woord vieo, wat ‘we-
ven’ betekent. Het verklaart het 
gebruik van de twijgen van de 
monnikspeper om manden mee 
te vlechten. Het tweede deel, 
agnus-castus, is een vreemde 
woordverdubbeling: agnus is 
afgeleid van het oud-Griekse 
agnos en castus is geleend uit 
het Latijn. Beide woorden heb-
ben dezelfde betekenis, na-
melijk ‘kuis’. Het verklaart het 
gebruik van deze plant. Zoals 
diverse planten een lustverho-
gend effect lijken te hebben en 
afrodisiacum genoemd worden, 
gelooft men al sinds onheuglij-
ke tijden dat de monnikspeper 
een omgekeerd effect heeft. Het 
is een lustverlager ofwel een 
anaphrodisiacum. De blade-
ren, bloemen en rijpende zaden 
worden geoogst voor alternatie-
ve medicinale doeleinden. De 
besjes worden in een tonicum 
verwerkt die werkzaam is op zo-
wel het mannelijke als vrouwelij-
ke voortplantingssysteem. In zijn 

boekwerk ‘Historia Naturalis’ 
schreef de Romeinse historicus 
Plinius de Oudere over de mon-
nikspeper: bladeren en bloemen 
werden over het het bed van 
vrouwen gestrooid over om de 
‘hitte van de lust te koelen’. Zo 
bleven de vrouwen kuis tijdens 
de achtdaagse Thesmophoriën, 
een vruchtbaarheidsfeest om de 
Griekse godin Demeter te eren. 
In de Middeleeuwen werden 
in kloosters de vruchten van de 
struik als vervanging van peper 
voor het onderdrukken van de 
‘vleselijke lusten’ van monniken 
gebruikt. De monniken strooiden 
takken van de monnikspeper op 
hun bedden en de gewoonte 
om voor de novicen de wegen 
naar de kloosters met monnik-
speperbloemen te bestrooien 
zou in Italië tot de dag van 
vandaag nog gebruikelijk zijn. 
Monnikspeper werd vroeger als 
geneesmiddel ingezet bij ver-
wondingen, onderbuikaandoe-
ningen, oedeem, hypochondrie 
en leverziektes. Als we naar het 
heden overstappen dan blijkt 
dat monnikspeper inderdaad 
enig effect heeft op menstruatie-
cyclus. Onderzoek toont verder 
aan dat het een mogelijk posi-
tief effect heeft bij het Premen-
strueel Syndroom (maandelijks 
terugkerende klachten tijdens 
de tweede helft van de menstru-
atiecyclus) en de Premenstruele 
Dysfore Stoornis (een ernstige 
vorm van het Premenstrueel Syn-
droom met vooral klachten van 
psychische aard).

 Fred de Vries (fredvries.nl)

Monnikspeper

HWSV-zeiljeugd opent 
seizoen bij de KNRM
De bovenzaal in de Harlinger KNRM-post was zaterdag 2 maart gevuld 
met jonge zeilertjes en hun ouders. Deelnemers aan het jeugdzeilen van 
de Harlinger Watersportvereniging (HWSV), vaarders in de dop. Dit was 
de eerste bijeenkomst voor de nieuwe cursus en wat is er dan mooier dan 
stilstaan bij veiligheid?

Derk van Dieren vertelde eerst over 
wat de KNRM vanuit Harlingen alle-
maal doet. Dat is van alles: behalve 
hulp aan schepen en jachten in aller-
lei moeilijkheden, zorgen ze bijvoor-
beeld ook voor urgent patiëntenver-
voer van de eilanden naar de wal.

Er wordt in principe altijd met twee 
boten gevaren. Dat zijn de Chios, 
een open boot van het Atlantic-ty-
pe, met minstens drie opstappers, 

en de grotere Wiecher en Jap Vis-
ser-Politiek van de Valentijn-klasse, 
die met minstens 5 mensen vaart. 
De boten worden altijd op het dro-
ge gehouden, dat is om aangroei te 
voorkomen. De Atlantic staat onder 
dak op een lanceerkar, en de Valen-
tijn hangt in een speciale hijsinstal-
latie. Een Valentijn kan, naast de 
bemanning, 31 mensen meenemen. 
De maximumsnelheid is 34 knopen, 
dat is bijna 65 km/u.

De KNRM is 24/7 paraat. Alle KN-
RM-ers dragen een pieper die afgaat 
als er een melding is: een sein om 
zo snel mogelijk naar het station te 
gaan. Er zijn 24 vrijwilligers, waar-
van 2 vrouwen. “Kan er NU ook een 
melding komen?” vroeg één van de 
kinderen. Jazeker, en sterker, het 
is wel eens gebeurd dat tijdens een 
open dag de piepers afgingen. Tja, 
dan is er werk aan de winkel en 
moeten alle bezoekers heel snel een 
stapje achteruit doen!

De kinderen gingen de droogpakken 
en de boten bekijken. Aan de pak-
ken zit een reddingvest, voor het 
geval een vrijwilliger overboord valt, 
en ook een mes, een lampje en een 
noodvuurpijl, zodat hij zich ook in 
hoge golven of in het donker goed 
zichtbaar kan maken. Alle redders 
dragen een helm.
Aan boord van de boten brandden er 
allerlei vragen los: kan de boot lek? 
Kan hij ook omslaan? Ja, dat is alle-
maal denkbaar, maar in de praktijk 
gebeurt dat gelukkig nooit. Daarom 
is het ook zo belangrijk om veel te 
oefenen. Dat doen de vrijwilligers 
elke dinsdagavond, bij alle soorten 
weer.

Terug in de bovenzaal keken de kin-
deren daarna nog ademloos naar 
een spectaculaire film en werd er 
nog even nagepraat. Ze vonden het 
allemaal heel spannend en interes-
sant. En ze gaan zelf voorlopig nog 
niet de zee op. Eerst maar eens goed 
leren zeilen in de bootjes (Optimis-
ten) van de Harlinger Watersport-
vereniging!
De cursus staat open voor alle kin-
deren van 7 tot en met 12 jaar. Meer 
informatie op hwsv.wordpress.com/
jeugdzeilen/

Aan boord van de Chios, de kleinste reddingboot.
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kinderwoud.nl

Nu ook in Harlingen!

• kinderopvang
• buitenschoolse opvang
• voorschool
• gastouderopvang

T 0513 - 610 825
M info@kinderwoud.nl

Elke dag een mooie 
dag bij Kinderwoud!
Elke dag een mooie Elke dag een mooie 

NIEUWE RONDLEID(ST)ERS 
ZIJN VAN HARTE WELKOM! 

Heeft u een paar uur of een ochtend of middag in de week of in het 
weekend beschikbaar en vindt u het leuk om mensen een roemrijk 
verhaal uit onze geschiedenis te vertellen en over de beroemde 
bouwmethode van ons schip? 

Onze bezoekers komen uit alle windstreken, groot en klein. 
Vorig jaar telden we ruim 11.000 bezoekers. 
Onze Witte Swean ligt niet meer op de werf, zij ligt straks in het Dok 
voor de verdere afbouw, waar bezoekers ook aan boord kunnen komen. 
We hebben dan twee locaties die kunnen worden bezocht.
Meer gastvrouwen en gastheren zijn dan ook meer dan welkom!
Lijkt het u leuk? Of wilt u meer informatie?
Aarzel niet en bel met onze coördinator 
Simon van der Rest 0625 076 928

E-mail: info@dewillembarentsz.nl
Website: www.dewillembarentsz.nl
Facebook: vrienden van de willem barentsz

Barentszwerf en Bezoekerscentrum
Nieuwe Willemshaven (geen nummer)
8862 RZ HARLINGEN

Witte Swaen
Stichting Expeditieschip 

Secretariaat Stichting Expeditieschip Willem Barentsz 
p/a:  De Leeuwerik 4 • 8862 LA  HARLINGEN

tel. 0517-416051 - b.g.g. 0517-64 24 24

Willem BarentszStichting Expeditieschip

Willem Barentsz

KOMT U ONS HELPEN OM 
BEZOEKERS ROND TE LEIDEN?

HELP MEE!

Stichting Expeditieschip Willem Barentsz 
“drijft” op enthousiaste vrijwillig(st)ers.
Graag komen we in contact met nieuwe 
collega’s. We hebben een bezoekers-
centrum aan de Nieuwe Willemshaven.

Bezoekers worden rondgeleid door onze
vrijwilligers van het bezoekerscentrum.
Bouwers, eveneens vrijwilligers, zijn druk 
met de afbouw van ons schip de Witte 
Swaen. Er heerst altijd een gezellige 
opbouwende sfeer.

Kantoor HARLINGEN Zuidoostersingel 51 Tel .  (0517) 412 686
Kantoor FRANEKER A.M. van Schurmansingel 51-53 Tel .  (0517) 394 541

 HARLINGER COURANT

Wij zoeken z.s.m. voor de wijk Wijnaldum een

BEZORGER/STER
leeftijd vanaf 13 jaar.

Aanmelden tel. 430043 of mail hinke@harlingercourant.nl

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

Redactie
redactie@harlingercourant.nl

Adverteren
Contractprijzen op aanvraag.
advertentie@harlingercourant.nl

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

Ontvangt u geen bevestiging, neem 
dan contact met ons op. Aanleveren 
tot donderdag 16.00 uur.

Omroepertjes 
€ 1,25 per regel.
omroeper@harlingercourant.nl

Prijzen excl. BTW.

Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl

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

Colofon
Iedereen kan door  
Parkinson getroffen worden

Steun baanbrekend onderzoek
Ga naar parkinsonfonds.nl
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Tovertafel eindelijk in ’t Roefke
Een vurige wens ging onlangs bij wooncentrum Almenum in vervulling. 
’t Roefke heeft eindelijk een ‘tovertafel’. Een kostbaar apparaat maar 
een zegen voor de gasten van ’t Roefke. Door middel van crowdfunding, 
acties zoals het verkopen van spekjes en dankzij verschillende sponso-
ren kon een bedrag van 7090 euro bijeen worden gesprokkeld, waarna de 
belevingstafel aangeschaft kon worden.

Door Ubbo Posthuma

“Zorg waarbij de beleving centraal 
staat wordt steeds belangrijker om 
bewoners van woonzorgcentra ac-
tief te houden”, zeggen Claudia Vlie-
ger en Daphne van der Zweep, ver-
zorgers in ’t Roefke. Zij maken deel 
uit van een team van vijf verzorgers 
en vijf assistentes die zich dagelijks 
ontfermen over de bewoners van ’t 
Roefke. Iedereen in Harlingen en 
omstreken met beginnende demen-
tie, is hier welkom. “Wij bieden van 
7.45 tot 22.00 uur zorg aan de cliën-
ten”, zegt Claudia. “Ook de maaltij-
den worden door ons verzorgd en 
heeft men een partner/familielid die 
moeite heeft met structuur, sociale 
contacten en dagelijkse activiteiten, 
dan is ’t Roefke voor hen mogelijk 
een oplossing.”

’t Roefke is een huiskamer oude stijl. 
Dit wil zeggen dat de inrichting ge-
stoeld is op de jaren 60. Zo staat er 
een ouderwetse schemerlamp, de 
radio ziet er nostalgisch uit maar is 
wel digitaal. Hier zijn ongeveer 240 
Nederlandse liedjes in opgeslagen. 
Eén druk op de knop en de muziek 
wordt hoorbaar en men gaat terug 
in de tijd. Ook snoezepoes ligt rus-
tig in een ouderwetse leunstoel te 
slapen. Als je hem aait, hoor je hem 
spinnen en ook miauwt hij af en toe. 
Natuurlijk worden er ook regelmatig 
allerlei spelletjes gedaan. Zo staat 
er op tafel de ‘kletspot’, ofwel her-
inneringspot. Deze is gevuld met 

briefjes waarop vragen staan over 
vroeger. Door een briefje uit de pot 
te halen en de vraag te beantwoor-
den ontstaan er hele gesprekken. De 
bedoeling is mensen over vroeger te 
laten praten.

De zorg die men in ’t Roefke biedt, 
houdt rekening met iemands per-
soonlijkheid en zijn of haar be-
hoeften in plaats van beperkingen. 
Steeds meer woonzorgcentra spelen 
in op deze individuele behoefte door 

gebruik te maken van de beleveni-
stafel. Dus nu ook in ’t Roefke van 
Almenum. De belevenistafel is mo-
derne technologie. Mensen kunnen 
samen aan tafel zitten en gezamen-
lijk activiteiten uitvoeren. Het blad 
van de tafel is een aanraakscherm, je 
kunt er met meerdere personen om-
heen zitten. Er ontstaat interactie 
en bewegen is hierbij noodzakelijk. 
Verder zit er een competitie-ele-
ment in doordat er scores te behalen 
zijn. Er zijn verschillende soorten 
besturingen: slepen, tikken, vegen, 
schieten. Iedereen is het er over eens 
dat het een succes is. “Zelfs familie-
leden doen af en toe wel eens mee”, 
lacht Claudia. Zij bedankt nogmaals 
alle sponsoren en gulle gevers die de 
aanschaf mogelijk hebben gemaakt.

Gezamenlijk spelen aan de tovertafel.  (Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Op vrijdag 8 februari 2019 plaatsten wij een oude schoolfoto die wij ontvingen van mevrouw B. Bolt-ten Napel uit 
Harlingen. Op deze foto ontvingen wij reactie van Neeltje van der Heide-Wijngaarden, Helena van Twist-Posthuma 
uit Harlingen en Ype Speelmans uit Midlum. Volgens de meeste reacties is de foto genomen in een klaslokaal van 
de Chr. Ulo (Koningin Wilhelminaschool) aan de Zuidoostersingel, voorheen de Zeevaartschool. Ype Speelmans 
schreef het betreft leerling uit de 2e klas in 1960. De namen zijn op de eerste rij vlnr: Roelof van der Pol, Trijntje 
Post of Postma, Piet Jukema, Geertje Adema, Hennie Horneman, Gerrit de Groot, Renske Laverman, Piet Woud-
stra.
Tweede rij vlnr: JannieWijkstra, Baukje ten Napel, Siepie Meinsma, Jeanette Dijkstra, Nely Wijngaarden, Els van 
der Pol, Anneke Hondema, Coby Runia, Wiebe Teakema.
Derde rij vlnr: Maaike Ykema, Marijke Drijver, Willie Westplate, Carla Plemper van Balen, Hottie Wesselius, meneer 
R. Rusticus, Carolien Bos, Grietje van Dijk (?), Dirkje Tamminga, Coby van Dijke.
Vierde rij vlnr: Ype Speelmans, Tjerk de Vries, Henk Siegers, Ineke de Groot, Annechien Runia, Yvonne Abels, Hele-
na Posthuma, … Laverman, Simon Terpstra.

Op de tweede foto van een pand in aanbouw uit de collectie van Jaap van 
der Veen, ontvingen wij reacties van J.W. Bakker, Ed van Laar, Paul Mesken, 
Dick van der Meulen allen uit Harlingen en S. van der Zweep uit De Bilt.
Aanvankelijk hadden we gedacht dat dit plaatje moeilijk te raden zou zijn 
maar niets was minder waar.
Al redelijk snel kwamen de reacties binnen. De panden in aanbouw zijn de 
pakhuizen (magazijnen en werkplaats) op Schritsen 47-49 van de Firma J. 
van Smeden & Zn., die de winkel had op Lanen 56. De oude pakhuizen zijn 
gesloopt na het vallen van de bom op 5 november 1941 op de Schritsen, 
deze werden weer nieuw gebouwd in 1942. In de Harlinger Courant van 29 
mei 1942 vonden het volgende bericht: Een der op 5 november van het vorig 
jaar op de Schritsen verwoeste gebouwen heeft vandaag de Meiboom in de 
kap gekregen. Het is het pand van de Firma J. van Smeden & Zn., waarin 
de magazijnen en werkplaats van deze firma zullen worden onder gebracht. 
De wederopbouw van dit pand bracht door de tijdsomstandigheden groote 
moeilijkheden met zich mede, maar als een symbool van overwinning hier-
op wappert thans de vlag op de kap. Zoo het nu lijkt, wordt het een van de 
fraaiste en hoogste magazijngebouwen van onze stad. Wanneer het pand 
binnenkort gereed is zal het ongetwijfeld het aanzien van de Schritsen daar 
mede weer in belangrijke mate gestegen zijn. 

VVV Haringen zoekt 
arrangementen

VVV Harlingen houdt dinsdag 19 maart tussen 9.30 en 12.00 uur op 
het stadhuis een ‘Arrangementen brainstorm’. Doel is om onderne-
mers uit de toeristisch/recreatieve sector met elkaar in contact te 
brengen, om te kijken waar samenwerking in de vorm van arrange-
menten kan ontstaan.

Tijdens de ochtend gaan de on-
dernemers actief aan de slag 
met arrangementen en worden 
concrete vervolgafspraken met 
elkaar gemaakt. De ‘Arrangemen-
ten brainstorm’ komt voort uit 
de nieuwe toeristisch/recreatieve 
visie inclusief actieprogramma, 
die afgelopen jaar is aangenomen 
door de gemeenteraad van Har-
lingen. 
Uit sessies met een klankbord-
groep van lokale ondernemers (en 
een ondernemersavond) is onder 
andere gebleken dat de promotie 
van Harlingen (nog) te versnip-
perd plaatsvindt. “Het gevolg is 
dat de boodschap die we willen 

uitdragen - Harlingen welkom 
aan zee - minder krachtig klinkt 
dan als we gezamenlijk opereren”, 
aldus de VVV, die bij de brain-
storm wordt ondersteund door 
de gemeente Harlingen. “Met het 
prachtige historische centrum, 
cultuurhistorie, onze ligging aan 
Werelderfgoed Waddenzee, de 
vele evenementen en de prachtige 
ondernemingen en bezienswaar-
digheden hebben we de bezoeker 
heel veel te bieden. Door slimme 
verbindingen te maken, worden 
we nog aantrekkelijker voor de 
(dag)toerist.” Opgeven voor de 
brainstormsessie: 
m.mollema@harlingen.nl.
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ONZE OPENINGSTIJDEN

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

Fryslân 

Goed voor elkaarGoed voor elkaar

                Bé       Sietske     Sander, Lijst 1

Vijfling bij familie Sieswerda
Lammetjes, lammetjes, overal lammetjes! Nikki Thimister loopt stage bij de familie Sieswerda aan de Ludingaweg, 
voor haar studie Paraveterinair bij Aeres Barneveld. “De lammerperiode is al volop aan de gang en ik heb al veel 
geholpen om lammetjes ter wereld te  brengen. Er is zelfs op een avond in anderhalf uur tijd achtereenvolgens een 
tweeling, drieling, vierling en deze vijfling geboren. Het is ontzettend leuk om mee te maken en ik heb een gewel-
dige tijd gehad bij de familie Sieswerda.” (Foto: HC – Joachim de Ruijter)

Bijna tegen de 
Witte Swaen

Inparkeren verliep gisteren aan de Noorderhaven niet zoals gewenst. Een 
automobiliste schoot met haar auto over het hekwerkje en kwam op de 
kade tot stilstand, niet ver van de ‘Barentszboot’. De auto werd hierbij aan de 
onderkant zwaar beschadigden vervolgens afgevoerd door een bergings-
bedrijf. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

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

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek
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Nog geen roekenloos 
Oosterpark
Sinds enige tijd spant de gemeen-
te Harlingen zich weer in om de 
omvangrijke roekenkolonies uit de 
woonbuurten van Harlingen te ver-
wijderen. Eerder al werden pogingen 
gedaan om de roeken te verleiden tot 
een verhuizing naar luxe nesten die 
wat verder waren verwijderd van de 
menselijke bewoonde wereld. Deze 
poging mislukte vast omdat roeken 
de voorkeur geven aan de omgeving 
waarin ze zijn geboren, meer speci-
fiek aan hun geboortebomen. Het 
zijn wat dat aangaat net Harlingers!
De huidige pogingen zijn er op ge-
richt om de vogels te verplaatsen 
naar het Harlinger Bos: hier kunnen 
zij de nieuw aan te leggen betonpa-
den mooi van een natuurlijk patina 
voorzien!
Vooralsnog keren de gezellig kra-
kende en krassende kraaiachtigen 
massaal terug naar de bomen in de 
Nicolaas Beetsstraat en is het niet 
uitgesloten dat zij weer overgaan tot 
het bouwen en bevolken van nieu-
we nesten: de oude nesten zijn van 
overheidswege verwijderd in ver-
band met de volksgezondheid en het 
psychisch welzijn van één of meer 
ouwe seunen die liever nachtegalen 
in de bomen zouden zien - en horen. 
Benieuwd hoe dit afloopt…
Peter Broekhuizen

Ferhalefjoer 
Harlingen op 
Wereldverteldag

Elk jaar op en rond 20 maart, We-
reldverteldag, laten vertellers uit 
de hele wereld hun verhalen horen. 
Dit jaar al weer voor de elfde keer 
op een rij. In Harlingen krijgt 20 
maart dit jaar een extra feestelijk 
tintje. Wereldverteldag is namelijk 
ook de dag van de aftrap van het 
jaarlijkse gezamenlijk project van 
de Harlinger basisscholen. Dit jaar 
ontsteken ze het Ferhalefjoer.

Zeven verhalenvertellers van de 
vertelkring ‘Vertellers in Friesland’ 
brengen een bliksembezoek aan 
dertien klassen en warmen de hoof-
den en harten van leerlingen en leer-
krachten op. In de weken die volgen 
gaan de kinderen op zoek naar ver-
halen in hun eigen omgeving. De 
workshop ‘Verhalenbouwers’ helpt 
ze die verhalen te vinden. Begeleid 
door hun leerkracht en verschillen-
de professionele kunstenaars, gie-
ten de leerlingen hun verhalen in 
een vorm die bij hen past. In juni 
zullen ze die dan vertellen, dansen, 
zingen, tentoonstellen, spelen in 
een groot verhalenfestival.

Het Harlinger verhalenproject 
wordt mogelijk gemaakt door Kultu-
eredukaasje mei Kwaliteit (KEK2). 
KEK2 is de Friese versie van Cul-
tuureducatie met Kwaliteit, een 
landelijk programma waarmee ba-
sisscholen een impuls kunnen geven 
aan hun kunst- en cultuureducatie. 
Met de KEK-Impuls krijgen scho-
len de mogelijkheid om samen met 
een ‘meimakker’ en een kunstenaar 
op onderzoek te gaan. Dat onder-
zoekende aspect is heel belangrijk. 
Door samen te onderzoeken leer je 
immers het meeste. De kennis van 
de leerkracht wordt gecombineerd 
met die van een vakdocent of kun-
stenaar en - heel belangrijk - die van 
de leerlingen.

Muziek Happy Swing Society 
verrassend authentiek

De zesmansformatie Happy Swing Society liet afgelopen zondagmiddag 
oude muzikale tijden herleven in een goed bezette Singelzaal van Stads-
schouwburg Trebol. De band bracht muziek uit de jaren 20 en 30 van de 
vorige eeuw tot leven en ze deden dat op een verrassend authentieke 
manier, tijdens het door het Centrum Traditionele Jazz Harlingen geor-
ganiseerde concert.

Door Max van den Broek

De Happy Swing Society houdt zich 
al veertig jaar bezig met de traditi-
onele jazz zoals in het begin van de 
vorige eeuw door de grote bigbands 
en orkesten in de jazzclubs van de 
grote steden in Amerika werd ge-
speeld. 
Eén van de grote componisten en 
bandleiders uit die tijd was Duke 
Ellington. Van hem speelde de band 
dan ook veel werk. Werk dat in de 
oorspronkelijk versie vooral uitge-
voerd werd door bigbands, maar 
waarvan bandleider en saxofonist/
klarinettist Arnold Wildschut prach-
tig arrangementen heeft gemaakt 
voor een zesmansfomatie (saxen/
klarinet, cornet, banjo, bas, drum en 
trombone). Daarbij is hij heel dicht 
bij de  oorspronkelijke sound uit die 

tijd gebleven, waardoor de muziek 
verrassend authentiek klinkt.
Ellington verwerkte in zijn composi-
ties vaak verschillende thema’s met 
soms ingewikkelde akkoorden, maar 
die thema’s zijn bijna altijd weer te 
herleiden tot bluesschema’s en ook 
dat hoor je terug in de arrangemen-
ten van Wildschut. Er kwam overi-
gens niet alleen werk van Ellington 
voorbij. Er werden ook nummers ge-
speeld van bijvoorbeeld Sidney Be-
chet, de uit New Oleans afkomstige 
saxofonist en componist die furore 
maakte in Frankrijk en zijn werk 
lardeerde met latinritmes, waardoor 
het een warme, swingende zuidelij-
ke klank kreeg. En zo werd het dus, 
terwijl de wind rond het gebouw 
gierde en de regen tegen de ruiten 
kletterde, in Trebol een aangenaam 
warme, muzikale middag.

(Foto: Gitta Overmaat)

Jubilarissen 
dansgroep De 
Hazepas

Afgelopen maandag 11 maart was 
de jaarvergadering van de dans-
groep De Hazepas. Zeven leden 
kregen een roos omdat ze 5, 10, 15 
en 20 jaar lid zijn van De Hazepas.

Vorig jaar vierde de dansclub uitge-
breid het 45-jarig bestaan, nu gaan 
ze op naar het 50-jarig bestaan. 
Men denkt vaak dat volksdansen al-
leen geschikt is voor ouderen. Maar 
vooral in het buitenland zijn vele 
volksdansgroepen met jonge leden. 
Bij De Hazepas zijn het de 60-plus-
sers die dansen. “We dansen veel 
verschillende dansen uit verschil-
lende culturen, die uitgezocht wor-
den door de professionele leidsters”, 
aldus Siets Ypenga-Keulen. “Dansen 
houdt je fit en het is gezellig.
Met veel plezier dansen we elke 
maandagmorgen in het gebouw van 
het Stedelijk muziekkorps. Een goed 
begin van de week.” 

De wekelijkse dansmorgen begint 
om 9.45 en er wordt gedanst tot 
11.15 uur. Wilt u het ook eens pro-
beren? U bent welkom. Meer infor-
matie :0517-235983.

Rekenkamercommissie: 
gemeenteraad Harlingen ‘in 
control’ maar erg financieel gericht

HARLINGEN - De Harlinger gemeenteraad zit op de goede weg dankzij 
een aangepaste ‘Planning en Controlcyclus’. Maar de nadruk ligt nog wel 
erg op de financiën. Dat meldt de Rekenkamercommissie in het volgende 
persbericht.

De gemeente Harlingen heeft in 
2014 de Planning en Controlcy-
clus aangepast. Deze cyclus is een 
belangrijk sturingsmiddel voor de 
gemeenteraad om na te gaan of de 
gemeente goed bezig is. Het doel 
van de aanpassingen was het func-
tioneren van de gemeenteraad, col-
lege en ambtelijke organisatie ver-
sterken. De Rekenkamercommissie 
van de gemeente Harlingen heeft 
onderzocht of de veranderingen 
het gewenste effect hebben gehad. 
Centraal in dit onderzoek stond 
de vraag: ‘In hoeverre is de nieuwe 
Planning en Controlcyclus doeltref-
fend en doelmatig?’
Op basis van het onderzoek is ge-
concludeerd dat de in 2014 beoogde 
doelstellingen zijn gehaald. Bepaal-
de vereenvoudigingen bleken goed 
toepasbaar te zijn. Belangrijk is 
vooral dat de actualiteit van de be-
groting en van de bestuursrapporta-
ges is verbeterd. Hierdoor is er snel-
ler zicht op de financiële stand van 

zaken. Wel ligt het accent nog erg op 
de financiële beheersing. Het stellen 
van kaders waarbinnen het beleid 
moet worden uitgevoerd, komt nog 
minder sterk naar voren. De conse-
quentie hiervan kan zijn dat pas laat 
(bij de begrotingsbehandeling) op 
de rem kan worden getrapt indien 
de raad aanpassingen wenst. 
Een aanbeveling is dan ook om te 
kijken hoe de PenC-cyclus nog ver-
der kan worden verbeterd en hoe de 
kaders waarbinnen het beleid moet 
worden uitgevoerd, beter uitgezet 
kunnen worden door de gemeente-
raad. In de bestuurlijke reactie geeft 
het college aan zich voor een groot 
deel te herkennen in de bevindin-
gen. Ze nemen de aanbevelingen ter 
harte en zullen samen met de audit-
commissie verder werken aan het 
verbeteren van de cyclus. Het rap-
port is aangeboden aan de gemeen-
teraad. Naar verwachting wordt het 
geagendeerd voor de raadscommis-
sie op woensdag 3 april.

Lions Waddenrally succesvol
De Lions Waddenrally, die afgelopen zaterdag voor de tweede keer werd 
verreden, is met de deelname van 47 equipes een succesvol evenement ge-
worden. De rally werd georganiseerd door Lionsclub Franeker-Harlingen.

Vanaf half negen verzamelden de 
deelnemende equipes zich bij het 
Entrepotgebouw. Na de koffie en de 
uitleg over het verloop van de dag 
werd er vanaf half elf gestart voor de 
eerste etappe. Deze bracht de teams 
uiteindelijk bij het ‘Onder de Luifel’ 
in Leeuwarden waar een voortreffe-
lijke lunch werd geserveerd.
De tweede etappe ging vervolgens 
naar St. Annaparochie, waar bij 
Smeding Groente en Fruit een tus-
senstop was met koffie, thee en – 

uiteraard - vers fruit. Van daaruit 
ging de route terug naar het Entre-
potgebouw in Harlingen.  Daar was 
een rally-toelichting door Wopke 
Hettinga van Business Rally Events 
en de prijsuitreiking met prijzen, ge-
sponsord door Jumbo Olaf Hermus 
en Zijlstra Keurslager. Afsluitend 
werd een overheerlijk diner geser-
veerd voor de deelnemers.
Winnaar van de felbegeerde Wad-
denrally Wisseltrofee was het team 
‘Siezen & Staertjes’ van Harmen 

Visser met zijn navigator Sjaerd 
Elzinga. De netto opbrengst van 
dit evenement zal worden gebruikt 
door Lionsclub Franeker-Harlingen 
om op 10 november aanstaande, tij-
dens de landelijke Dag van de Man-
telzorg, een aansprekende activiteit 
te organiseren voor mantelzorgers 
in de regio. Een uitgelezen kans om 
iemand te verrassen die zorgt voor 
een naaste. Nadere berichtgeving 
volgt. Lionsclub Franeker-Harlingen 
dankt alle deelnemers, vrijwilligers, 
toeleveranciers en sponsoren voor 
deelname en bijdragen. De volgen-
de editie van de Waddenrally vindt 
plaats op 14 maart 2020.

(Foto: Tristan Fopma)

In Harlingen werken aanbieders van 
culturele activiteiten in de gemeen-
te en de scholen al jaren samen in 
het cultuurnetwerk onder regie van 
Akte2. Ze sluiten met hun plannen 
aan bij het provinciale project Fer-
halefjoer. Daarbinnen gaan ze op 
zoek naar hoe het werken met ver-
halen leerkrachten en leerlingen de 
ruimte kan bieden om verbeelding 
een grotere rol te geven binnen het 
onderwijs. Om dat te onderzoeken 
heb je tijd nodig. De scholen hebben 
daarom al afgesproken ook in het 
volgend schooljaar het Ferhalefjoer 
brandend te houden.

Levensverhaal in De Haven 
Aankomende zondagavond 17 
maart vertelt Jane Lasonder in De 
Haven haar levensverhaal. Tot haar 
vijftiende was haar leven een vici-
euze cirkel van misbruik geweld en 
eenzame opsluiting. “Jane vertelt 
haar aangrijpende levensverhaal 

van een gewoon meisje dat onvoor-
stelbare wreedheden heeft onder-
gaan maar door goddelijk ingrijpen 
een gelukkig leven leidt”, aldus de 
organisatie. De avond voor 12 jaar 
en ouder begint om 19.45 uur (zaal 
open 19.30).
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Laptop stuk?
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De Dieetcoach
Verpleegkundigen en verzorgen-
den krijgen slechts 24 uur voe-
dingsonderwijs
In het Nieuws voor Diëtisten las ik 
deze week het schokkende nieuws-
bericht dat verpleegkundigen en 
verzorgenden slechts 24 uur voe-
dingsonderwijs krijgen. Zij zijn toch 
de coördinator van zorg en deze 
geringe tijdsinvestering in zo’n be-
langrijk onderdeel van zorg is een 
kwalijke zaak.

Voor verpleegkundigen en verzor-
genden is het heel belangrijk dat 
zij ondervoeding tijdig kunnen her-
kennen en dat ze aan de bel trekken 
als de patiënt niet optimaal eet of 
drinkt. Toch bestaat slechts 0,4 pro-
cent van de lessen (in totaal 24 uur) 
op de opleidingen voor verpleeg-
kundigen en verzorgenden uit on-
derwijs over voeding. De Stuurgroep 
Ondervoeding heeft daarom een 
onderwijsexpertraad opgericht. De 
opleidingen voor verpleegkundigen 
en verzorgenden erkennen dat er in 
de opleidingen te weinig aandacht 
wordt gegeven aan voeding. Taken 
en verantwoordelijkheden rondom 
voedingszorg zijn echter niet duide-
lijk en verpleegkundigen voelen zich 
niet bekwaam om goede voedings-
zorg te leveren. Zo is (onder)voe-
dingsonderwijs een ondergeschoven 
kindje geworden. Dat kan en moet 
anders, aldus de Stuurgroep Onder-
voeding. De stuurgroep heeft met 
steun van het ministerie van VWS 
een onderwijsexpertraad opgericht. 
Het doel is om voedingsonderwijs 
binnen hbo- en mbo-opleidingen 
Verpleegkunde en Verzorgende te 
verbeteren. Voorzitter van de on-
derwijsexpertraad, dr. Marian de 
van der Schueren: “Wij zijn erg blij 

dat het ministerie van VWS dit pro-
ject gedurende 1,5 jaar ondersteunt. 
We hopen dat er zo meer verpleeg-
kundigen en verzorgenden komen 
die voldoende zijn toegerust om 
goede ondervoedingszorg te leve-
ren. Want uiteindelijk is iedereen 
die beter eet, eerder beter.” Door 
ziekte ontstaat vaak ondervoeding. 
Maar liefst 25 procent van de pati-
enten in het ziekenhuis valt veel af 
of krijgt te weinig voedingsstoffen 
binnen voor een optimale genezing. 
In verpleeghuizen ligt het voorko-
men van ondervoeding op 15 pro-
cent en in de wijkverpleging is het 
percentage nog veel hoger namelijk 
33 procent. Dat is zeer zorgelijk 
want door ondervoeding verslech-
tert de prognose van de patiënt. Dit 
komt tot uiting in de cijfers: jaarlijks 
leidt ondervoeding tot 400 extra do-
den. En de kosten van ondervoeding 
in de Nederlandse gezondheidszorg 
liggen op 1,8 miljard per jaar. Voor 
de patiënt zelf wordt de kwaliteit 
van leven ook slechter, zie ook mijn 
artikel van vorige week. Nog een 
goede reden dus om ondervoeding 
op de kaart te zetten. Wilt u meer 
weten? Kom dan naar de gratis le-
zing ‘goed gevoed ouder worden’ in 
De Metro op 19 maart aanstaande. 
De lezing begint om 19.30 uur (in-
loop om 19.15 uur). Wel graag eerst 
opgeven zodat wij voldoende koffie 
bruin hebben. Bel met Irene van 
der Vuurst, dietist Libra dieetad-
visering. Tel. 06-11276810 of mail 
naar irene@libra-dieetadvisering.nl. 
Libra is gevestigd in Franeker (De 
Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) 
en Sexbierum (Fysio Harlingen). 
Ook verpleegkundigen, verzorgen-
den en mantelzorgers zijn van harte 
welkom.

Feestelijke jaarvergadering Harlinga
Op maandag 11 maart vond weer de feestelijke jaarvergadering van het 
Stichtingsbestuur Wooncentrum Harlinga plaats. De avond werd geo-
pend om 19.15 uur in de zaal van Wooncentrum Harlinga, door het Gol-
den Oldies Duo met als thema ‘reisje door de tijd’.

Nadat het duo enkele nummers had 
gezongen, nam rond half acht de 
voorzitter van het stichtingsbestuur 
het woord en heette het grote aan-
tal aanwezige bewoners welkom. In 
het bijzonder de dames van het duo 
die de verre reis vanuit Hilversum 
en Deventer hadden gemaakt voor 
hun optreden in Harlinga. Hierna 
was er een ogenblik van stilte voor 
de bewoners van Harlinga die in het 
afgelopen jaar zijn overleden. Daar-
na volgde er een korte terugblik op 
2018 tot heden, onder andere het 
45-jarig jubileum, een fraaie zonne-
wijzer aangeboden dor de bewoners, 
tuin bij hoofdingaang aangepast.

Het aantal bewoners in Harlinga 
is 167; 41 echtparen en 82 alleen-
staanden, waarvan 67 mannen en 
97 vrouwen. De jongste is 54 jaar 
(Fokje de Jong) en de oudste ruim 
100 jaar (Willem Woudstra). Er is 
een wachtlijst voor nieuwe bewo-
ners; lijst A 59 en lijst B 148. De 
stichting wil Harlinga voor de toe-
komst aantrekkelijk houden, onder 
andere door onderzoek naar duur-
zaamheid en energiebesparing. De 
voorzitter van het bestuur van de 
bewonerscommissie, die het afge-
lopen jaar zeer actief was geweest, 
kreeg een fraai boeket bloemen als 

dank voor het vele werk en de pret-
tige samenwerking. Ook Piet Kuiken 
die 25 jaar in het stichtingsbestuur 
zit, ontving een boeket bloemen en 
een cadeaubon. Hiermee werd het 
formele gedeelte afgesloten en de 
voorzitter wenste alle bewoners veel 
woongenot en veel plezier toe.
Daarna trad het Golden Oldies Duo 
weer op met onder andere beken-
de nummers van Willy Walden en 

Frans Bauer. Hoogtepunt was het 
lied Bonne Sera, toen kwamen Jopie 
van der Ven en Maartje Feenstra op 
de dansvloer. Het publiek zong en 
klapte geweldig mee. Aan het eind 
van deze avond nam de voorzit-
ter van de bewonerscommissie het 
woord en bedankte het stichtingsbe-
stuur voor deze geweldige avond en 
alle medewerkers voor hun inzet. De 
dames van het Golden Oldies Duo 
werden in de bloemetjes gezet voor 
hun optreden. De avond werd afge-
sloten met het lied van Vera Lynn, 
We’ll meet again.

Piet Kuiken ontvangt een boeket uit handen van Johan Schikker, voorzitter 
van het stichtingsbestuur.

Programma RSH
Zaterdag 16 maart
10:00 – 11:00  On Air
11:00 – 13:00  Afslag Harlingen
13:00 – 14:00  Muziek met Erik
14:00 – 17:00  Sport Lokaal
17:00 – 18:00  Hollands Goud
18:00 – 19:00  Uit De Schatkamer 
van...
 
Zondag 17 maart
09:00 - 10:00 Kruispunt
10:00 - 11:00 Musica Religiosa
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 - 13:00 Roots Music
13:00 - 14:00 Uit De Schatkamer 
van…
14:00 - 17:00 Sport Lokaal
17:00 - 18:00 Hollands Goud
18:00 - 19:00 Kruispunt
 
Maandag 18 maart
10:00 - 12:00 Afslag Harlingen
17:00 - 18:00 Muziek met Erik
18:00 - 20:00 Afslag Harlingen
 
Dinsdag 19 maart
10:00 - 12:00 Nostalgia
17:00 - 20:00 Het Alternatief 
 
Woensdag 20 maart
19:00 - 00:00 RSH-Poltiek met de 
uitslagen van de PS verkiezingen

Donderdag 21 maart
18:00 - 19:00 Keep It Country
19:00 - 20:00 Uit De Schatkamer 
van…
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland

Vrijdag 22 maart
13:00 - 14:00 Keep It Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
16:00 - 17:00 Wad Anders
17:00 - 18:00 RSH Klassiek
18:00 - 19:00 Musica Religiosa
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 23:00 Het Alternatief

Colori Ensemble 
in Laurentiuskerk 
Kimswerd

Op zondag 24 maart ’s middags 
vanaf 15.30 concerteert het Colo-
ri Ensemble in de Laurentiuskerk 
te Kimswerd. Dit trio bestaat uit 
musici die afstudeerden aan een 
conservatorium (te Amsterdam en 
Den Haag) en die deel uitmaken 
van dezelfde familie.

Rianne Jongsma (fluit, piccolo en 
altfluit), Wilma Jongsma (hobo en 
althobo) en Arjan Jongsma (ma-
rimba en vibrafoon) wonnen indi-
vidueel prestigieuze prijzen op het 
Prinses Christina Concours en het 
Nationaal Concours van de Stichting 
Jong Muziektalent Nederland. Als 
Colori Ensemble treden ze op in be-
zettingen variërend van duo, trio tot 
soms kwartet inclusief piano. Het 
trio-repertoire bestaat onder andere 
uit eigen arrangementen van wer-
ken van componisten als Bach, Fran-
ck en Bartok. Naast werken van deze 
componisten speelt het Ensemble 
te Kimswerd ook composities van 
Ibert, P. Ben-Haim, Piazzolla en van 
de Friese componisten S. Hoekstra 
en P. Visser die deze werken aan het 
Ensemble opdroegen. Dit voorjaar 
presenteert het Colori Ensemble 
haar tweede CD met daarop compo-
sities van Rachmaninov, Ravel en De 
Falla naast werken van hedendaagse 
componisten. Het Colori Ensemble 
was de afgelopen jaren onder an-
dere  te beluisteren in VPRO Vrije 
Geluiden, Opium op 4, in de Nieuwe 
Kerk te Den Haag, in de Spiegelzaal 
en de Kleine Zaal van het Konink-
lijk Concertgebouw, de Harmonie te 
Leeuwarden. Op zondag 24 maart 
speelt het Ensemble voor het eerst 
in Kimswerd. Meer info over het 
ensemble op www.coloriensemble.
com. Toegangsprijs: € 15 en kinde-
ren € 5. Vrienden van de Stichting 
Laurentiuskerk Kimswerd betalen € 
10 (kinderen van Vrienden € 3). 

Geen dode of geëlektrocuteerde vis aan dek gezien

Garnalenschipper verbaasd over viskwaliteit  
van pulskotter
Hoewel het besluit ten aanzien van het pulsverbod nog tot in detail ge-
formuleerd moet worden, hangt een ontzettend zware teleurstelling bo-
ven de hoofden van de pulsvissers. Rick Koning, schipper-eigenaar van 
de garnalenkotter TX-42, begrijpt er niks van. Hij maakte nog niet zo 
lang geleden als opstapper een reisje met de TX-36 en was verbaasd over 
de kwaliteit van de vis.

Door Willem M. den Heijer

Koning runt samen met compag-
non Erik Boersen de TX-42 ‘Res 
Nova’. Met deze in 2003 gebouwde 
garnalenkotter boert-ie, ondanks 
de vangstbeperkingsmaatregelen, 
vrij goed. De garnalenvangsten zijn 
sinds augustus vorig jaar voortref-
felijk en om dumpprijzen te voorko-
men, vist de vloot niet meer dan 24 
uur per week. “Toevallig kwam het 
zo uit om een reisje met de TX-36 
te maken. Ik zou bijna zeggen, het 
is een prachtvisserij met levendige 
boxen en veel minder troep”, aldus 
een enthousiaste Koning. Hij viste 
alweer meer dan tien jaar geleden 
voor het laatst op een traditionele 
boomkorkotter. Voorheen maakte 
Rick deel uit van de bemanning van 
de TX-36.

Geen dode vis
Koning: “In 2008 besloot ik om voor 
mezelf te beginnen. Ik heb toen een 
jaar op de TX-27 van Adrie Hutjes 
gevaren om vertrouwd te raken met 
de garnalenvisserij. Daarvoor zat ik 
dus op de TX-36. Met de wekkers 
is het wel anders. Dan vang je veel 
meer bodemvuil. Je had dus meer 
werk te doen aan dek. En voor de 
vis was al die rotzooi ook niet be-
vorderlijk. Er ging een wereld voor 
me open. Ik heb de hele reis aan dek 
gewerkt en ik ben geen dode of ge-
elektrocuteerde vis aan dek tegen-
gekomen. In de garnalensector is 
geroepen dat de puls slecht is voor 
de garnalenstand maar ik heb daar 
mijn twijfels over. Ik heb veel me-
ningen voorbij zien gaan en ook veel 
onzin, zoals nu wel blijkt.”

Pulstechniek
Rick Koning vond het een leerzame 
reis. “Behalve dat mijn oude baas 
Jaap van der Vis een mannetje no-

dig had, vond ik het ook interessant 
om de pulstechniek eens van dicht-
bij mee te maken. Voor je fysiek is 
het beter, want minder gesjor en 
getrek aan kettingen. De mannen 

hebben het aan boord minder zwaar 
dan destijds met de boomkor. Het 
besluit van de EU is echt een moker-
slag voor de bedrijven die de laatste 
jaren afhankelijk zijn van de puls-
visserij. Er is veel te veel onzin over 
deze innovatieve vangstmethode 
verspreid en dat heeft de besluitvor-
ming beïnvloed”, zo meent hij. Voor 
Rick Koning is het duidelijk dat de 
pulsvisserij slachtoffer is geworden 
van een enorme hetze.

Garnalenschipper Rick Koning (links) in gesprek met opvarenden van de 
pulskotter TX-36.  (Foto: Willem M. den Heijer)

Wijn- en bierproeverij op ALV 
Ondernemend Harlingen

Ondernemend Harlingen houdt 
dinsdag 26 maart haar algeme-
ne ledenvergadering in de ‘Jumbo 
Lounge’ (Jumbo Olaf Hermus). Er is 
dan een bier- en wijnproeverij, geor-
ganiseerd door de businessclub van 
Ondernemend Harlingen. Leden 
van Ondernemend Harlingen kun-
nen dan verschillende bieren en wij-
nen proberen die worden gepresen-
teerd door Brouwdok en vinoloog 

Wietske Boonstra. De vergadering 
begint met een terugblik op 2018. 
Verder vooruitkijken, met de plan-
nen voor dit jaar. De gehele avond is 
inclusief buffet en de nodige drank-
jes en hapjes. Inloop van 17.30 tot 
18.30. Van 18.30 tot 19.30  buffet 
en van 19.30 tot 20.30 de algeme-
ne ledenvergadering. Daarna tot 
22.00 uur de bier- en wijnproeverij. 



14

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

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

Herken je dit?

• Je hebt kopzorgen over hoe je al je betalingen moet doen? 

• Je wilt investeren, maar hoe maak je hiervoor een plan? 

Je wilt:

• Inzicht in de winstgevendheid van je bedrijf

• Snel een beeld hebben van de haalbaarheid  

van je investeringen

Neem dan contact op met 
Van Loon Bedrijfsadvies

www.vanloon-abc.nl
www.mkbfinancieringsadvies.nl
www.zomakkelijkisboekhouden.nu
www.inzakezaken.nl

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

Slagerij ATTEMA MAKKUM
DONDERDAG EN VRIJDAG 

tot 18.00 uur geopend 
DE GEHELE DAG VOLOP

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

SAMEN  € 45,00
1 kg Hamlappen
1 kg Speklappen
1 kg Verse Worst
2 kg Bieflappen
3 kg Gehakt

}

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

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

www.tuincentrumvdmeer.nl  U vindt ons ook op facebook

5 stuks € 5,00
AUBRIETA  VOORJAARSBLOEIER!
Vaste plant
Potmaat 13

Aan het einde van deze maand verhuizen wij 
naar Oostpoort Harlingen!

U vindt ons straks in het pand van Harlingen Wonen.



432 pagina’s tellend boek met 1100 foto’s

HARLINGEN ZEEHAVEN
Henry Drost presenteert vanavond zijn nieuwe boek ‘Harlingen 
Zeehaven’ in het nieuwe cultuurcentrum aan de Voorstraat. 
Vanaf morgen is het te koop in de boekhandel. Hij maakt al meer 
dan vijftig jaar foto’s van heel Harlingen, en zwerft dan ook vaak 
langs de havens. In al die jaren heeft hij een omvangrijk fotoar-
chief aangelegd. Hij werkte meer dan een jaar aan de samenstel-
ling van dit boek. De voorpublicatie op deze pagina is dan ook 
maar een druppel op de gloeiende plaat: het boek telt 432 pagi-
na’s met 1100 foto’s en weegt bijna 2 kilo. Het boek bevat veel 
historische maar ook recentere foto’s van ontwikkelingen en ge-
beurtenissen in de Harlinger havens. Niet alleen de Nieuwe Wil-
lemshaven, het Dok en de Oude Buitenhaven worden belicht; ook 
de binnenhavens, zoals de Noorder- en Zuiderhaven, de Harlinger 

grachten, de scheepsbouw, de haven Oostpoort en natuurlijk de 
grote uitbreidingen aan de noordkant van de stad, de nieuwe veer-
boothaven met zijn veerdiensten, de Nieuwe Vissershaven en de 
industriehavens. Het is een boek geworden waarin je uren kunt 
kijken en waarmee Drost heeft willen aantonen, dat Harlingen 
ongetwijfeld behoort tot een van de mooiste zeehavensteden van 
ons land en zelfs van Europa. 

Het boek is in fraaie fotokwaliteit in eigen stad gedrukt door Flevo-
druk Harlingen; ‘drukkers aan zee’. 
Het boek is te koop bij de Bruna, Van der Velde en De Jong Boeken 
en te bestelen bij de uitgever: www.flevomedia.nl/boekwinkel. 
ISBN: 9789491276514. Verkoopprijs € 39,50.

Koeien export 1972

1958 Postbootsteiger 1959 Scheepsbouw Zuiderhaven

1978. André van Duyn presenteert het Tobbedansen. NoorderhavenWelgelegen

15vrijdag 15 maart 2019
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De rode loods van Feith Jacht- en Scheepsbetimmering - een beetje verborgen tussen het 
Harlinger verbindingskanaal en de Industrieweg - herbergt momenteel een uniek histo-
risch project. Ineke en Robert-Jan Feith knappen een oud Amerikaans landingsvaartuig op. 
Tot in de details, zoals de boot bijna 75 jaar geleden op het strand van Normandië lag. En 
dus ook geen roestvrijstalen kruiskopschroeven, vertelt Robert-Jan. “Alles van messing; ik 
heb de deur platgelopen bij Van Smeden.”

Ineke en Robert-Jan zijn vorig jaar september 
met het project begonnen. De eerste proef-
vaart zit er inmiddels op, en over enkele we-
ken is landingsvaartuig PA26-15 klaar voor 
vertrek naar de Verenigde Staten. Daar wordt 
het opgenomen in een museum in Dubois, 
Wyoming - een plaatsje met nog geen duizend 
inwoners, ongeveer 170 kilometer van Yellow-
stone National Park.

Dubois is de woonplaats van Dan Starks, die 
enige jaren geleden een Sherman tank liet res-
taureren. En daarna kreeg hij de smaak te pak-
ken: zijn privécollectie omvat inmiddels meer 
dan 120 oude rijdende oorlogsvoertuigen en 
die wil hij in een museum aan het publiek gaan 
tonen. Het National Museum of Military Vehi-
cles zal op Memorial Day (27 mei) de deuren 
openen, en het landingsvaartuig dat momen-
teel bij Feith Jacht- en Scheepsbetimmering 
ligt, zal er een plekje krijgen. Het is de bedoe-
ling dat het landingsvaartuig bij speciale gele-
genheden zal gaan varen, en dus maken Ineke 
en Robert-Jan alles werkend en zo origineel 
mogelijk als destijds.

Halftracks
Hoe kwam het project naar Harlingen? Starks 
doet veel zaken met BAIV in Maarheze (na-
bij Eindhoven), een bedrijf gespecialiseerd in 
het restaureren van onder andere tanks en 
halftracks. Starks vroeg of BAIV (kort voor 
British American Infantry Vehicles) een lan-
dingsvaartuig of LCVP (Landing Craft Vehicle 
Personnel) kon leveren. Het Brabantse bedrijf 
vond er eentje in Engeland, maar de restaura-
tie van een vaartuig is toch wat anders dan een 
voertuig.

Via Jelle Talsma van Scheepswerf Talsma in 
Franeker (een kennis van BAIV) kwam het lan-
dingsvaartuig naar Feith Jacht- en Scheepsbe-
timmering, dat de benodigde specialismen in 
huis heeft. De motor is door personeel van 
Talsma zelf ingebouwd; de elektra is verzorgd 
door Frank, van Frank Techniek & Transport 
uit Harlingen; hout, polyester en al het schil-
derwerk is in eigen beheer uitgevoerd. Het 
gaat namelijk om een polyester vaartuig uit de 
jaren zestig, dat gebruikt wordt als basis voor 
een replica van de houten LCVP uit de Tweede 
Wereldoorlog. Want er zijn bijna geen houten 
LCVP’s meer, die vaarklaar zijn.

Robert-Jan heeft zich grondig verdiept in de 
geschiedenis van de LCVP, die ook wel ‘Hig-
gings boat’ wordt genoemd, naar de ontwer-
per, de Amerikaan Andrew Higgins. Higgings 
bouwde in New Orleans bootjes met weinig 
diepgang, voor moerasgebieden. Een aange-
past model bleek geknipt voor de US Navy, en 
Higgins Industries bouwde uiteindelijk meer 
dan 20.000 LCVP’s in 1944 voor de Ameri-
kaanse marine.

Lekkage
De zijkanten van de ‘Higgings boat’ werden 
van multiplex gemaakt; de bodem van mas-
sief mahonie, in twee lagen over elkaar met 
doek ertussen, en het vaartuig werd behan-
gen met 8 millimeter dikke staalplaten als be-
pantsering tegen geweervuur. “Er werd 24 uur 
per dag, zeven dagen per week gebouwd. De 
fabriek leek wel een mierenhoop. Ze hadden 
geen kraan nodig, maar ze pakten met tien 
man een complete zijkant op; dat ging veel en 
veel sneller.”

Later werd exact hetzelfde model van polyes-
ter gemaakt - dat scheelt onderhoud en lekk-
age. Maar de polyester uitvoering kreeg nog 
wel onderdelen uit de tijd van de Tweede We-
reldoorlog, zoals de houten kiel, de schroef, de 
complete besturing en motorbediening. “Alles 
lag nog op voorraad”, zegt Robert-Jan. Hoe 
het inmiddels opgeknapte landingsvaartuig 
in Engeland terecht kwam, is niet bekend. 
“Het stond vijftien jaar in een hoek van een 
scheepswerf geparkeerd. Helemaal kaal en 
volledig overwoekerd.”

Gunpits
Het vaartuig is met een dieplader naar 
Scheepswerf Talsma vervoerd en vervolgens 
naar Feith Jacht- en Scheepsbetimmering ge-
bracht. Het vaartuig bleek toen niet 7,5 maar 

9 ton te wegen. Oorzaak: schuim in de bo-
dem was vol water gezogen. “Het was net een 
spons”, zegt Robert-Jan. “De laadvloer is eruit 
geweest en volledig vervangen en stukje bij 
beetje hebben we de LCVP weer opgebouwd 
en voorzien van het nodige houtwerk, zoals 
spanten en een nieuw boeisel.  We hebben de 
LCVP ook voorzien van twee ‘gunpits’ voor 
twee .30 mitrailleurs die achter op het schip 
stonden. Verder is de bekende laadklep ver-
vangen door een origineler nieuw exemplaar.”

Voor de reconstructie werd gebruikgemaakt 
van meerdere informatiebronnen. Bijvoor-
beeld het boek ‘The Boat that Won the War’, 
met veel foto’s en bouwtekeningen van de 
‘Higgins boat’, maar ook filmpjes op YouTube. 
Ineke en Robert-Jan worden bijgestaan door 
een projectleider van E.E.S. Taxaties en Be-
heer uit Medemblik, Peter Kieft, die veel din-

gen regelt en organiseert. “Je moet zien dat je 
aan oude spullen komt”, zegt Robert-Jan. “Zo 
zit er een origineel bronzen kompas uit 1943 
op, gekocht bij een verzamelaar in Amerika via 
onze project leider. Daar zijn invoerrechten 
over betaald”, vertelt Robert-Jan. “En straks 
gaat het vaartuig naar de eigenaar en dan 
betaalt hij weer invoerrechten over de hele 
boot.” Er is ook oog voor detail wat betreft de 
vlag achterop de LCVP: niet met vijftig sterren 
zoals de Amerikaanse vlag die tegenwoordig 
heeft, maar 48, zoals de vlag in de Tweede We-
reldoorlog.

Vietnamoorlog
Niet alle originele onderdelen zijn overigens 
nog te vinden. De LCVP heeft een oude, gere-
viseerde motor uit een binnenvaartschip. De 
twee brandstoftanks zijn net als vroeger olie-
drums van 200 liter. En witte reddingsboeien 
werden bij toeval gevonden in een pannenkoe-
kenschip, waar ze als decoratie hingen, vertelt 
Robert-Jan. “Visual Reklame voorziet ze van 
tekst en plaatjes zoals die op een foto in het 
boek te zien zijn.” Visual zorgde ook voor de 
belettering op de romp.

Tijdens het werk aan het landingsvaartuig 
werd het oude nummer zichtbaar: LST11-88. 
Het eerste deel staat voor het nummer van het 
moederschip, in dit geval een tanktransport-
schip, en de laatste cijfers zijn het nummer 
van de landingsboot. Deze LCVP is in de jaren 
zestig gebouwd, en is vermoedelijk tijdens de 
Vietnamoorlog gebruikt.

De bijzondere replica draagt inmiddels een 
ander nummer, voor het museum van Dan 
Starks: PA26-15. Dat is het nummer van een 
‘Higgins boat’ die in 1944 bij Normandië inge-
zet werd, tijdens Operation Overlord (D-day). 
De bijna elf meter lange LCVP’s hadden vier 
man bemanning en vervoerden 46 man. Eén 
van de soldaten aan boord van de PA26-15 
werd getroffen voor Duits mitrailleurvuur, 
maar de kogel raakte een rookgranaat. “Dat 
was zijn redding”, zegt Robert-Jan. De Ame-
rikaanse soldaat, een bekende van museumei-
genaar Dan Starks, leeft nog.
Overigens heeft Starks al geïnformeerd naar 
de bouw van een compleet houten versie van 
de ‘Higgins boat’. Wordt mogelijk vervolgd.

Robert-Jan Feith aan boord van de LCVP.  (Foto: Frank Wilkeshuis)

Een LCVP vervoerde 46 man (naast de beman-
ning van vier man) maar werd ook gebruikt om 
voertuigen aan land te brengen.

De PA26-15 in 1944. De LCV stevent af op 
Omaha Beach, nadat mitrailleurvuur een rook-
granaat heeft geraakt.

Historische LCVP van Harlinger werf naar Amerikaans museum
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Harlingen en provincie Fryslân leggen basis voor 
meerjarige samenwerking 

HARLINGEN - Harlingen en de provincie werken de komende jaren sa-
men aan projecten die de havenstad naar een hoger plan tillen en de eco-
nomie versterken. Ze hebben hiervoor het Programma Harlingen vast-
gesteld. Plannen worden gezamenlijk en integraal opgepakt, uitgewerkt 
en na besluitvorming uitgevoerd.

Het gaat onder meer om het verbe-
teren van de veerbootlogistiek, het 
opknappen en vervangen van de 
Tsjerk Hiddessluizen en het ontwik-
kelen van het Westerzeedijkgebied. 
De wens voor een zeezwembad en 
de ontwikkeling van de Nieuwe Wil-
lemshaven wordt verder uitgewerkt. 
Nieuwe initiatieven kunnen worden 
toegevoegd. De financiering maakt 
deel uit van de gezamenlijke opga-
ve. Hiervoor wordt gekeken naar 
de mogelijkheden binnen het In-
vesteringskader Waddengebied, het 
Waddenfonds en waar mogelijk naar 
private investeringen.

Wethouder Paul Schoute is blij. 
“Harlingen heeft op dit moment 
vele ambities. Een goede samenwer-
king met de provincie is hierbij van 

onschatbare waarde. Het college van 
Harlingen is blij dat we eensgezind 
met de provincie optrekken in deze 
en andere projecten.” Gedeputeer-
de Klaas Kielstra ziet kansen voor 
economie en leefbaarheid: “Door 
projecten aan elkaar te koppelen, en 
de afstemming en samenwerking in-
tensiever te maken kunnen we bete-
re resultaten behalen. Samen met de 
gemeente geven we een impuls aan 
de regionale economie en de leef-
baarheid van Harlingen.”

Programma Harlingen is onderdeel 
van het Fries Programma Wadden-
kust. Langs de Waddenkust spelen 
thema’s als leefbaarheid & krimp, 
landbouw & verzilting, watervei-
ligheid & klimaat en recreatie & 
toerisme. Inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en 
overheden gaan hier de komende 
jaren mee aan de slag. Doel van het 
Programma Waddenkust is om be-
staande en toekomstige initiatieven 
verder te brengen en te verbinden 
om zo tot een integrale, gebiedsge-
richte aanpak te komen.

Havenbedrijf

Vrijdag 08-03
Lief dagboek,
De afgelopen nacht had ik een bi-
zarre droom: ik droomde dat ik op 
een festival rondliep en iedereen 
rookte een sigaar. Op het podium 
zag ik onze Lachende Leider die iets 
uitdeelde en vrolijk kraaide: ‘Pakken 
hoor mensen, het is gratis!’
Liep naar het podium om te kijken 
wat hij uitdeelde. Het bleken sigaren 
te zijn. ‘Jij ook een?’ vroeg hij toen 
ik het podium genaderd was. ‘Nee’ 
schudde ik terwijl ik de sigaar wan-
trouwig bekeek. ‘Ik rook niet.’

Zaterdag 09-03
Vandaag… ik weet niet meer wat ik 
vandaag gedaan heb. Ik herinner me 
dat ik verse courgettesoep gegeten 
heb maar meer niet, dat is wel wat 
apart. O wacht, ik weet het weer: 
’s middags naar het stadje en even 
naar Wallys toe. Nam warme choco-
lademelk met extra veel slagroom. 
Was verrukkelijk.

Zondag 10-03
Vriendin G. had gisteren weer een 
blinddate die zo gruwelijk was dat 
ze er voorlopig genoeg van heeft. 
‘Tegenover me zat een soort… een 
soort weekdier’, snikte ze. ‘Het eni-
ge dat ik dacht was: hoe kom ik hier 
zo snel mogelijk weg.’
‘Maar je had toch wel een foto van 
hem gezien?’ vroeg ik.
‘Het was een foto van honderd jaar 
oud!’ brulde ze handenwringend.
Arme G.

Maandag 11-03
Goed nieuws dagboek: diplomaten 
kunnen voortaan een boete krijgen 
als ze verkeersovertredingen be-
gaan. Daar houdt het goede nieuws 
dan ook direct mee op. De diploma-
ten hoeven de boete namelijk niet te 
betalen. Nou, als dat niet prachtig 
geregeld is weet ik het niet meer.
‘De bedoeling hiervan is dat het 
volk denkt dat er toch een soort van 
rechtvaardigheid bestaat’, zei man.
God, wat worden we toch in de zeik 
genomen.

Dinsdag 12-03
‘Wat heb je toch tegen die man?’ 
vroeg vriendin M. toen ik haar over 
mijn droom van de afgelopen vrij-
dag vertelde.
‘Eens kijken…’ zei ik en deed alsof 
ik nadacht. Toen stak ik mijn vinger 
in de lucht. ‘Ik weet het weer. Hij zit 
er niet als premier voor alle Neder-
landers maar als belangenbehartiger 
van de grote bedrijven. Heb je trou-

wens mijn recept al eens uitgepro-
beerd?’
M. keek me hoofdschuddend aan. ‘Ik 
word wel wat moe van jullie hoor’, 
zei ze. ‘Om je de waarheid te zeggen: 
persoonlijk vind ik dat hij het al met 
al heus niet zo slecht doet.’
‘Dat kan’, antwoordde ik genadig. 
‘En hoe zit het met dat recept?’

Woensdag 13-03
Op kraamvisite bij S. die net moeder 
geworden is van een prachtig klein 
meisje. O dagboek, die kleine vin-
gertjes alleen al! ‘Als ik het over had 
kunnen doen had ik er wel vijf wil-
len hebben’, zei ik tegen man toen ik 
thuiskwam.
‘Ik ook’, antwoordde man. ‘Wat een 
feest zou dat zijn.’ Ik bespeurde een 
licht ironische ondertoon die ik ne-
geerde. 

Hoorde zojuist dat Rutte in blin-
de paniek - want ja, de verkiezin-
gen komen eraan en de arme schat 
voelt natuurlijk nattigheid - gezegd 
schijnt te hebben dat er TOCH een 
CO2-heffing voor bedrijven komt 
(die de bedrijven natuurlijk zullen 
doorberekenen aan de burger, dat 
is duidelijk). Hij kan alleen niet ver-
tellen HOE die heffingen eruit gaan 
zien - dat vertelt-ie pas ná de verkie-
zingen. Hahaha. Je blijft lachen.

Donderdag 14-03
Oom H. en buuf Annie zijn weer bij 
elkaar! Ze zijn net weg, stonden on-
verwacht voor de deur.
‘Fijn jullie weer samen te zien’, zei 
ik.
Oom H. glunderde. ‘We konden toch 
niet buiten elkaar, hè Annie?’
‘Nee’, knikte buuf Annie. ‘Ik miste 
mijn mannetje (!!) veel te veel.’
Ze kroelde hem door het haar en 
even was ik bang dat ze elkaar uitge-
breid gingen zoenen maar dat deden 
ze gelukkig niet. In plaats daarvan 
zei oom H: ‘Hebben jullie al gehoord 
wat een mooie verkiezingsbelofte er 
gedaan is? De energierekening gaat 
volgend jaar omlaag! Hiermee willen 
ze dus stemmen winnen. Eerst de 
rekening opschroeven en vervolgens 
als verkiezingsbelofte zeggen dat-ie 
omlaag gaat. Als dit geen sigaar uit 
eigen doos is weet ik het niet meer.’ 
We knikten instemmend en vielen 
even stil. ‘Koekje?’ zei ik om de stilte 
te verbreken. ‘Het is gratis.’
Daarna gingen we over op een ander 
onderwerp en het was werkelijk ge-
zellig maar zelfs nu, uren later, denk 
ik nog steeds aan die sigaar.

Rebelse huisvrouw

Lijst 12
Sinds 1992 is er een prettig samen-
werkingsverband tussen de mees-
te lokale partijen in Friesland om 
steviger beleid te voeren. Voordat 
we door de landelijke partijen over-
spoeld worden door windmolens, 
aangestuurd door Den Haag, kan 
Provinciaal Belang Friesland mis-
schien na 20 maart hier een rem op 
zetten. Verder wil Provinciaal Be-
lang het belang van krimpregio’s be-
nadrukken door bijvoorbeeld Hol-
werd aan Zee te promoten. Asfalt is 
er intussen genoeg in de provincie 
Friesland, meer bomen en behoud 
van de natuur, daar mag nu intussen 
wel wat nadruk op. Ook op het ge-
bied van openbaar vervoer valt nog 
veel te winnen. Toch willen we niet 
uit het oog verliezen dat een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven 
goed is voor de werkgelegenheid in 
Friesland. Ook daaraan willen we 
werken. Op 20 maart, aanstaande 
woensdag, kunt u van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat uw stem uit-
brengen. Ja het is even een dingetje. 
De grootste onrecht-roeptoeters 
blijken achteraf niet gestemd te heb-
ben. Laat ik het u makkelijk maken: 
lijst 12. Tot woensdag.
Douwe Homan

Ingezonden

Brouwdok 
Bierbostelbrood

Harlinger brouwerij Het Brouwdok 
levert bostel aan bakkerij Elsinga, 
die er heerlijke broden van bakt. 
Bostel is het graanoverblijfsel na het 
brouwproces dat al jarenlang naar 
de boer gaat in de regio, die dit bos-
tel inzet als veevoer. De laatste ja-
ren ontdekken steeds meer bakkers 
het bierbostel en gebruiken het als 
ingrediënt om een zeer smaakvol 
bostelbrood te maken. Net als eeu-
wen terug, toen een bakkerij vaak 
de buur was van een brouwerij; een 
kruisbestuiving. Bostel voor de bak-
ker en gist voor de brouwer. Nu bij 
Elsinga te koop: bierbostelbrood 
van het bostel van het Vlaamse 
Paard, de Tripel van Het Brouwdok. 
Het Brouwdok maakt zich klaar voor 
het aankomende seizoen en is al 
vol in productie. Voor rondleidin-
gen aansluitend met een proeverij 
reserveren bij Proefbaas Johan (06-
44862255). Daar kunt u naast vijf 
proefglaasjes het heerlijke bostel-
brood proeven. Kosten: 15 euro p.p, 
elke zaterdagmiddag om 14.00 uur.

Mantelzorg-ontmoeting bij de bakker
Afgelopen dinsdag was er weer een mantelzorg-ontmoeting. Dit keer werd 
er een taart versierd bij bakker Elsinga aan de Voorstraat in Harlingen. Met 
veel plezier werd er gewerkt onder, begeleiding van Jolanda en aan het 
eind van de middag  ging iedereen met een prachtige taart naar huis. Ie-
dere tweede dinsdag  van de maand wordt er een mantelzorg-ontmoeting 
georganiseerd vanuit het Steunpunt Mantelzorg. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Johanna schaap via 06-10890607.

Het Badhuus aan de Willemshaven is goeddeels uit de steigers. “Het was 
een bouwplaats maar het wordt nu echt een gebouw”, zegt projectleider 
Peter Hoekstra van BètHa Architecten in Bergum. De ingemetselde naam 
is inmiddels te zien en er wordt ook al binnen gewerkt. Installatievoorberei-
ding, en de afwerkvloeren moeten drogen. “Maar dat gaat niet zo snel met 
dit weer”, zegt Hoekstra. Het weer zit niet mee de laatste tijd. “Er zijn wel wat 
strubbelingen door het weer, maar dat is niet verontrustend.” Naar verwach-
ting is het Badhuus eind mei/begin juni klaar. Wordt vervolgd.
 (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

’t Wad is het zat!
Vandaag is er een landelijke onderwijsstaking en een grote demonstratie 
op het Malieveld in Den Haag. Een groepje medewerkers van ikc ’t Wad 
vertrok vanmorgen naar Den Haag; ze willen dat de overheid investeert in 
het onderwijs, omdat de onderwijskwaliteit onder druk staat. Dat komt door 
de hoge werkdruk, achterblijvende salarissen, kortingen op de financiering 
en personeelstekorten. Spandoeken met teksten als ‘’t Wad is het zat’ laten 
aan duidelijkheid niet te wensen over.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)



Frieslands zeehaven door de eeuwen heen  -  Beeld van een stad aan de Waddenzee  

Harlingen zoals het is geworden! Een tijdsbeeld dat vertelt over de 
ontwikkeling en groei van de havens van Harlingen. 
Want Harlingen is een stad om trots op te zijn. 
De schrijver hoopt met de vele foto’s in dit boek aan te tonen, dat de stad ongetwijfeld 
behoort tot een van de mooiste zeehavensteden van ons land en zelfs van Europa.

Verkrijgbaar bij boekhandel: 
Bruna Voorstraat 49 , De Jong Boeken, Noorderhaven 4, Van der Velde, Voorstraat 54 
en te bestellen bij de uitgever: 
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Facebookfoto minderjarig kind 
niet toegestaan 
Het komt geregeld voor dat trotse 
ouders foto’s of filmpjes van hun kin-
deren op social media plaatsen. Het 
kan echter voorkomen dat hier een 
stokje voor wordt gestoken. Dit blijkt 
uit een uitspraak van de rechtbank 
Gelderland. De rechtbank bepaalde 
dat de vader van een minderjarig 
kind een foto van het kind die hij op 
Facebook had geplaatst moest ver-
wijderen. Ook werd het de vader ver-
boden om nieuwe foto’s of filmpjes 
van het minderjarige kind via social 
media op internet te plaatsen. 

De situatie
Het ging hier om rechtszaak tussen 
een vader en een moeder. Vader en 
moeder woonden niet samen, waren 
niet getrouwd, maar hadden beiden 
wel het gezag over een minderjarig 
kind (een meisje). Het meisje werd 
eind 2017 geboren en verbleef een 
maand na de geboorte iedere woens-
dag en zaterdagmiddag bij vader. De 
rest van de week verbleef zij bij moe-
der.
De vader, zo trots als een pauw, had 
als profielfoto op zijn Facebookac-
count een foto geplaatst, waarin hij 
samen met het meisje op de arm is te 
zien. Op deze foto is het gezicht van 
het meisje duidelijk zichtbaar. Ook 
heeft de vader een foto van zichzelf 

met zijn dochter op WhatsApp staan. 
Heel begrijpelijk zou je zeggen...
Toch wilde de moeder dit blijkbaar 
niet hebben. Zij heeft de rechtbank 
verzocht om te bepalen dat de vader 
geen foto’s meer van het meisje via 
sociale media op internet plaatst. 
Ook heeft de moeder de rechtbank 
verzocht om te bepalen dat de vader 
de foto die hij op Facebook heeft ge-
plaatst verwijdert.

Belangen van de ouders 
De moeder heeft dit verzoek gedaan, 
omdat zij van mening is dat foto’s 
die op Facebook worden geplaatst 
eigendom worden van Facebook en 
dat vervolgens de kans bestaat dat 
Facebook deze foto’s aan derden ver-
koopt. De vader is daarentegen van 
mening dat de geplaatste foto het 
minderjarige meisje niet schaadt. 
Daarnaast vindt de vader het van 
belang dat hij aan anderen kan laten 
zien dat hij de trotse vader is van een 
meisje, zeker nu hij haar niet zo vaak 
ziet als hij zou willen.

Belang van het minderjarige kind 
De vraag of er foto’s van dit minderja-
rige meisje op social media geplaatst 
kunnen worden is volgens de recht-
bank bij uitstek een kwestie waar-
over deze ouders gezamenlijk dienen 
te beslissen. Zij hebben immers het 
gezamenlijke gezag over het meisje. 

De ouders kunnen het hier echter 
niet over eens worden. Volgens de 
rechtbank is er daarom sprake van 
een ‘gezagsgeschil’. En als er sprake 
is van een gezagsgeschil, dan is het 
belang van het kind het (enige) toet-
singskader van de rechtbank.
Uiteindelijk wijst de rechtbank het 
verzoek van de moeder - in het be-
lang van het minderjarige kind - dus 
toe. De rechtbank geeft aan dat het 
minderjarige meisje op dit moment 
geen enkel (positief) belang heeft 
bij het feit dat er foto’s van haar op 
Facebook worden geplaatst. Volgens 
de rechtbank valt het ook niet uit 
te sluiten dat foto’s op Facebook in 
handen van derden terecht kunnen 
komen. Dit is op zekere hoogte ook 
in het belang van de privacy van het 
minderjarige meisje.

Wat mag de vader dan wel doen? 
Het plaatsen van foto’s op WhatsApp 
stond de rechtbank wél gewoon toe, 
mede omdat de moeder dit zelf ook 
doet. Verder gaf de rechtbank nog 
aan dat er voor de vader talloze ande-
re manieren waren om te laten zien 
dat hij de trotse vader was van het 
meisje. Bijvoorbeeld door mensen uit 
te nodigen voor bezoek, via Skype/
FaceTime of zelfs via een traditioneel 
fotoboek.

Grijmans Advocatuur & Mediation

Over ’t Wad 
door Henk Tameling

Op de Deense Waddeneilanden, 
aflevering 12: De slotconclusies
Twee weken geleden rondde ik mijn 
reis naar de Deense Waddeneilan-
den af met de vraag: Zijn de Deen-
se Waddeneilanden Fanø, Manø 
en Rømø de moeite waard om te 
bezoeken? Ik ga vandaag nog even 
door met de vraag die daaraan voor-
afgaat, namelijk waarom ik eigenlijk 
sowieso graag naar de Wadden ga. 
Ik eindig met conclusies over de Ne-
derlandse en Deense Wadden.
Als je op de eilanden bent, komen 
herinneringen terug aan de vroege-
re vakanties met je ouders en aan je 
eigen jeugd, hoe verliefd je toen was 
en op wie. De eilanden maken op 
twee manieren romantische gevoe-
lens in je los: romantisch in de zin 
van liefdesgevoelens en romantisch 
in de betekenis van verheerlijking 
van het verleden.
In het waddengebied ervaar je met 
al je zintuigen, met je verstand en je 
gevoel de waarde van de natuur. In 
Nederland is dit het enige natuur-
gebied dat Unesco werelderfgoed 
is. Als je vaker komt, zie je de ver-
anderingen in de natuur: de kaal-
slag van de duinen, de aanwas van 
kwelders, snelgroeiend en bloeiend 
lamsoor, kattenstaart, dopheide 
en broedende vogels. Je ervaart de 
immense kracht van de natuur bij 
storm, vloed en zeker bij springtij 
als de maan, de zon en de aarde in 
één lijn staan en het getij maximaal 
is. Hier zie je de voedselketens voor 
je neus, je kunt over zandplaten lo-
pen die uren daarvoor nog onder 
water stonden en je ontdekt het ver-
schijnsel van zeevonk, noorderlicht 
en wereldreizigers als de kanoet. 
De natuur van de wadden plaatst je 
midden in het scheppingsverhaal. 
Op jouw manier kun je de samen-
hang van natuurverschijnselen zien 
en het gedrag van mensen. De kli-
maatveranderingen worden steeds 
duidelijker met warmer zeewater, 
met zeespiegelstijging, met extre-
mer weer en met plastic soup. Wij 
zijn veroorzaker èn de oplossing van 
het klimaatprobleem.
Je kijkt hier anders naar jezelf. In dit 
unieke natuurgebied kun je een zijn 
met de natuur, je kunt erin opgaan. 
Zorgeloos, er alleen maar ‘zijn’ in 
een verbond met de schepping. Me-
diteren gaat bijna vanzelf. Is het een 
religieus gevoel, een mystieke erva-
ring? Hier in de onmetelijkheid van 
kilometers ruimte en rust voel je je 
nietig in de kosmos. Je eigen proble-
men worden er misschien wat klei-
ner of in elk geval anders door. De 
natuur als middel voor relativering. 
Of bewustzijnsverruiming?

Wat voor mij uiteindelijk overheerst 
is het besef in een gebied te zijn dat 
onderscheidend, uniek en authen-
tiek is. Een wereld waarin de natuur 
nog vrij spel heeft. Plus een uiter-
mate aangename stemmingmaker 
die je zintuigen activeert. Voeg daar 
bij vrijheid en ruimte om je heen en 
in je eigen hoofd en alle ingrediën-
ten zijn aanwezig voor een menu 
met drie gangen vol geluk.
Ik kom terug bij de beginvraag: Zijn 
de Deense Waddeneilanden Fanø, 
Manø en Rømø de moeite waard om 
te bezoeken?

PLUS
Aantrekkelijk zijn:
- nieuwe ervaringen opdoen met 
andere overtochten dan we gewend 
zijn: of met een kleine ferry, 12 mi-
nuten lang, of over een primitieve 
ebweg of over een dijk van 9 km. De 
laatste twee zijn gratis te berijden; 
- de typisch Deense huizen, boerde-
rijen en vakantieaccommodaties; 
- Deense spijzen en dranken;
- met je auto op het strand rijden. 
Kan ook een nadeel zijn; 
- op de fiets en te voet genieten in 
bos-, heide- en duingebieden; 
- in kleinschalige musea kennisma-
ken met de Deense cultuur en eco-
nomie van honderden jaren geleden;
- het vaste land met bijvoorbeeld de 
oude stad Ribe en het vlak daarbij 
aanwezig Viking centrum

MIN
Minder aantrekkelijk zijn:
- de afstand: Amsterdam- Esbjerg 
800 km; 
- het leven is er iets duurder dan in 
Nederland;
- de beleving van de Waddenzee is 
niet te vergelijken met die van ons 
in Nederland: op elk eiland zie je 
aan de Waddenkant de torenhoge 
installaties van Esjberg, de grootste 
havenstad van Denemarken. De ho-
rizonvervuiling aan de wadkant is 
op elk eiland waarneembaar;
- de rust op de stranden van Fanø en 
Rømø wordt verstoord door gemo-
toriseerd verkeer;
- minder duinvorming en minder be-
bouwde omgevingen zoals het Oerd, 
de Boschplaat en de Vliehors.

De eindconclusie
Aangezien rust, ruimte, weidse uit-
zichten en stilte voor mij de smaak-
makers zijn van een eiland in de 
Waddenzee, kies ik eerder voor de 
Nederlandse eilanden dan de Deen-
se, maar mijn bezoek aan deze drie 
eilanden in het land van de Noor-
mannen en Vikingen had ik niet 
graag willen missen om een nieuwe 
ervaring op te doen en om vast te 
stellen waarom ik zo graag op onze 
Friese eilanden terugkom. Nog even 
en ik scheep in Harlingen weer in 
voor Oerol op Terschelling. Hoezo 
geluksvogel? 

Harlinger jachthaven op één na mooiste van Nederland
Eigenlijk zou de Nederlandse driekleur vanaf het clubhuis van de Har-
linger Watersportvereniging moeten wapperen. Door de stormachti-
ge wind was dit niet mogelijk, maar trots zijn de leden en het bestuur 
wel, nu onlangs bekend is geworden dat de Harlinger jachthaven aan de 
Noordergrachtswal en Noordoostersingel landelijk één van de beste uit 
de bus is gekomen.

Door Ubbo Posthuma

Voorzitter Jouke van Keulen laat 
weten dat ieder jaar door het 
maandblad ‘Motorboot’ een enquê-
te onder de leden wordt gehouden. 
De uitslag hiervan is medebepalend 
voor de einduitslag. “We waren blij 
verrast dat we als tweede zijn geëin-
digd”, zegt Van Keulen, die in maart 
2017 de voorzittershamer overnam. 
Op nummer één stond de Prinsen-
tuin te Leeuwarden. Derde werd de 
haven te Stavoren en vierde de Buis-
haven te Enkhuizen. Verder op de 
ranglijst nog havens uit alle delen 
van het land.
“Natuurlijk zijn we trots”, zegt Van 
Keulen. “Noem het ook maar een 
erfenis van leden en bestuur van 
tientallen jaren geleden om het op 
dit peil te krijgen. Daar werken we 
nu nog steeds hard aan.”
Dat de vele passanten ook voor de 
Harlinger ondernemers van belang 
is, blijkt wel uit een onderzoek in 
2013, waaruit naar voren kwam 

dat een passant van de jachthaven 
per dag honderd euro besteedt als 
ze de stad in gaan. In het seizoen 
2016-2017 werden 4500 schepen in 
de jachthaven ontvangen, waarmee 
men één van de grootste aanbieders 
van overnachtingen in Harlingen is. 
Volgens voorzitter Van Keulen zijn 
naast Nederlanders Duitsers en En-
gelsen in de meerderheid. “Maar ook 
Zwitsers, Fransen, Polen en af en toe 
Denen bezoeken de jachthaven. Vo-
rig jaar waren er zelfs Russen, maar 
die huurden een bootje.”

Uiteraard wordt de jachthaven goed 
onderhouden en vinden er regel-
matig vernieuwingen plaats. Er is 
een actief bestuur werkzaam. Naast 
voorzitter Jouke van Keulen zijn dit 
secretaris M. Verruijt-Gillhaus en 
penningmeester Nynke Bottema, 
Hans van der Hoek, Peter van der 
Klei (milieu- en technische beheers-
aangelegenheden) en Commissaris 
jachthaven Tjeerd Kloosterman. Van 
1 april tot 1 november is Frank van 
Schagen de havenmeester, samen 

met nog vier hulphavenmeesters. In 
de winterperiode neemt Bauke van 
der Zee het over. Er vinden binnen 
de vereniging diverse activiteiten 
plaats. Speerpunt is het enthousi-
asmeren van jeugd voor de water-
sport. Dit doen ze door zeillessen te 
geven, gratis voor leden. Hiervoor 
zijn 12 optimisten beschikbaar. Ver-
der de jaarlijkse HT zeilrace, dit jaar 
op donderdag 16 en vrijdag 17 mei. 
Tijdens de vooravond op woensdag 
vinden feestelijkheden rondom de 
havens plaats.

Het clubhuis is een fantastisch on-
derkomen en ooit door de bekende 
architect Wietse van der Zee ontwor-
pen. Hier bevinden zich douches, 
wasmachine, droger en de prachtige 
kantine waar in het winterseizoen 
lezingen worden gegeven. Verder 
is de kantine iedere eerste vrijdag 
van de maand geopend van 16.00 
tot 19.30 uur. In de zomer is dit na-
tuurlijk intensiever er wordt er ge-
zamenlijk naar voetbalwedstrijden 
gekeken. Er zijn ongeveer 300 leden 
en dat komt ook door de betaalbaar-
heid van de jachthaven. Een haven 
die de kosten laag kan houden, mede 
doordat werkzaamheden uitgevoerd 
worden door vrijwilligers.

Recht door zee juridische column

Veel drukte in het zomerseizoen.  (Foto: HC - Ubbo Posthuma)

Theaterdiner voor jong en oud op 
rsg Simon Vestdijk

Ouderenwerk, Jongerenwerk en rsg 
Simon Vestdijk organiseren een the-
aterdiner op donderdag 21 maart. 
Zij willen met het stuk ‘Doe maar 
jong, dat is al oud genoeg!’ jongeren 
en ouderen in Harlingen in contact 
met elkaar brengen, om zo elkaars 
sociale netwerk te vergroten. Het 
theaterdiner zal bestaan uit een quiz 
en lekkere hapjes, welke met elkaar 
afgewisseld worden. Alle jongeren 

en 55-plussers zijn welkom. De acti-
viteit start om 16:00 uur en eindigt 
om 18:30 uur en vindt plaats in het 
bijgebouw van de rsg. Lijkt het u 
leuk om aan te schuiven, en er met 
zijn allen een gezellige middag van 
te maken? Opgave kan tot 18 maart 
via t.tuinstra@deskule.nl of via 06-
18422837. Max 60 deelnemers en 
vol is vol. 

Marry Kramer maakte deze 
fofo in de Willemshaven. 
“Lente-kolder. Liefde gekalkt 
op een bolder.’

(Foto: Marry Kramer)
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De Meiden van Zeerobben
Vier wedstrijden werden er afgelopen zaterdag door de Meiden van 
Zeerobben gespeeld. Zeg maar een onstuimige zaterdag. Maar de da-
mes lieten zich niet weerhouden om een balletje te trappen, al was dat 
balletje trappen soms niet nodig vanwege de harde wind. Helaas werd 
er van de vier wedstrijden maar één gewonnen. Het VR2 deed in hun 
7x7 competitie weer goede zaken met een monsterscore. VR1 verloor in 
Leeuwarden, MO11-1 gingen puntloos naar huis vanuit Urk en MO15-1 
zagen de drie punten mee naar Franeker gaan. De wedstrijd van MO13-1 
was uitgesteld naar een andere datum.

Zeerobben VR1
De dames van het eerste vrouwe-
nelftal hadden een uitwedstrijd in 
Leeuwarden tegen het VR1 van de 
Leeuwarder Zwaluwen. Een ster-
ke ploeg die ondertussen meedoet 
om de kampioenstitel. Thuis werd 
Zeerobben in een eerdere ontmoe-
ting met 0-10 vernederd door de 
Leeuwarders. Zeerobben kon toen 
door veel blessureleed niet veel be-
tekenen. De prognose van Anna 
Reitsma in de Leeuwarder Courant 
was dan ook dat de ‘Swelstjes’ een 
gemakkelijke overwinning zouden 
behalen in de return. Ze heeft in 
die prognose deels gelijk gekregen, 
maar dat het een makkie was voor 
de Leeuwarders? Het jonge dame-
selftal van Zeerobben gaf het afgelo-
pen zaterdag zeker niet cadeau. Een 
volwassen spelende ploeg wist zelfs 
tot aan de rust de nul te houden. Pas 
in de tweede helft kregen de Leeu-
warders greep op de wedstrijd en 
wisten met de hulp van de stevige 
wind mee er maar twee in het netje 
van de Harlingers te krijgen. Is de 
weg omhoog dan eindelijk gevon-
den door Zeerobben? Aanstaande 
zaterdag spelen de dames dé streek-
derby tegen SC Franeker VR1 op het 
Oostersportpark. Om 12.15 uur is 
aftrap op het PLUS-veld.

Zeerobben VR2
Voor de VR2 van de Zeerobben is 
het in kannen en kruiken, de schaal 
kan alvast gepoetst worden want 
het kampioenschap is aanstaande. 
De Zeerobben dames reisden afge-

lopen zaterdag af naar Hardegarijp 
om een wedstrijd te spelen tegen 
de rode lantaarndrager VVH VR2. 
Op voorhand al een wedstrijd waar 
de robbenvrouwen niet wakker van 
lagen. De ploeg van VVH had nog 
maar twee wedstrijden gespeeld 
in de hele competitie. Dus was het 
voor de Harlingers prijsschieten op 
Sportpark De Warren. De Harlin-
gers pompten hun doelsaldo nog 
even lekker op met 13 doelpunten 
voor en nul tegen. Aanstaande za-
terdag spelen de dames thuis tegen 
de Leeuwarder Zwaluwen VR3 in de 
Froonacker Arena om 13.00 uur! Na 
afloop een feestje? 

Zeerobben MO15-1
De meiden van MO15-1 hadden af-
gelopen zaterdag een wedstrijd te-
gen SC Franeker MO15-1. Een echte 
streekderby die gezien de spannend 
was. Zeerobben wist helaas niet te 
winnen waardoor ze de koppositie 
verloren aan de Franekers. Na 70 
minuten spelen wisten de Franeker 
meiden nipt met 1-2 te winnen. De 
ploegen waren zeker aan elkaar ge-
waagd en was Zeerobben zelfs de 
beter spelende ploeg, maar daar 
win je de wedstrijd niet mee. Aan-
staande zaterdag  om 9 uur is er op 
Sportpark Het Bolwerk in Bolsward 
weer een nieuwe kans op drie pun-
ten. Dan is SC Bolsward MO15-2 de 
tegenstander.

Zeerobben MO13-1
De wedstrijd die voor de meisjes 
van MO13-1 gepland stond tegen 

ST Meppel/Alcides MO13-1 afgelo-
pen zaterdag is verplaatst naar een 
andere datum. Voor zaterdag aan-
staande staat een wedstrijd op Urk 
gepland om 13.00 uur. 

Zeerobben MO11-1
Waar MO13-1 aanstaande zaterdag 
heen moet zullen de meisjes van 
MO11-1 het liefst willen vergeten. 
Op Urk werd er door de meisjes dik 
verloren tegen het MO11-1 van sv 
Urk met maar liefst 8-1. Misschien 
zaten de meisjes nog in een over-
winningsroes van de zaterdag er-
voor, want toen werd er nog stevig 
gewonnen in een oefenwedstrijd 
tegen de ook hoofdklasser Leeuwar-
der Zwaluwen MO11-1. Dit verlies 
maar snel vergeten en alle pijlen 
richten op de komende wedstrijd. 
De meisjes gaan morgen op bezoek 
bij  C.V.V.O in Lemmer. Op Sport-
park De Rien begint de wedstrijd  
om 9.00 uur.

Jeugdjournaal Zeerobben
Maart roert zijn staart. Dat bleek afgelopen zaterdag maar weer eens. 
Stonden de kinderen tot voor kort nog onder een heerlijk voorjaarszon-
netje te voetballen, deze zaterdag was het weer een stuk kouder. Des-
alniettemin was het enthousiasme er niet minder om alhoewel ook bij 
Zeerobben natuurlijk ‘mooiweervoetballers’ te vinden zijn. Hun tijd 
komt nog hopen we maar.

JO19
Op 15 december moest JO19-1 de 
gestaakte wedstrijd in Stiens uit-
spelen en verloor die met 1-0. Maar 
Zeerobben is goed uit de winterstop 
gekomen en liet zien dat het ver-
lies in Stiens een incident was. Nu 
werd er thuis overtuigend met 6-2 
gewonnen. Door het verlies van de 
nummer twee kruipt JO19-1 rich-
ting de tweede plaats in de hoofd-
klasse. JO19-2 genoot van een vrij 
weekend.

JO17
Zowel JO17-1 als JO17-2 kwamen 
afgelopen weekend niet in actie.

JO15
Het zal niet lang meer duren of de 
kampioen in de hoofdklasse is be-
kend. SJO Broekster Walden zet-
te afgelopen zaterdag de nummer 
twee, Zeerobben, met 4-0 opzij. Het 
verschil is inmiddels opgelopen tot 
17 punten. Zeerobben deelt met Be 
Quick Dokkum de tweede plaats. 
JO15-2 kwam met een puntje te-
rug uit Sneek. Het werd tegen LSC 
2-2. Een mooie overwinning was er 
voor JO15-3 in de wedstrijd tegen sc 
Bolsward. Het werd 2-1. En JO15-4 
blijft ongeslagen deze voorjaars-
reeks. In Scharnegoutum werd het 
op het hoofdveld met elektronisch 
scorebord 1-1.

JO13
JO13-1 verloor in een doelpuntrijke 
wedstrijd met 4-3 van Drachtster 
Boys. Op het hoofdveld won JO13-2 
al vroeg in de ochtend met 4-0 van 

Stiens en staat daardoor bovenaan 
in de competitie.

JO12
JO12-1 speelt in de hoofdklasse en 
treft daardoor de top van het noor-
den. Dit keer was vv Heerenveen 
met 2-3 te sterk voor Zeerobben 
maar de jongens speelden een mooie 
pot voetbal.  Balk was duidelijk een 
maatje te groot voor JO12-2. In Balk 
werd het 10-0. JO12-3 won met 6-4 
van Frisia en tot slot speelde JO12-4 
met 2-2 gelijk tegen TOP ’63. 

JO11
Na het nipte verlies van vorige week 
tegen L. Zwakuwen was er nu een 
mooie 2-4 overwinning van JO11-
1 op Hardegarijp. Ook drie punten 

voor JO11-2. Zij wonnen met maar 
liefst 8-0 van Makkum. 

JO10, JO9 en JO8
Bij de wedstrijden van deze ploegjes 
worden nog geen standen en uitsla-
gen bijgehouden. Hier staat de ont-
wikkeling centraal waarbij de com-
petitie geen doel maar een middel is 
dat bijdraagt aan het spelplezier en 
de individuele ontwikkeling.

De dag van morgen
Het is met twaalf thuiswedstrij-
den voor de jeugdafdeling een voor 
Zeerobben-begrippen rustige zater-
dag. Opvallend is ook dat geen van 
de MO-teams een thuiswedstrijd 
speelt. Liefhebbers van meidenvoet-
bal moeten nog een weekje wachten 
of de meisjes achterna reizen. Verder 
staat de streekderby tussen Zeerob-
ben en Franeker bij de JO17 op het 
programma. Genoeg te doen dus als 
je je bedenkt dat de Waddenrobkes 
ook nog ‘aanschuiven’. Vanaf 8.45 
uur klinkt het eerste fluitsignaal. 

Volop concentratie bij de spelers van Zeerobben JO8-1 in de wedstrijd te-
gen LSC uit Sneek.  (Foto: Wies Procee)

Sleutelwedstrijd
Wie van de twee teams uit de onderste regionen van de eerste klasse E 
vindt de sleutel naar boven. Dat is de vraag, waarop zaterdag aanstaande 
eventueel een antwoord op gegeven zal worden. Aan een puntendeling 
hebben beide clubs in dit stadium weinig. Het belooft dan ook een strijd 
op het scherpst van snede te worden. Sowieso zullen de daaropvolgende 
duels ook bepalend worden voor lijfsbehoud. 

Be Quick Dokkum heeft in de laat-
ste partijen ook weinig geluk gehad. 
In de slotminuten nog een verlies 
moeten slikken breekt de moraal. 
Zoveel pech is vaak voorbehouden 
aan de ploegen die vechten om in 
de eerste klasse te blijven. Na een 
wonderbaarlijke opleving (4-0 tegen 
PKC) bleven de Dokkumers telkens 
aan de negatieve kant van de score. 
Vorig seizoen als debutant werd nog 
een knappe zesde plek bereikt. Dit 
jaar zit de pechvogel met regelmaat 
op de deklat.
Ook Zeerobben kan wel wat geluk 
gebruiken. In met name de laatste 
wedstrijd moesten de staf en sup-
porters lijdzaam toezien hoe kansen 
niet werden benut, terwijl de tegen-
stander nauwelijks moeite hoefden 
te doen. De ballen vlogen met de 
stormachtige wind er bijna vanzelf 
wel in. Maar wat een teamspirit 
werd er tentoongespreid. Dat moet 
toch wel eens tot een goed resultaat 
leiden. De provinciegenoten uit de 
Friese Admiraalsstad worden alle 
punten wel gegund en zo’n mooie 
club moet eigenlijk in deze klasse 
blijven, maar zaterdag 19 maart 
moet die andere mooie vereniging 
uit de Friese havenstad Harlingen de 
broodnodige drie punten maar thuis 
houden. Dat het een spannende par-
tij wordt is op voorhand wel te voor-
spellen. Er worden veel toeschou-
wers verwacht uit zowel Harlingen 
als Dokkum om hun favorieten te 
ondersteunen.
Zeerobben - Be Quick Dokkum, za-
terdag 19 maart, aanvang 15.00 uur.

Programma eerste klasse E:
Broekster Boys - 
VV Noordscheschut
VV Gorecht - Drachtster Boys
VV Groningen - CVV O. Nassau G
HZVV - SV Bedum
PKC ‘83 - d’Olde Veste ‘54
VV Winsum - VV Balk

Waddenrobkes
Het is na elke wedstrijd even de 
handjes schudden. Dat zie je bij de 
senioren, de junioren, de pupillen 
maar ook bij de Waddenrobkes. 
Morgen spelen ze alweer de der-
de ronde van de landencompetitie. 
Om 9.00 uur wordt gestart met de 
vlaggenparade waarna de kinderen 
drie wedstrijdjes spelen. Na afloop 
worden ook hier handjes geschud 
waarna men zich opmaakt voor de 
strijd om de penaltybokaal.  

Topper blijft onbeslist
De topper tussen de beloftes van Zeerobben en Urk 5 bleef afgelopen 
zaterdag onbeslist. Na een 1-0 voorsprong in de eerste helft scoorde Urk 
net na rust de gelijkmaker. Daarna kreeg Zeerobben legio kansen om de 
wedstrijd te beslissen maar faalde in de afwerking. Daardoor bleef het 1-1. 
Zeerobben blijft op de tweede plaats staan op 4 punten achterstand van 
koploper Stiens 2 dat afgelopen zaterdag wel won van DWP. In mei treffen 
beide teams elkaar nog een keer.  (Foto: Frans Bode)

Het jonge Vrouwen 1 van Zeerobben na de zeer volwassen gespeelde wedstrijd tegen de Leeuwarder Zwaluwen VR1.

(Foto: Frans Bode)



Anna Casparii   /   Pizzeria Pompeï 

Zaalvoetbal competitie

Vijfde winterwedstrijd
Op 9 maart hebben de hengelsportverenigingen de Deinende Dobber, 
Ons Genoegen en de Voorn hun gezamenlijke vijfde winterwedstrijd ge-
houden. Aan deze wedstrijd deden elf vissers mee die probeerden zo veel 
mogelijk gewicht aan vis bij elkaar te hengelen en te strijden voor de 
eerste plaats. 

De wedstrijd is gevist aan de Stads-
streng te Bolsward. Er stond een 
stevige wind en tevens een stevi-
ge stroom, die van de andere kant 
kwam, zodat het lastig vissen was. 
Ook stond de zon recht in het ge-
zicht, zodat de dobber amper te zien 
was. Bijzondere vangsten waren er 
ook. Rob den Boer ving op stek 9 een 
flinke winde van 36 cm, Bert Doren-
bos ving een rivierkreeft en Roan de 
Jong ving een wolhandkrab en een 
roofblei. 
De uitslag was als volgt:
VAK A:
1) Roan de Jong,  5.295 gram
2) Ruud Roelvink,  3.799 gram
3) Freerk van Duinen,  2.960 gram

4) Klaas Bakker, 2.440 gram
5) Frans Temme,  2.006 gram
VAK B:
1) Piet Topma,  4.793 gram
2) Ruud de Boer,  4.561 gram
3) Teake Wielinga,  3.626 gram
4) Rienk Groothoff,  3.393 gram
5) Rob den Boer,  1.827 gram
6) Bert Dorenbos,  1.415 gram

De wintercompetitie is nu afgelo-
pen. De eerstvolgende wedstrijd is 
de eerste wedstrijd van de zomer-
competitie. Deze wordt op 30 maart 
gehouden aan de Zwette bij Redu-
zum. U dient om 7.00 uur aanwezig 
te zijn voor de loting. Er wordt ge-
vist van 8.00-13.00 uur. 

Teake Wielinga op steknummer 12.

Uitslagen VVH
Madjoe H1 - Casco Montage VVH H1 
  4-0
VVH H2 - VC Bolsward H3   3-1
VC Zeus/2K D1 - VVH D1   3-1
Swetteswitters D3 - VVH D2  2-3
OTIB D2 - VVH D3   1-3
DSVS MB1 - VVH MB1   4-0
VC Sneek MB4 - VVH MB2   3-0
VC058 MC2 - VVH MC1   2-3
NOK MC1 - VVH MC2  3-0

Uitslagen 8 maart
Manutec-Veltman Maritiem 0-5 Regl. Beker
Van der Meulen-Philipse-IT N. Gesp.
Broodje nuchter-Bouwvisie Friesland Uitgest. 22 mrt.
Nesta Shipp./ Café Rekneck-Ploeg / Kantine  6-8

Programma 22 maart
19:00 Bouwvisie Friesland-Broodje nuchter  Inhaal 08-03
19.40 Veltman Maritiem-Ploeg / Kantine  Inhaal 28-09
20:20 Zwf / Poelstra-Oosterhof/Holman  Inhaal 08-03
21.00 RCM Administraties-Manutec  Inhaal 01-03

Stand Caspari/Pompei comp. 2018-19
 Team, WG, WI, GL, VL, PU, DV, DT, DS
1 Ploeg/Kantine    12 10 2   0 32 77 30 +47
2 Broodje nuchter    11   9 1   1 28 83 32 +51
3 Bouwvisie Friesland   12   8 3   1 27 77 41 +36
4 Veltman Maritiem   12   8 2   2 26 71 40 +31
5 Friesland Direkt    13   6 3   4 21 58 40 +18
6 Van der Meulen    12   6 1   5 19 42 34   +8
7 RCM Administraties   12   5 2   5 17 54 44 +10
8 PoPaLo     13   5 0   8 15 47 71  -24
9 Oosterhof/Holman   12   2 5   5 11 35 47  -12
10 Nesta Shipping/Cafe Rekneck  13   3 2   8 11 49 68  -19
11 Philipse-IT    11   3 1   7 10 31 59  -28
12 Zwf / Poelstra (*)   12   4 0   8   8 23 61  -38
13 Manutec    12   2 1   9   7 28 57  -29
14 BuurtBazen    13   2 1 10   7 35 86  -51
*) punten in mindering (voor de 2e keer afgezegd) 

Goals Top 12 Caspari/Pompei comp. 2018-19 
Speler Aantal
Marcel Amels (Veltman Maritiem)  23
Silvester Feenstra (Broodje nuchter)  21
Stijn Schakenbos (Ploeg/Kantine)  20
Sjouke Bootsma (Ploeg/Kantine)  19
Johan Janssen (Friesland Direkt)  18
Friso v. Eijck (Bouwvisie Friesland)  17
Justin Attema (Veltman Maritiem)  17
Nils Podt (Broodje nuchter)   17
Arjan Outhuyse (Broodje nuchter)  15
Cijrus Boerman (Broodje nuchter)  15
Pieter Kleinjan (Bouwvisie Friesland) 15
Brian Visser (PoPaLo)   14

Nesta Shipping/cafe Reckneck - 
Kantine Waddenhal/schilder v.d. Ploeg 6-8
Er was deze vrijdagavond maar één wedstrijd, 
twee wedstrijden werden verplaatst en Manutec 
kwam gewoon niet opdagen en dat is verre van 
sportief. Ze krijgen dan ook een reglementaire 
0-5 nederlaag an e broek. De wedstrijd die wel 
werd gespeeld was leuk en er werden een hoop 
goals gemaakt. Kantine/Ploeg staat bovenaan en 
ze lieten duidelijk merken dat ze daar ook graag 
wilden blijven staan. De eerste kans was voor K/P 
maar Freek Töpfer schoot tegen de keeper. Het 
was leuk dat Töpfer weer terug was in Harlingen 
en het zou helemaal fijn zijn als hij er bleef te 
voetballen. Paola miste aan de andere kant voor 
een helemaal leeg doel. Er werden meer kansjes 
gemist totdat er een misverstandje was in de K/P 
defensie en dat strafte Harm ten Hoeve af, 1-0. 
Maar ja dan is ie daar weer de ouwe meester op 
sien oranje skoensjes, Ralf van Hurck, heel be-
keken maakte ut kerelsje 1-1. Maar weer ging 
de defensie van K/P in de fout en weer was daar 
Harm ten Hoeve die zei, hartelijk dank, 2-1. Maar 
toen was het toch even de beurt aan K/P, een goed 
uitgespeelde kans werd afgerond door Sjouke 
Bootie 2-2, hetzelfde gebeurde even later en was 
Ane Schaap de schutter 2-3, Stijn Schakenbos op 
snelheid 2-4 en Freek Töpfer skoot se hard die het 
keeper Robin Swytink alleen maar fluiten hoort, 
2-5. Maar ja dan dondere ze bij K/P toch even in 
slaap en komt Nesta/Reckneck terug. Met een be-
keken schuiver maakte Ivo Wilkeshuis 3-5 en ook 
4-5 kwam van zijn voet. Het begon weer te draai-
en bij K/P klein foutje van de keeper strafte Stijn 
Schakenbos af, 4-6. Freek Töpfer maakte nog 4-7 
maar toen moest ie vut te spiekerslaan in een of 
ander boeredorpke. Emiel Postmus deed nog wat 
terug, met links 5-7. Stijn maakte nog 5-8 en Ivo 
bepaalde de eindstand op 6-8.

Freek Töpfer net voor ie vut moest te spiekerslaan.

Spanning Excelsior naar hoogtepunt
Afgelopen week bereikte het bericht onze club dat ons lid Jouke Geerts-
ma na een kort ziekbed is overleden. Daarom werd er dinsdag een mi-
nuut stilte in acht genomen. Hierna begonnen de dame en heren met de 
slotfase van de competitie.

Een slotfase waarin de spanning tot 
het kookpunt steeg. In de A-groep 
kruisten Koop de Vries en Jan Stel-
wagen de degens. Beide heren ken-
nen elkaars spel door en door, maar 
laatstgenoemde bleek het beste bij 
de les en boekte een belangrijke zege 
in de titelstrijd. Volgende week in de 
laatste speelronde kan Dick Bekke-
ma bij winst gelijk komen met Jan 
Stelwagen. Dan zal een barrage de 
beslissing moeten brengen. In de 
B-groep zijn de kaarten na de remise 
tussen Elle van Keimpema en Joop 
Huizenga geschut. Hier eindigt Mar-
co Bekema op de eerste plaats. Ook 
in de Rapid werden weer zes partij-
en gespeeld. 

Hieronder de uitslagen daarvan:
D. Bekkema- S. de Jong  2-0
K. van Keimpema- M. Bekema 2-0
N. Poelsma- K. Vrieswijk  0-2
M. Bekema- R. Postma   2-0
J. Huizenga- D. Bekkema   0-2
S. de Jong- N. Poelsma   2-0

Jan Stelwagen (r) boekte een belangrijke zege in de titelstrijd.

Kennismakingslessen jeugdkarate
HARLINGEN – Jongens en meis-
je vanaf 6 jaar kunnen op dinsdag 
26 maart en 2 april terecht in de 
Waddenhal in Harlingen voor een 
gratis kennismakingsles Kyokushin 
Jeugdkarate. Jeugdkarate is bij-
zonder goed voor de motorische, 
mentale en fysieke ontwikkeling 
van kinderen. De lessen worden 
verzorgd door Senpai Gert-Jan Pels 
(1e  dan) van Sportclub F en F The 

Inner Way. De jeugdkarate-lessen 
zijn voor jongens en meisjes vanaf 
6 jaar en beginnen om 17.00 uur en 
duren tot 18.00 uur. Van 18.00 tot 
19.30 uur is iedereen vanaf 13 jaar 
van harte welkom voor een ken-
nismakingsles. Kennismaken met 
Kyokushin Karate gaat het beste in 
trainingsbroek en T-shirt. Meer in-
formatie via 0515-432030 of www.
sportclubfenf.nl.

Dijkstra & Geelhoed airco service squash competitie
Simon Bambach - 
Bas Koudenburg
Dit beloofde ook weer een verras-
sende partij te worden waarin bei-
den diep kunnen gaan. De eerste 
game was na vele enerverende rally’s 
voor Simon met 11-9. In de tweede 
game kon Simon het spel iets beter 
sturen en de ballen iets scherper 
wegleggen. Simon pakte de game 
met 11-6. In. de derde game kwam 
ook Bas helemaal in zijn spel en wist 
hij Simon regelmatig te verrassen. 
Deze game was dan ook voor Bas 
met 11-8. En dan zie je de gelijk-
maker wel zitten en ga je voor een 
vijfsetter. Maar Simon had ook zijn 
eigen plan al in gedachte en dat be-
tekende nu maar afsluiten. Maar het 
ging toch ook nu weer gelijk op en 
moest voor ieder punt fel gestreden 
worden. Het was Simon die de game 
wist te pakken met 11-8 en in sets 
met 3-1 maar ook zeker voor Bas 
een schitterende partij die ook zo-
maar in zijn voordeel kan worden 
beslist.

Bas Koudenburg - Andre Visser
Andre wist in de eerste game de 
druk goed op te bouwen en pakte 
verrassende punten. De game was 
voor Andre met 11-7. In de tweede 
game was het duidelijk Bas die het 
spel dirigeerde en de punten pakte 

hij won met 11-4. In de derde game 
wist ook Andre de ballen weer goed 
weg te leggen en dan gaat het er ook 
weer om spannen. Ook nu was het 
weer Bas die de game pakte met 11-
7. In de vierde game ging ook Andre 
weer goed  mee en was het lang on-
duidelijk wie de game zou pakken. 
En dan zie je ook  weer mooie rally’s 
waarin beiden weer goed weten te 
scoren. De game ging uiteindelijk 
weer naar Bas met 11-9 en in sets 
met 3-1 maar Andre was zeker niet 
ontevreden met deze partij.

Maurice Chevallier - 
Sjors Wierstra
Dit beloofde ook weer een titanen 
strijd te worden beiden gingen dan 
ook voor goud. En we zagen dan 
ook een zeer gevarieerd squashspel 
waar alles in zat. Het was Maurice 
die uiteindelijk de wist te pakken 
met 11-9. In de tweede game leek 
Maurice in een hoog tempo de vol-
ledige winst te pakken, maar hij gaf 
toch nog een puntje weg en won 
met 11-1. Sjors herstelde toch nog 
wel iets in de laatste game met iets 
beter spel. Echter Maurice pakte de 
game met 11-6 en in sets met 3-0. 
Sjors was duidelijk niet in zijn spel 
en bij Maurice zijn spel liep alles su-
per goed en dan kom je er soms he-
lemaal niet aan.

Simon Bambach - Taipan Yau
Ook Simon en Taipan geven nooit 
op en gaan voor iedere bal en dan zie 
je het mooiste squash spel. De eerste 
game ging dan ook mooi gelijk op, 
maar Taipan pakte de winst met 11-
7. In de tweede game ging het hele-
maal naar een top nivo en speelden 
ze letterlijk de sterren van de hemel 
en gaven ze elkaar niks cadeau. Deze 
game was uiteindelijk voor Simon 
met 13-11. In de derde game hadden 
ze regelmatig de meest onmogelijke 
rally’s en dat zorgde voor veel hilari-
teit. Deze won Taipan weer met 11-
8. In de vierde game zag Taipan wel 
mogelijkheden voor de afsluiting, 
maar Simon dacht op zijn beurt al 
aan een vijfsetter. Er was weer volop 
strijd met wederom verrassende ral-
ly’s, maar ook nu waren ze weer aan 
elkaar gewaagd. Simon wist nu weer 
de winst te pakken met 11-9. En dan 
staat het weer gelijk en is het erop 
of eronder. Ook in deze game gaven 
ze elkaar geen millimeter ruimte en 
werd er op het scherpst van de sne-
de gespeeld. Maar uiteindelijk pakte 
Simon de overwinning met 11-9 en 
in sets zijn favoriete uitslag met 3-2 
maar zeker voor beide spelers een 
geweldige partij met mooie momen-
ten.
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Een jaar walking football
Ze bestaan bijna 1 jaar, de Walking Football Old Stars Harlingen. Vorig 
jaar, 30 maart 2018, vond een primeur plaats voor voetballend Harlin-
gen. Met walking football (wandelvoetbal) kregen 60-plussers weer de 
kans om een balletje te trappen.

Er wordt op een klein veld met klei-
ne doelen gespeeld, zonder keepers. 
Er wordt niet gerend. Er mogen geen 
slidings gemaakt worden; er zijn 
geen keepers; er wordt zonder bui-
tenspel gevoetbald. De bal mag niet 
boven heuphoogte komen. Zeuren 
en sjanteren mag dan weer wel! Het 
fysieke karakter van voetbal maakt 
plaats voor een rustige vorm van be-
wegen en middels deze voetbalvorm 
wordt het voor velen makkelijker 
om een leven lang van voetbal te 
kunnen blijven genieten.

Het fenomeen Walking Football 
deed vorig jaar op het sportpark van 
fc Harlingen aan de Oosterparkweg 
zijn intrede. Het Walking Football 
is in Engeland ontstaan en overge-

waaid naar het Europese vasteland. 
In diverse landen wordt het met veel 
enthousiasme uitgevoerd en nu dan 
ook in Harlingen. Een en ander is 
tot stand gekomen door de gemeen-
te Harlingen buurt- en sportcoach 
Stijn Kooiman, Marcel Frankena 
(trainer), stichting Sportpromotie 
Harlingen, stichting Cambuur Ver-
bindt, het Ouderenfonds en fc Har-
lingen. Fysiopraktijk Rozengracht 
levert een bijdrage door de deelne-
mers zo nodig te begeleiden en een 
fit test bij hen af te nemen.

In het begin werd er wat lacherig 
over gedaan en waagden er een 
stuk of acht man zich aan het wal-
king football. Intussen zit het team 
op twintig voetballers en komen er 

wekelijks meer bij. Walking foot-
ball wordt inmiddels in de provincie 
Friesland steeds meer gespeeld, in 
onder andere Heerenveen, Sneek, 
Zwaagwesteinde, Irnsum, Bolsward 
en Leeuwarden. Zelfs op Terschel-
ling zijn de eerste gesprekken gaande 
om daar ook iets op te zetten. Waren 
het eerst de mannen van Cambuur 
die de helpende hand uitstaken om 
een en ander in goede banen te lei-
den, nu zijn het de Harlingers zelf 
die toernooien afgaan en andere 
verenigingen helpen met opstarten. 
Zo zijn ze in het Cambuurstadion in 
Leeuwarden geweest maar gingen 
ze ook voor toernooien in Almelo, 
Rotterdam, Amsterdam, Dronrijp, 
Heerenveen en Enkhuizen.

Elke woensdagochtend dienen de 
spelers om 9.30 uur bij fc Harlingen 
aanwezig te zijn voor de broodno-
dige uitleg en natuurlijk een bakje 
koffie. Om 9.45 uur wordt er om-
gekleed waarna er van 10.00 uur 
tot 11.00 uur getraind wordt. Eerst 
rustig een warming-up, wat strate-
gische en technische oefeningen van 
Marcel Frankena, waarna er onder-
linge partijtjes gespeeld worden. De 
mannen hebben er duidelijk plezier 
in, er ontstaan nieuwe vriendschap-
pen en dat is de bedoeling ook van 
het spelletje. Het sociale gebeuren is 
heel belangrijk, en die mooie verha-
len van vroeger dragen hieraan bij. 

Elke 60-plusser mag zich overigens 
bij de groep aansluiten. Mensen die 
mee willen doen, kunnen zich ter 
plaatse aanmelden en uit ervaring 
is inmiddels gebleken: neem sport-
schoenen en sportkleding mee want 
als je eenmaal staat te kijken wil je 
ook meedoen.

Het walking footballteam Old Stars Harlingen is in een jaar tijd flink gegroeid.

Jeugdoverzicht fc Harlingen
Wederom een stormachtige weekend voor de voetballende jeugd bij fc 
Harlingen. En de één profiteerde daarvan en de ander kon geen tegen-
stand bieden. Een klein overzicht van afgelopen weekend: 

Fc Harlingen JO8/JO10
De allerjongste groep (JO8) bij fc 
Harlingen groeit in zijn aantallen, 
en dat is prachtig om te zien. Afge-
lopen zaterdag  mocht het team af-
reizen naar Balk. Maar deze ploeg 
bleek toch wel iets te sterk voor de 
Harlingers. Het werd 10-0. De jon-
gens en meisje van JO10 waren naar 
Franeker gereisd alwaar JO10-4 de 
tegenstanders waren. En dat er sa-
menwerking in dit team is dat bleek 
wel nadat ze een achterstand van 
4-1 om wisten te buigen naar een 
gelijke stand van 4-4. Dit zou ook 
een terechte eindstand zijn geweest 
gezien de wedstrijd maar toch wist 
fc Harlingen er in de laatste minuut 
nog één te scoren waardoor ze er 
met de winst van door gingen. Za-
terdag mogen ze het in Hardegarijp 
gaan proberen.

Fc Harlingen JO11
JO11-2 speelde in Hinderlopen te-
gen Hielpen JO11-1. De Harlingers 
kwamen al vroeg in de wedstrijd met 
0-1 op voorsprong. Maar Hielpen 
kwam meer en meer aan voetballen 
toe en scoorden de één na de ande-
re goal. Uiteindelijk werd er met 7-3 
verloren. 

Fc Harlingen JO/MO13
JO13-1 nam het in Leeuwarden op 
tegen MKV JO13-1 en fc Harlingen 
was duidelijk de betere ploeg. Mooi 
veldoverwicht wat resulteerde in 
prachtige aanvallen. Ze wisten de 
klus te klaren en het werd 0-3 voor 
de Harlingers. JO13-2 speelde 1-1 
in een thuiswedstrijd tegen SJO 
Oudega/HJSC/Heech JO13-2. De 
thuisploeg had gezien de wedstrijd 
wel meer verdiend dan één punt. 
Zoveel acties maar alles net naast 
of op de paal. Hopelijk kunnen ze 
komende zaterdag wel de drie pun-
ten pakken in de uitwedstrijd tegen 

Makkum JO13-1. MO13-1 nam het 
thuis op tegen Bolsward en daar 
waar de thuisploeg de eerste helft 
voor de wind had, konden ze niet 
profiteren. In tegenstelling tot Bols-
ward die in de tweede helft wel goed 
gebruik maakte van de wind in de 
rug. Al snel scoorde Bolsward de ene 
na de andere goal. De meiden van fc 
Harlingen bleven proberen maar er 
was uiteindelijk geen redden aan. 
Uiteindelijk won Bolsward met 0-6 
deze wedstrijd. Deze nederlaag was 
al snel vergeten toen de meiden het 
goede nieuws van de KNVB kregen 
te horen deze week. Zij hebben zich 
namelijk geplaatst voor de halve fi-
nales in de beker! Het is nog even 
afwachten waar of wanneer de halve 
finale gespeeld gaat worden maar ui-
teraard houdt fc Harlingen iedereen 
daarvan op de hoogte.

Fc Harlingen JO15
Zaterdag stond voor de JO15-1 van 
fc Harlingen in het teken van re-

vanche op de complete offday van 
vorige week tegen Deinum. Deze 
keer kwam DFC JO15-1 naar Har-
lingen en er werd met 9-4 gewonnen 
door de thuisploeg. In de thuiswed-
strijd van JO15-3 tegen Bolsward 
JO15-4 werd de voorsprong die de 
thuisploeg had opgebouwd jammer 
genoeg weggepoetst door Bolsward. 
Bolsward hield de laatste minuten 
stand en fc Harlingen kon niet voor-
komen dat het uiteindelijk 3-4 werd. 

Fc Harlingen JO17
Deze mannen blijven maar winnen. 
Ook nu weer. Tegenstanders waren 
Beetgum JO17-1 en de drie punten 
gingen mee naar huis. Het werd 0-4.

Komend weekend 
Zaterdag om 9 uur beginnen de 
jongste talenten van fc Harlingen 
met hun wedstrijd waarbij Franeker 
JO8 de tegenstanders zijn. Zou het 
bij deze jonge spelertjes ook al een 
stadsderby genoemd kunnen wor-
den? Kom het zelf bekijken, want dit 
team straalt samenwerking, plezier, 
respect en sportiviteit uit. De koffie 
staat klaar.

Fc Harlingen JO13-2 had gezien de wedstrijd wel meer verdiend dan één 
punt. Zoveel acties maar alles net naast of op de paal.   (Foto: P. IJdema)

Weekendoverzicht 
Fc Harlingen VR1
Dat Beetgum VR1 een moeilijke te-
genstander is bleek uit de heenwed-
strijd toen er met 7-3 verloren werd. 
Afgelopen zaterdag stonden de da-
mes opnieuw tegen elkaar. Duels 
werden gewonnen en fc Harlingen 
stichtte veel gevaar voorin. Achterin 
stond het als een huis. Fc Harlingen 
zat er bovenop en Beetgum kwam 
er niet doorheen. Het middenveld 
zorgde goed voor aansluiting bij de 
aanval maar ook de verdediging. 
Een mooi schot had zomaar de 1-0 
kunnen zijn voor de thuisploeg ware 
het niet dat de bal aan de andere 
kant van het doel net naast ging. 
Toen Beetgum besefte dat zij het 
niet cadeau kregen gingen zij ook 
feller spelen. Maar keeper Deveny 
kon goed stand houden met soms 
katachtige reacties. Totdat er plots 
een bal werd voorgezet en de vrij-
staande speelster van Beetgum de 
bal beheerst in het hoekje schoof 
0-1. Een domper voor fc Harlingen 
die veel meer de aanval opzocht dan 
de bezoekers. Toch ging fc Harlingen 
door met goed combinatievoetbal 
wat resulteerde in de gelijkmaker. 
Maar niet veel later en vlak voor 
rust scoorde Beetgum alweer de 1-2. 
De tweede helft begon de thuisploeg 
niet zo sterk als de eerste helft. En 
Beetgum kwam er regelmatig door-
heen. Zo stond het al snel 1-3 en 1-4 
door slordig verdedigend werk. Maar 
dat interesseerde Harlinger dames 
niet meer toen de nooit-klagen-
de-altijd-hard-doorwerkende-top-
per Sjoukje haar knie verdraaide in 
een duel. De ambulance moest ter 
plaatse komen om haar naar Sneek 
te brengen. Toch wilde de thuisploeg 
het uitspelen voor Sjoukje. Dat de 
tegenstander nog één doelpunt er-
bij maakte kon ze niets meer sche-
len. Beetgum is dit moment sterker 
en hebben verdiend gewonnen. De 
vrouwen van fc Harlingen kunnen 
terug kijken op een goede wedstrijd 
waarin passie en strijd maar vooral 
plezier werd beleefd.

Fc Harlingen 1
Op het veld viel weinig te genieten. 
De mensen die de moeite hadden ge-

nomen om het slechte weer te trot-
seren, hadden wellicht beter thuis 
bij de open haard kunnen blijven 
zitten. ONB kreeg in de beginfa-
se een aantal hoekschoppen, maar 
deden hier niks mee. Het spel was 
slordig en speelde zich vooral op het 
middenveld af. Passes kwamen veel-
al niet aan en de spitsen stonden 
praktisch werkeloos, omdat ze niet 
werden aangespeeld. Het duurde 
een half uur totdat fc Harlingen een 
goede aanval opzette en de 1-0 bin-
nen schoot. Vlak voor rust trok ONB 
de stand weer gelijk en daarmee zijn 
de hoogtepunten van de eerste helft 
wel genoemd. Na rust hetzelfde 
beeld. Wel leken de gasten wat mak-
kelijker te voetballen, maar echt ge-
vaarlijk werden beide ploegen niet. 
De Drachtsters wisten een kwartier 
voor tijd de 1-2 binnen te koppen. 
Dit bleek tevens de beslissing in de 
wedstrijd. Gezien de hele wedstrijd 
was een gelijkspel een beter afspie-
geling van de kansenverhouding. 

Komend weekend
Als de weergoden het toelaten, 
speelt het eerste elftal van fc Har-
lingen komende zondag in Sneek 
de return tegen Black Boys. Een be-
langrijk duel, want als onze jongens 
drie punten meenemen, blijven ze 
de concurrentie op de hielen zitten. 
Het zal dan wel beter moeten dan af-
gelopen zondag. In de eerste onder-
linge ontmoeting dit seizoen keek 
Harlingen lange tijd tegen een ach-
terstand aan, maar pakte men in de 
slotminuut nog een punt. Het duel 
op sportpark Noorderhoek in Sneek 
begint om 14.00 uur. Mocht het 
duel vanwege de veldconditie niet 
doorgaan, dan speelt Harlingen mo-
gelijk een vriendschappelijke wed-
strijd in en tegen St. Annaparochie. 
Aanvang is dan eveneens 14.00 uur. 
Houd voor de actuele informatie de 
website van fc Harlingen in de ga-
ten. De Vrouwen 1 van fc Harlingen 
spelen eveneens een uitwedstrijd. 
In Witmarsum welteverstaan. Daar 
zullen ze het op gaan nemen tegen 
Mulier VR1. De thuiswedstrijd werd 
met 3-1 gewonnen, hopelijk winnen 
ze nu weer.

Duels werden gewonnen en fc Harlingen zat er bovenop. Beetgum kwam er 
in eerste instantie maar moeilijk doorheen.   (Foto: P. IJdema)

Jeugdprogramma 
Zaterdag 16 maart 2019
THUIS
9:00 fc Harlingen JO8-1 - SC Franeker JO8-1
9:30 fc Harlingen JO13-1 - SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-1G
11:00 fc Harlingen JO11-1 - Blauw Wit ‘34 JO11-2
12:30 fc Harlingen JO15-2 - Woudsend JO15-1
14:30 fc Harlingen JO17-1 - SC Bolsward JO17-2
UIT:
9:00 Hardegarijp JO10-2 - fc Harlingen JO10-1
10:00 Makkum JO13-1 - fc Harlingen JO13-2
10:00 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-1 - fc Harlingen JO15-1
10:30 GAVC MO13-1 - fc Harlingen MO13-1
10:30 Balk JO11-2 - Harlingen JO11-2G
15:50 LSC 1890 JO15-4 - fc Harlingen JO15-3
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Ontvang de bekendmakingen in 
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het 
digitale gemeenteblad van de overheid. Het is mogelijk 
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de 
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van 
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl. 
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer 
informatie. 

APV en Bijzondere Wetten
De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
	 	07-03-2019, Kaatsvereniging Eendracht, aanvraag 

evenementenvergunning voor het organiseren van 
het evenement KNKB Heren Hoofdklasse Hotze Schuil 
partij op 30 juni 2019.

	 	11-03-2019, Dorpsfeestcommissie Midlum, aanvraag 
evenementenvergunning voor het organiseren van het 
dorpsfeest in Midlum van 21 tot en met 23 juni 2019.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen 
bezwaar worden ingediend.

De volgende vergunningen en ontheffingen zijn 
verleend:
	 	13-03-2019, Jumbo Olaf Hermus, ontheffing van de 

winkeltijden om op 19 april 2019, Goede vrijdag, de 
Jumbo geopend te hebben voor publiek tot 21.00 uur.

	 	13-03-2019, Nina’s Vishandel, aanvraag 
standplaatsvergunning voor de verkoop van vis 
op de donderdagen in 2019 in de Johan van 
Oldenbarneveltstraat nabij supermarkt “Poiesz”.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum 
van het verlenen of weigeren van de vergunning een 
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning 
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, 
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. 
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen 
via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend 
dat in de periode van 07-03-2019 tot en met 13-03-2019. 

De volgende aanvragen reguliere procedure 
omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
	 	07-03-2019, De Bazuin 10, Harlingen, het plaatsen van 

een nieuwe dakopbouw met schuine dakvlakken;
	 	08-03-2019, Rozengracht 19, Harlingen, het verbouwen 

van een woning naar twee appartementen;
	 	13-03-2019, Kelvinstraat 6, Harlingen, het uitbreiden 

van een bedrijfspand;
	 	13-03-2019, lange Lijnbaan 28, Harlingen, het plaatsen 

van een tijdelijke prefab beton menginstallatie.

Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar 
worden ingediend.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere 
procedure zijn verleend:
	 	07-03-2019, Westmeep 97, Harlingen, het bouwen van 

een woning;
	 	13-03-2019, Midlumerlaan 29, Harlingen, het 

uitbreiden van een woning;

	 	13-03-2019, Zuiderhaven 4, Harlingen, het plaatsen 
van een airco;

	 	13-03-2019, Marnehiem 64, Harlingen, het plaatsen 
van een dakkapel in het voorgeveldakvlak.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum 
van het verlenen of weigeren van de vergunning een 
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning 
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, 
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. 
Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de 
afdeling Dienstverlening en Ondersteuning, team VVH in 
de Groenlandsvaarder.

Dorpsschouw
De dorpsschouw Wijnaldum vindt plaats op dinsdag 19 
maart 2019 om 16:30 uur. Wij starten de wijkschouw vanaf 
het Dorpshuis de Bijekoer te Wijnaldum. Iedereen uit 
het dorp is vrij om hierbij aan te sluiten.  Advies: Laarzen 
meenemen i.v.m. wandeling door het Winamer Bos

Informatiebijeenkomst Open Plan 
Proces Westerzeedijk
Op 26 maart 2019 organiseert de gemeente Harlingen 
de vijfde bijeenkomst over de ontwikkeling van het 
Westerzeedijkgebied. Wij nodigen u graag uit om hier bij 
aanwezig te zijn.  Kijk voor meer informatie op www.
harlingen.nl/westerzeedijk

	 	Wanneer: dinsdag 26 maart 2019 om 19.00 uur
	 	Waar:  camping De Zeehoeve, Westerzeedijk 45 

in Harlingen
	 	Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via 

westerzeedijk@harlingen.nl

Voorontwerp bestemmingsplan 
Harlingen – Nieuw Trebol
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend 
dat met ingang van maandag 18 maart 2019 gedurende zes 
weken voor iedereen kosteloos bij het KCC in het gebouw 
“De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen 
het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Nieuw 
Trebol ter inzage ligt. Het plan kunt u ook bekijken via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – 
Nieuw Trebol voorziet in de mogelijkheid om aan 
de Zuidoostersingel 1 te Harlingen, op de plek van 
stadsschouwburg Trebol, een appartementencomplex 
ten behoeve van 16 woningen te realiseren. Om de 
ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, 
is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan nodig. 
In het voorontwerp bestemmingsplan is ook een concept 
beeldkwaliteitplan opgenomen specifiek voor deze locatie.

Meer informatie over dit voorontwerp bestemmingsplan 
kunt u ook krijgen tijdens een inloopmiddag op 
woensdag 10 april 2019 van 16.00 – 18.00 uur in Trebol, 
Zuidoostersingel 1 te Harlingen.

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn 

(dus t/m zondag 28 april 2019) over het voorontwerp 
bestemmingsplan schriftelijk (alleen per brief, niet per 
email) zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 
HA Harlingen.

Verkiezingen 2019
Op 20 maart 2019 zijn er gecombineerde verkiezingen. 
Op die dag mogen we weer naar de stembus. Als u 
stemgerechtigd bent, heeft u één of twee stempassen 
ontvangen. U kunt hiermee stemmen op de kandidaat 
die u graag in de Provinciale Staten van de Provincie 
Fryslân zou willen zien en/ of uw stem uitbrengen voor 
de verdeling van zetels in het algemeen bestuur van ons 
waterschap Wetterskip Fryslân. Stemmen is uw goed recht. 
U stemt toch ook? De stemlokalen zijn geopend van 07.30 
uur tot 21.00 uur. Bent u een stempas kwijtgeraakt? Dan 
kunt u uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, tot 12.00 uur een 
vervangende stempas aanvragen in de Groenlandsvaarder 
(Voorstraat 35) bij het team KCC.

U kunt stemmen in de gemeente Harlingen op een 
11-tal locaties, namelijk:
	 	De Groenlandsvaarder, Voorstraat 35, Harlingen.
	 	RK Basisschool Sint Michaëlschool, Schritsen 52, 

Harlingen.
	 	Scholengemeenschap Simon Vestdijk, Koningin 

Julianastraat 3 (zij-ingang) Harlingen.
	 	MFC Het Vierkant, Johan van Oldenbarneveltstraat 2, 

Harlingen.
	 	CBS Prins Johan Friso, Grettingalaan 43, Harlingen.
	 	Dorpshuis De Spil, Hopmansweg 7,Midlum
	 	Wooncentrum Almenum, Midlumerlaan 53 A, 

Harlingen.
	 	MCL-Harlingen/ De Batting, Achlumerdijk 2, 

Harlingen.
	 	Dorpshuis De Bijekoer, S. Schaafstrapaed 1, Wijnaldum.
	 	OBS Noorderlicht, F. Domela Nieuwenhuisstraat 81, 

Harlingen
	 	Stationsrestauratie Harlingen, Stationsweg 6, Harlingen.
 
De gemeente Harlingen doet mee aan het landelijke 
experiment “Centraal tellen verkiezingen 2019”. Dat 
betekent dat er op de dag van de verkiezingen, na het 
sluiten van de stembureaus om 21.00 uur, voor beide 
verkiezingen, alleen op lijstniveau wordt geteld. Die 
dag worden dus niet de op de kandidaten uitgebrachte 
stemmen geteld.

Op donderdag 21 maart 2019 wordt tijdens een openbare 
zitting van het gemeentelijk stembureau de telling op 
kandidaatsniveau uitgevoerd. Deze telling zal vanaf 9.00 
uur plaatsvinden in het stadshuis aan de Noorderhaven. 

Op donderdag 21 maart 2019 zal om 16.00 uur in een 
openbare zitting van het gemeentelijk stembureau 
de voorlopige uitslag van de verkiezingen worden 
bekendgemaakt op partij- en kandidaatsniveau.

Zijn er vragen over de verkiezingen, dan kunt u terecht in 
de Groenlandsvaarder (Voorstraat 35) bij het team KCC, 
belt u 14 0517 of stuurt u een e-mail naar info@
harlingen.nl.
Verdere informatie over de 
verkiezingen is te vinden 
op www.harlingen.nl/
verkiezingen.
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Schadeclaim in mishandelingszaak “rammelt aan alle kanten”
LEEUWARDEN/HARLINGEN – Een uit de hand gelopen verkeersruzie 
tussen twee vrouwen mondde op 5 maart vorig jaar uit in een handge-
meen bij een pinautomaat. Een 35-jarige Harlingse kreeg vorige week 
vrijdag van de politierechter in Leeuwarden een boete omdat ze een an-
dere vrouw een stevige duw had gegeven.

De Harlingse was op zoek naar een 
parkeerplekje voor haar auto, toen 
ze in conflict kwam met een andere 
bestuurster. De vrouw toeterde en 
stak een middelvinger op, terwijl 
de Harlingse achteruit reed. Op de 
vraag of het zo gek moest, zou de 
Harlingse door de andere vrouw 
zijn uitgescholden voor “dom kut-
wijf”. 

Bij de pinautomaat kwamen de 
twee elkaar weer tegen. De andere 
vrouw stond te pinnen en de Har-
lingse had de indruk dat ze het 
met opzet langzaamaan deed. Ze 
gaf de vrouw een klein duwtje. Bij 
het weglopen zou de andere vrouw 
weer op haar hebben gescholden. 
De Harlingse deelde opnieuw een 
duw uit.

“Ik wilde dat ze ophield met schel-
den”, zei ze tegen rechter Hessel 
Schuth. Daar was het volgens haar 
bij gebleven, maar de andere vrouw 
deed aangifte van mishandeling. 
De Harlingse zou haar hard naar 
achteren hebben getrokken en met 
de vuist in de nek hebben geslagen.
De vrouw had een pijnlijke nek en 
een blauwe plek op de bovenarm. 
De Harlingse kreeg van Justitie een 
schikkingsvoorstel in de bus: als ze 
een boete van 400 euro zou betalen 
en een schadevergoeding van 200 
euro, dan zou de zaak daarmee zijn 
afgedaan. Maar de vrouw betaalde 

niet, ze was het er niet mee eens.
Op de zitting van de politierech-
ter werd geconfronteerd met een 
veel hogere schadevergoeding: het 
slachtoffer vorderde 1500 euro 
smartengeld en bijna 1000 euro 
aan gemaakte kosten. De vrouw 
zou PTSS-klachten hebben over-
gehouden aan de mishandeling. 
Ze had nog steeds nekklachten, ze 
sliep slecht en ze zou bang zijn om 
zich in Harlingen te vertonen.
Op grond van de beelden die door 
de camera van de pinautomaat 
waren gemaakt, kon officier van 
justitie Liesbeth de Ruiter niet op-

maken dat de Harlingse de andere 
vrouw had mishandeld. Er was wel 
een stevige duw uitgedeeld. De 
schadeclaim vond de officier “bui-
ten alle proporties”. “Die rammelt 
aan alle kanten”, aldus De Ruiter.
De rechter kwam ook tot de con-
clusie dat de Harlingse een forse 
duw had uitgedeeld en meer niet. 
“Dit is geen ernstige mishandeling 
geweest”, aldus Schuth. Hij veroor-
deelde de verdachte tot een boete 
van 300 euro. De schadeclaim werd 
afgewezen. “Die is onvoldoende 
onderbouwd”, vond de rechter.
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Onze winkel wordt verbouwd! Om het ongemak 
te verzachten hebben wij deze week verschillende 
producten met extra werk-aan-de-winkel-voordeel! 
Kom dus snel naar onze winkel en profi teer mee!

Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 23 maart 2019.Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zaterdag 23 maart 2019.

Expert Hogerhuis
Voorstraat 80, Harlingen, (0517) 412887
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WERK-AAN-DE-WINKEL-VOORDEEL!

Kom dus snel naar onze winkel en profi teer mee!Kom dus snel naar onze winkel en profi teer mee!

65”
165 cm

 4K
HDR

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR NOG MÉÉR
WERK-AAN-DE-WINKEL-VOORDEEL!

49”
124 cm 

4K
HDR

15,6”

WERK-AAN-DE-WINKEL-VOORDEEL!

INCL. LUXE 
PARKETBORSTEL 

T.W.V. 49,95

4K UHD TV  | UE65NU7090 

• 65” (165 cm) 4K Ultra HD Smart-TV
• Beeldkwaliteit index (PQI): 1300
• PurColor: natuurlijke kleuren en realistische details
• Energieklasse A

POWERBANK  | X13 13.000MAH 

• Laad uw smartphone tot 4 keer op

LAPTOP  | IDEAPAD 330-15IKB 81DC00WGMH 

• Intel® Core™ i3-7130U processor 
• 4GB werkgeheugen en 128GB SSD opslaggeheugen
• Full HD-beeldscherm
•  

4K UHD TV  | KD-49XF8096 

• 49” (124 cm) 4K Ultra HD Smart-TV 
• 4K X-Reality PRO: buitengewone helderheid
• TRILUMINOS-display: geeft kleur natuurgetrouw weer
• Energieklasse A

STOFZUIGER  | COMPLETE C2 PEARL PLUS POWERLINE 

• 10 meter bereik
• Krachtige Powerline motor voor een optimale zuigkracht
• Incl. luxe parketborstel (t.w.v. 49,95), meubelzuigmond,

plintenzuiger en plumeau
*Prijs na 35,- inruilkorting

WARMTEPOMPDROGER  | T7DBN400  

• 7 kg vulgewicht
• SensiDry®-technologie: droogt door de 

precieze sensoren uw kleding op slechts 
de helft van de temperatuur

• Energieklasse A++

STOFZUIGER
INRUILACTIESTOFZUIGER

899,-

779,-

899,-

699,-
29,95

19,95

599,-

499,-

499,-

449,-

229,-

194,-*
229,-

194194194 *
35,- INRUILKORTING!


