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Voedselbank krijgt ‘draagspeld’ en bruine vloot ‘Boei van Harlingen’
Afgelopen week zijn de ‘gemeentelijke draagspeld’ en ‘Boei van
Harlingen’ uitgereikt. Dit jaar kon
dat vanwege corona niet tijdens de
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
maar de prijzen zijn als verrassing
naar de winnaars gebracht.
Voorzitter Cees Glashouwer van
de Stichting Voedselbank De Helpende Hand Harlingen heeft de
gemeentelijke draagspeld in ontvangst genomen. De gemeente reikt
de draagspeld uit aan iemand die
zich op bijzondere wijze inzet voor
de Harlinger samenleving. Burgemeester Roel Sluiter: “Hoewel een
voedselbank eigenlijk niet nodig zou
moeten zijn, voorziet hij wel in een
duidelijke behoefte en zijn we blij
dat het goed gaat met de voedselbank in Harlingen.”

Winter aan Zee
Gemeente Harlingen en Ondernemend Harlingen organiseren de fototentoonstelling
‘Winter aan Zee’ gekoppeld
aan een etalagewedstrijd.

Cees Glashouwer ontvangt de draagspeld en oorkonde van burgemeester Roel Sluiter.(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Paul Schoute: “Harlingen heeft de
grootste bruine vloot van Nederland
en zorgt als banenmotor voor mil-

Ina Sjerps nieuwe burgemeester

joenen omzet in de regio. Winkels,
leveranciers en ondernemers in recreatie en toerisme zowel klein en
groot profiteren daar allemaal van
mee en zorgen samen voor werkgelegenheid, plezier en vertier. Laten
we hopen dat de vloot snel weer uit

De Harlinger gemeenteraad heeft Ina Sjerps (1959) voorgedragen als
de nieuwe burgemeester van Harlingen. Dat is een dag voor de jaarwisseling bekendgemaakt tijdens een buitengewone raadvergadering.
Sjerps had ook gesolliciteerd bij Vluchtelingenwerk Nederland en zou
daar afgelopen maandag beginnen. Maar ze kiest voor Harlingen.
Boven haar LinkedIn-profiel prijkt
een schilderij van een olifant dat
een oud-collega voor Sjerps schilderde. Het roept op: empathie,
kracht, iemand die ergens voor
staat, waar je op kunt bouwen,
aldus Sjerps in een omschrijving
op de netwerksite. “Daar kan ik
mijzelf mee identificeren. Ik ben
een energieke, stevige, betrokken
bestuurder. Na ruim dertig jaar in
het openbaar bestuur nog steeds
nieuwsgierig en gedreven. Organisaties functioneren beter als mensen er met plezier werken. Ik stuur
daarom op gedrag en cultuur en
neem mijn strategisch inzicht, humor en creativiteit mee. Ik zie altijd oplossingen waar anderen ook
warm voor kunnen lopen. Ik kan
vertrouwen herstellen.”
De Harlinger gemeenteraad ziet in
Sjerps een daadkrachtige burgemeester, een verbinder en iemand
die richting kan geven, maar vooral
een burgemeester die er is voor de
inwoners en ondernemers van Harlingen. Sjerps is verheugd met de
voordracht van de gemeenteraad:
“Het karakter van de Harlingers, de
menselijke maat, de interessante
opgaven en de ligging van de gemeente maken dat ik graag burgemeester van Harlingen wil worden.”
Sjerps werkte eerder onder andere
bij het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ze werkte ook als gemeentesecretaris bij de gemeenten Apeldoorn en
Rotterdam. Sjerps stopte in 2018
na ongeveer een jaar als gemeentesecretaris van de gemeente Rotterdam; ze vond de functie te ver van
de inhoud en de werkvloer.
Ina Sjerps volgt Roel Sluiter op, die
eind mei stopt. Sjerps is getrouwd,
heeft twee zoons en is nu nog woonachtig in Den Haag.

Vanavond en de komende
nacht kans op een winters
buitje, maar er kan ook mist of
dichte mist gaan voorkomen.
Temperaturen rond 0 of -1 graden. Rustig weer. Morgen overdag eerst nog kans op mist en
mogelijk een winters buitje. In
de middag de meeste kans op
zon en ongeveer 3 graden. In
de nacht lichte vorst.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

De ‘Boei van Harlingen’ gaat dit
jaar naar de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH) en is in
ontvangst genomen door voorzitter
Paul Scheffer.
De Boei van Harlingen wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of
personen die de gemeente Harlingen op positieve wijze onder de aandacht weten te brengen. Wethouder

Piets Weer
Lichte vorst

Interview
De HC doet later dit jaar een kennismakingsinterview met de nieuwe
burgemeester, en een afscheidsinterview met Roel Sluiter. We laten
de lezers de vragen stellen. Mail uw
vragen naar redactie@harlingercourant.nl.

Uw vervoer onze zorg!

kan varen en dat de levendigheid in
de stad terugkeert. In dit coronajaar willen we jullie laten voelen hoe
trots we op jullie zijn en laten weten
dat we als gemeente jullie steunen
waar dat kan.”

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Ziekenvervoer
nodig?
www.polharlingen.nl

De gemeente daagt ondernemers uit hun etalage zo mooi
en ludiek mogelijk te versieren. De etalages zijn te bewonderen van 1 februari tot zaterdag 20 maart 2021.
Bezoekers aan de stad stemmen op de mooiste winterse
etalage door hun stem uit te
brengen op Harlingenwelkomaanzee.nl, en foto’s van de etalages te delen op Facebook of
Instagram met #winteraanzeewelkominharlingen. Onder de
stemmers worden drie prijzen
verloot. De mooist versierde
etalage wint een wisseltrofee.
Naast de etalagewedstrijd is
er een ‘Winter aan Zee’ fototentoonstelling: inwoners van
Harlingen kunnen meedoen
door hun mooiste winterse foto
(recent of oud) van Harlingen
in te sturen. Uit de ingezonden
foto’s wordt een selectie gemaakt; deze foto’s worden uitvergroot en komen in de etalages te hangen. Na de actie krijgen de makers van deze foto’s
de afdruk cadeau. Meedoen?
Stuur je inzending voor 20 januari naar info@harlingen.nl.

We moeten het SAMEN doen: LEVEN
Vorige week. Alde Feanen. Uitkijkplatform wegens corona afgesloten!? In de volle lucht, waar
de besmettingskans bijna nihil is? Toen ik die
plank dwars voor de trap zag wist ik het zeker:
onze bestuurders zijn mooi-weer-zeilers. Zodra
het gaat waaien zijn ze de kluts kwijt. Zoiets
zeiden we een half jaar geleden al in de raad.
Mocht niet, de burgemeester reageerde als door
een wesp gestoken. Maar zet het eens op een
(onvolledige) rij: testcapaciteit, TE WEINIG TE
LAAT; mondkapjes, eerst te weinig en overbodig toen verplicht; beschermende kleding, TE
WEINIG TE LAAT, sneltests, TE WEINIG TE
LAAT; bron- en contactonderzoek, beschamend
tekortschietend; controle op mensen uit oranje/
rode landen, eerst helemaal niet, toen te laat; en
ga zo maar door. En nu de VACCINATIES dramatisch georganiseerd.
Hangt het u langzaamaan ook de keel uit, die
schijnheilige marketingmantra “samen” corona
bestrijden? De regering gooit ons te pas en te onpas dood met dat woord, al 9 maanden lang. Maar
tot de geboorte van een duidelijk, efficient en effectief coronabeleid heeft het nog niet geleid.
Los daarvan is het de AFGEKNEPEN GEZONDHEIDSZORG die nu opbreekt. En heeft u al gehoord dat de regering lering trekt uit de pandemie
en bezig is de gezondheidszorg te verbeteren?
Wij niet.

TIEN JAAR REGERINGEN RUTTE heeft zo’n
beetje alles afgeknepen wat met “samen” te maken heeft. En vervolgens wel “de mensen” de
schuld geven van de lockdown. Omdat ze zich
niet aan “de regels” houden. Tja, waarom zou je
naar een incompetente regering luisteren?
Moeten wij hier als LOKALE PARTIJ een oordeel over geven?
Laten we het zo zeggen: Er zijn in de politiek al
genoeg braafste jongetjes van de klas, uitblinkers in
hun mond houden, daarvoor heeft u ons niet nodig.
Stranden en bossen afsluiten omdat daar teveel
mensen heen willen, maar wel een grote DEMONSTRATIE op de Dam toestaan, met als argumenten (dixit burgemeester van Amsterdam)
dat het onderwerp zo belangrijk is (alsof de overheid daarover gaat) en dat deelname eigen verantwoordelijkheid is. De overheid schijnt altijd
te weten wanneer je wel en wanneer je niet zelf
verantwoordelijk mag zijn.
Terwijl culturele THEATERS dicht moesten, wat
ze aan de rand van de ondergang brengt, mogen
die andere theaters, KERKEN EN MOSKEEEN,
open blijven en zelf bepalen of en hoe ze de coronaregels naleven.
Terwijl AH (eigenaar van BOL) door corona binnenloopt moeten kleine zelfstandigen hun deuren
sluiten. Horen we daar iemand roepen om een
winstbelastingtoeslag voor de CORONAWINST-

MAKERS? Om daarmee kleine ondernemers te
helpen? Dream on.
Weinig te maken met lokale politiek? Twee partijen vormen sinds jaar en dag “de macht” in Harlingen, nu aangevuld met een derde landelijke
partij. Zij staan niet los van hun landelijke beleid:
toeslagenaffaire, woningnood, opheffen sociale
werkplaatsen, jeugdzorgellende enz. enz.
Achteraf makkelijk praten? Let op: alle miskleunen van de verschillende regeringen-Rutte (incl.
4 jaar Asscher) werden op het moment van invoering voorspeld. En let nog eens op: veel van
die miskleunen zijn op het gemeentelijke bordje
beland. Met ernstige gevolgen. LOKALE POLITIEK DUS.
Gelukkig heeft u in 2022 voor de gemeenteraad
een makkelijker keus dan bij de verkiezingen van
maart a.s.
Voor nu: Op 2021, de vaccinaties, het post-coronatijdperk, en die verkiezingen van volgend jaar,
PROSIT!
Namens de WAD’N PARTIJ
Harlingen,
Wim Wildeboer (gemeenteraadslid) en Ton van der Plas
(duo-commissielid)
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Het hemd van het lijf: Tonny Tran
We vragen in iedere HC een Harlinger het hemd van het lijf. Jan van der
Mei beantwoordde de vorige keer de vragen. Hij geeft de pen door aan
Tonny Tran.
Mijn naam is Tonny Tran. 32 jaar
oud. Geboren in Almere. Vanaf mijn
elfde verhuisde ik naar het Noorden en kwam uiteindelijk terecht in
Harns waar ik voor een lange periode heb gewoond. Na jaren zwoegen
in educatieve diensten was ik toe
aan een nieuwe uitdaging en besloot
3 jaar terug Harlingen in te ruilen
voor Ho Chi Minhstad, Vietnam.
Hier doe ik kwaliteitscontrole waarbij ik voedsel uit de zee bij bedrijven
door het hele land inspecteer om de
kwaliteit te garanderen voor export
naar Europa. Hierbij gaat het om
tropische vis en zeevruchten uit de
regio, voornamelijk garnalen, die
jullie ook in de vrieskasten van de
supermarkten zullen tegenkomen.
De vraag die Jan stelt:
Ton, jij bent al weer een aantal jaren
in Vietnam. Denk je nog weleens
terug aan Harlingen? En wat zou je
doen als je nu een dagje in Harlingen kon zijn?

Zo af en toe denk ik weleens terug
aan Harlingen en de leuke tijd. Ik
vraag mijzelf af hoe het zou zijn als
ik was gebleven. Misschien dat ik
hier ooit ga settelen met mijn vriendin Thao (of tegen die tijd mijn toekomstige vrouw), mochten wij denken aan kinderen. Voorlopig ben ik
gelukkig waar ik ben, Jan. Maar toch
ook wel fijn om je hier het afgelopen
jaar in de buurt te hebben.
Ik zou een dagje in Harns beginnen
met een lange wandeling door de
stad om herinneringen op te halen.
Van een broodje Homminga en van
een loempiaatje voor de Hema genieten en zoveel mogelijk vrienden
bezoeken die ik al een lange tijd niet
heb gezien en heb gemist.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Het is thuiskomen. Als ik in Ne-

derland ben dan weet ik dat er een
vertrouwd plekje is waar ik altijd wel
terecht kan.
Levensmotto?
Je leeft maar één keer, als je iets wilt
doen, doe het nu.
Mooiste plekje in de stad?
De binnenstad. Altijd leuk om erdoor te wandelen richting de haven.
Waar zou je beter in willen zijn?
Muziek maken. Ik heb een ukelele
gekregen van een lieve vriendin en
probeer ’m al een tijdje te bespelen.
Waar stoor je je snel aan?
Mensen die naar ontwikkelingslanden reizen en dan op straat bedelen
om hun reis zo te financieren. Zogenaamde Begpackers. Dat is een
belediging tegenover de mensen die
bedelen om te overleven, in armoede leven of die niet bevoorrecht zijn
om te kunnen reizen.
Welk stempel ontbreekt nog in je
paspoort?
Mexico. Cultuur, tradities en vooral
het eten spreken mij heel erg aan.
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Ik denk beide. Toen ik vertrok naar
Vietnam heb ik een groot deel van
mijn bezittingen weggedaan, wat ik
niet kon meenemen. Ik probeer een
minimalistisch leventje te leiden
met weinig bezittingen, maar dat
lukt niet altijd vanwege nieuwe interesses waarbij ik dan (onbedoeld)
een verzameling begin. Daarnaast
veel oude kleren gedoneerd voor de
mensen die dit jaar zwaar getroffen zijn door natuurrampen tijdens
onze eigen noodhulpactie in Centraal-Vietnam waarbij wij voedsel,
kleren en geld uitdeelden.

Lichte vorst, mist, gladheid en zon
Het wordt een weekend met in de
nachten lichte vorst, met kans op
mist en gladheid en de zon is terug. Vanaf vanavond tot en met de
nacht van zondag naar maandag toe
kan het verraderlijk glad worden. In
de avonden, in de nachten en ochtenden zal het in de meeste regio’s
licht vriezen, met 0 tot -3 graden
en wie weet komt er landinwaarts
nog een graad vorst bij. Vanavond
en vannacht komt in het overgrote deel van ons land mist of dichte
mist voor. De mist kan het morgen
overdag met name in het oosten en
bij ons in noorden nog lang volhouden. Overdag is de zon meer terug,
maar de zon heeft het regionaal ook
moeilijk. Zondag wordt een koudere
dag van het weekend met overdag
landinwaarts 0 of +1 graden en misschien op plaatsen een ijsdag als de
maximumtemperatuur onder de nul
graden gaat uitkomen.
Verkeerswaarschuwing: Dit weekend kans op gladheid en door mist
of dichte mist ook kans op matig of
slecht zicht.
Actueel
Vandaag is er bij ons in het Waddengebied nog kans op een winters buitje en de zon maakt vooral
vanmiddag kans. De temperaturen
zullen op het vasteland rond 3 of 4
graden uitkomen en op de eilanden
ongeveer 5 graden. De noordoostenwind komt niet verder dan zwak of
matig, kracht 2 of 3. Er is vanavond
en vannacht bij ons nog kans op

Weer

een winters buitje, maar de kans op
mist gaat ook toenemen. De temperaturen gaan vannacht richting -1
graden en op de eilanden nog rond
+1 graden. Morgen is er eerst in de
ochtend kans op een winters buitje,
maar er kan ook mist voorkomen.
De zon laat zich bij ons nog wel zien
met overdag ongeveer 3 graden. Op
de eilanden 5 graden. De wind komt
uit zuid tot oost en blijft zwak of matig. In de avond en nacht lichte vorst
van 0 tot -2 graden met een zuidelijke wind die het kalm aan doet. Er
kan mist voorkomen. Zondag is er
veel bewolking met misschien wat
regen of natte sneeuw. Op het vaste
land 2 of 3 graden. Op de eilanden
5 graden, dit komt mee voor rekening van de matige zuid tot meest
zuidwestenwind. In de nacht 0 of +1
graden, wat regen of natte sneeuw.
Maandag wat regen en dinsdag regen met overdag 7 of 8 graden een
vrij krachtige wind uit west tot zuidwest en windstoten in kracht 7.

Tonny Tran in Amsterdams Gentlemen’s Barbershop in Ho Chi Minhstad genaamd House of Barbaard.

Volg je de lokale politiek?
Na mijn vertrek naar Azië toe, niet
zozeer.
Naar welke muziek heb je het
laatst geluisterd?
Reggae, Jason Mraz’ nieuwe album.
Met wie zou je graag een paar
uur op een terrasje willen zitten?
Ik heb een hele waslijst aan vrienden/familieleden die ik samen met
mijn vriendin wou bezoeken om
bij te praten op een terrasje, maar
vanwege annulering van onze tickets is dat vorig jaar niet gelukt.
Favoriete sport?
Voornamelijk Esports en voetbal.
Voor wie heb je heel veel respect?
Gezien de omstandigheden waar
wij in verkeren heb ik veel respect
gekregen voor de mensen in de
zorg die ons allen door deze crisis
heen helpen.
Wat is de grootste gok die je
ooit hebt genomen?
Toch wel mijn keuze om ontslag te
nemen bij een bedrijf waar ik jaren
voor gewerkt heb en mijn leventje in Harlingen opgeven voor een
nieuwe start in Vietnam.
Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Een backpacktrip door Azië of opnieuw beginnen in Nederland.
Grote blunder?
Veel shotjes whiskey nemen op
een lege maag tijdens een huwe-

lijksfeest. Sindsdien pas ik wel op
met Vietnameze bruiloften…
Hoe zou je dag er uitzien als je
miljonair was?
Een dagtripje in Tokyo, zoveel
mogelijk interessante plekjes bezoeken en vooral lekker eten in de
stad. Ervaringen maken mij eerder
gelukkig dan bezittingen.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Wat mijn levensmotto is geworden
en uiteindelijk een doorslag heeft
gegeven voor mijn grootste gok.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken.
Ik zou het echt niet weten. Ik ben al
een lange tijd weg. Misschien meer
aandacht in natuurvoorzieningen.
Ik zie hier in Ho Chi Minhstad zoveel tientallen jaren oude bomen
verdwijnen voor wegeninfrastructuur en vind dat zo zonde.
Bist oek sunig?
Vanwege de feestdagen en interesses, totaal niet op het moment. Uit
eten is heel goedkoop in Vietnam
met name streetfood, toch gaan
wij vaak eerder voor ‘fine dining’
wat prijzig kan zijn. Wij proberen
nu voor lekker en toch goedkoop te
kiezen. En de laatste tijd zelf koken
om kosten te besparen.
Avondje uit naar?
De bios en/of uit eten met mijn
vriendin. Daarnaast bordspelletjes
spelen in een café of bowlen.
Mis je iets in Harlingen?
Ik heb toen ik er nog woonde niet

Toch nog Harlinger nieuwjaarsduik
De traditionele nieuwjaarsduik ging dit jaar
vanwege corona niet
door. Maar er was nog
wel een coronaveilige
duik. De HC ontving dit
bericht uit de Spiker,
waar buurmannen Willem
Mulder (links) en Jan van
Nimwegen een nieuwjaarsduik organiseerden:
Niet in het wad maar gewoon in de stad. En wel
in een Harlinger straat,
genaamd de Aeluwelaan
op de kaart. Het is om
de mensen ook wat op
te vrolijken in deze bewogen tijd. Nou dat is
gelukt. Met buurman en
buurman de nieuwjaarsduik 2021 in de container.
Het was een machtig leuk
begin van 2021 in onze
mooie stad aan het wad.

het gevoel gehad dat ik iets miste.
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Op RSG Simon Vestdijk heb ik vaak
genoeg lessen geskipt die mij niet
interesseerden.
Grootste miskoop?
Een goedkoop tweedehands Peugeot 306 gekocht. Wat een ramp.
Ik geef de pen door aan:
Melvin van Houwelingen.
En stel de vraag:
Beste Melvin, samen met Ana hebben jullie een prachtige dochter,
Emma. Hoe gaat dat thuis met al
die talen? Wil dat een beetje met
dat Engels en Spaans? Of is Harlingers gewoon de voertaal J

Colofon
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. Gratis tot en met 5
regels voor particulieren indien het
geen commerciële uiting betreft.
omroeper@harlingercourant.nl
Prijzen excl. BTW.
Druk
Flevodruk Harlingen BV
www.fh.nl
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs,
kopieën, of op welke manier dan
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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OVeRliJDeN
Voetbalfanaat
Zwart-witdenker
Biljart en Formule 1 fan
Recht door zee
Grote mond-klein hartje

DIVERSEN

Zo was

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

Albert Bambach
* New Jersey, 21 september 1957
† Harlingen, 28 december 2020
Clara Taekema
Vera
Anja
Debbie

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

Zijn familie en de tuin waren zijn trots in zijn leven
Zo kort na het overlijden van Wilfred hebben wij nu ook
onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze geweldige vader en opa

Ron en Annet
Nikki en Harmen
Myrte en Jop

Frits G.H. Boers

Correspondentieadres:
Prins Clausstraat 72, 8862 MC Harlingen
Er is donderdag 31 december in besloten kring
afscheid van Appie genomen.

Na een moedig besluit hebben wij veel te vroeg
afscheid moeten nemen van onze vriend

Appie Bambach
Rust zacht maat.

* 24 december 1938
Nijmegen

† 26 december 2020
Harlingen

na een gelukkig huwelijk van 60 jaar
Henny Boers-Zijl

48 jaar

Jack & Cathrine
Ellen & Herman
Alec & Rebekka
Robin & Carmen

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Appie

Correspondentieadres:
Willem Bilderdijkstraat 15, 8862 BW Harlingen

Rust zacht.
We zullen je nooit vergeten.
Ferry
Ankie
Douwe
Johan Osi
Anja

Verdrietig zijn we door het overlijden van
Sander
Petra
Klaas
Maaike
Else

Appie
Een stoel blijft leeg
een stem blijft zwijgen
maar in mijn hart
zullen herinneringen
voor altijd blijven ♥

Gerda Berendina
Bootsma - Weijer
* Leeuwarden, 24 juli 1948
† Harlingen, 24 december 2020

Wilfred † & Judith
Talitha & Raynathaly
Sascha
Marleen

Corne en Gina

Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden,
maar intens verdrietig om het verlies, is vredig
ingeslapen mijn vrouw, onze moeder en oma

Frits Boers
Vader van onze boezemvriend Wilfred.
We wensen Henny, Ellen, Jack en alle familieleden
wederom de kracht om met dit verlies om te gaan.
Erno Leguijt
Rieks Oosting

Meer familieberichten op pagina 4, 6 en 8

Auke Bootsma
Alinda en Freddy
Nina, Lars
Saskia
We hebben inmiddels afscheid genomen van
Gerda in besloten kring.
Correspondentieadres:
Grettingalaan 68 8862 ZD Harlingen

Felicitatie

50

Dit leave lytse famke
de jongste van vier
geboren 5-1-1971
en nou alwer 50 jier
’n man ’man
’n wurd ’n wurd
sa is us Ellie Bilkert
Dochter van Broerie † en Klaasje, Kimswerd

Petra en Mini

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

Een groot gemis
Een groot verdriet
Maar herinneringen
Vergeet ik niet

Appie
Douwe Schoot

Appie
Nooit meer de weddenschappen op je geliefde Ajax.
Rust zacht.
Osi en Anja

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

deboeruitvaart.nl

Sociaal voor
mekaar.
Graag hadden wij u
weer uitgenodigd
voor onze
fractievergadering,
maar vanwege de
coronamaatregelen
gaat dat niet.
Mocht u toch contact
met ons willen opnemen
dan kan dat via:
E-mail: afdelingharlingen@pvda.nl
Facebook: PvdAHarlingen
Twitter: @PvdAHarlingen
Website: harlingen.pvda.nl
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Peter
afscheid nemen bestaat niet

‘Fly on my sweet angel
Fly on to the sky
Fly on my sweet angel
Tomorrow I’m gonna be by your side’

‘Ik kom als de wind die je voelt en de regen
Volg wat je doet als het licht van de maan
Zoek me in alles dan kom je me tegen
Fluister mijn naam ...’
Liefs je zusje Anita

Mijn allerliefste, onze liefste papa,
schoonvader en pake
“ ... the story
of life is quicker
than the wink of an eye.

the story of love
is hello and good-bye
until we meet again.” (Jimi Hendrix)
We zijn heel verdrietig dat we afscheid moeten nemen
van onze lieve schoonzoon, zwager en oom

Peter

Peter Louis Ambrosius Hoffmann
leeft in onze harten en herinneringen.
I 27 augustus 1948
Meester Cornelis

† 2 januari 2021
Harlingen

Jet Twijnstra
Anna, Bas, Tessa
Albert, Miranda, Amina, Sophie
Siti, Nani
Martha, Fabrizio, Franco

Peter Hoffmann
Wij omarmen Jet en de kinderen.
Annie en Willem (in herinnering) Twijnstra
Martha en Jan
Rintse en Berber
Anneke en Jan
en oomzeggers
Uit ons leven maar in onze harten leef je voort.
Tot ons groot verdriet hebben we afscheid
moeten nemen van onze lieve zwager en oom

Peter Hoffmann
Vandaag, vrijdag 8 januari, is de afscheidsdienst
gehouden in de Grote Kerk te Harlingen.

Je was een zwager en oom uit duizenden.
We zullen je heel erg missen. We wensen Jet en haar
familie heel veel sterkte en zullen er voor hen zijn.

correspondentieadres:
Brouwersstraat 14, 8861 CX Harlingen

Arjen
Helga
Walter
Harm
Henriët
Pieter

Onuitwisbaar is de
herinnering aan jou

Harlingen, 8 januari 2021

Peter
Pappie & Mammie (in liefdevolle herinnering)
Werry & Letty (in liefdevolle herinnering)
Yvonne & Piet
Winnie & Dirk
Anita & Harrit

Jij bent de ster die altijd zal stralen, waar je ook bent.
De herinneringen zijn als warme klanken,
die resoneren in mijn hart.
Vonny

Peter

mijn lieve, zorgzame en muzikale broer is niet meer.
Liefdevol en beschermend tot het laatst.
Ik zal je missen.
Je zusje Winnie

Meer familieberichten op pagina 3, 6 en 8

Soms zijn woorden overbodig
en is zwijgzaamheid gepast
aanwezig zijn is niet nodig
want wat je lief hebt houd je vast
Tessa & Ashley
Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van
onze dierbare neef

Peter Hoffmann
Wij wensen Jet en kinderen heel veel sterkte!
Inge en Jaap
Arthur en Sissy
Lia en Mari †
Ellen en Klaas
Tony en Griet
Rudy
Gina †
Marcel
en kids

Na een kort ziekbed is overleden
onze fantastische gitarist

Peter Hoffmann

Tot het laatst toe heeft hij met veel plezier
meegespeeld in onze band ‘Young at Heart’.
Wij wensen de familie veel kracht en troost.
Peter, we gaan je missen man!
Douwe
Geert
Geeske
Wim

Ons heeft het verdrietige nieuws bereikt dat onze altijd
vrolijke, gezellige en lieve buurman

Peter Hoffmann
Langzaam ben je van ons weggegleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn

Rust zacht lieve Oom Peet
Lieve stoere Peet

Lieve Oom Peet ♥

Erwin en Sjoukje
Devin, Noah, Kaydin, Nina
Robert en Chantal
Lilly
Astrid
Levy, Nova
Mischa
Tessa en Ashley
Ivo en Nanda
Oden, Mayinti, Liv, Loïs
Kim en Arjen
Kaspar, Laurens
Friso en Sanne
Kjelle, Ea
Wendy en João
Ché
Cindey en Rachid
Tijani, Dhamin, Sabriyyah
Nikita en Stefan
Isaac, Louisa, Novan
Milou en Ischa

is overleden.
Langs deze weg wensen wij Jet, de kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe in deze
moeilijke periode.
Chris, Vincent, Kees en Pia
Hotel Centraal
Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden
onze sympathieke buurman

Peter Hoffmann
Wij wensen Jet, kinderen en de familie veel sterkte toe.
De buren van de Brouwersstraat
Verdrietig zijn wij door het overlijden van de vader van
onze lieve vriendin Siti

Peter Hoffmann
Wij wensen Siti, Jet, Anna, Albert, Martha, partners en
kinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Anne-Wil, Jill, Josine, Julia, Marjolein,
Monique, Paula en Wietske
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Henri Sarolea uitgeroepen tot beste advocaat
Henri Sarolea, de advocaat van
stichting Afvaloven Nee, is door
‘Lawyer Monthly’, een internationaal vaktijdschrift, uitgeroepen
tot beste advocaat op het gebied
van milieuwetgeving.
Een wereldwijd advocaten-platform
beoordeelt jaarlijks advocaten van
over de hele wereld en van verschillende specialisaties. Sarolea is al jarenlang de advocaat van stichting
Afvaloven Nee. Hij staat de stichting
juridisch bij in haar strijd tegen Omrin en de provincie Fryslân betreffende misstanden bij de Harlinger
afvaloven. Sarolea zelf is verbaasd
over zijn internationale erkenning:
“Ik heb geen idee wie hierachter zit,
maar ik sluit niet uit dat de zaak van
SAN, die we in Brussel tegen Omrin
hebben doorlopen, doorslaggevend
is geweest bij het toekennen van
deze prijs.”
Sarolea had namens stichting Afvaloven Nee na zes jaar procederen een
klacht ingediend over de wijze waar-

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

hoekje

’t Dieren

Dieren en vuurwerk
Graag wens ik u allen een voorspoedig en gezond 2021!! Voor de meeste
huisdieren is het jaar vrij goed begonnen. Onze poezen konden het best
uithouden met het vuurwerk in deze
nieuwjaarsnacht. Dat is voorgaande
jaren wel eens anders geweest, qua
angstig weggekropen katten.
Bij Dierenopvang de Wissel zijn geen
extra dieren binnen gekomen ten gevolge van het vuurwerk. Toch wil dat
nog niet zeggen dat het overal zo rustig is gebleven. Bij de Stichting Amivedi, die zich met het thuisbrengen
van verloren en gevonden huisdieren bezighoudt, zijn gemiddeld 950
meldingen van vermissingen rond de
jaarwisseling. Dit jaar waren het er
ruim 300. Gelukkig aanzienlijk minder, maar toch weer veel verontruste
baasjes en getraumatiseerde katten
en honden. Een deel daarvan is alweer opgespoord, maar er zijn altijd
dieren die erdoor aan de zwerf raken.
De impact van vuurwerk op katten
en honden is erg groot, ze horen het
geluid veel indringender dan wij.
Ik kan me heel goed herinneren dat
ik eens na een nachtdienst in de oudejaarsnacht in Haarlem op de trein
stond te wachten, toen er twee honden kwamen aanrennen over het
spoor. Gelukkig ging de door mij
gewaarschuwde spoorwegpolitie er
onmiddellijk achteraan en werden de
dieren gevangen, zodat ze niet onder
de trein kwamen en hopelijk weer
met hun baasje herenigd konden
worden.
Deze honden waren duidelijk in paniek. Maar ook vogels hebben zwaar
te lijden van de vuurwerkstress. Misschien heeft u de foto’s wel gezien
van de binnenstad van Rome, waar
honderden spreeuwen dood uit de
lucht vielen. Ze schrokken zo van het
vuurwerk dat ze zich dood vlogen
tegen elektriciteitsmasten en gebouwen.
Maar ook in Nederland zijn grote
aantallen zwanen en ganzen in de
Biesbosch op de vlucht geslagen toen
ze plotseling werden geconfronteerd
met zoveel licht en geluid.
Gelukkig was er dit jaar beduidend
minder vuurwerk, maar voor de dieren zou een totaalverbod helemaal
niet verkeerd zijn. Maar tot die tijd
moeten we goed op ze passen.

Nieuwbouw Ludinga in trek maar bouwgrond is schaars
HARLINGEN – Vist Harlingen achter het net wat betreft woningbouw?
Terwijl de huizenmarkt in Noord-Nederland een toptijd beleeft, en bijvoorbeeld gemeente Súdwest-Fryslân 1500 woningen mag bouwen, is de
bouwgrond voor huizen in Harlingen nagenoeg op.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

op Nederland Europese richtlijnen
toepast. En met succes. De Europese Commissie oordeelde dat Omrin
een zelfbedachte meetcorrectie niet
mocht toepassen en tikte daarmee
ook de Raad van State, die deze meetcorrectie had goedgekeurd, op de vingers. Na de gedwongen herziening
door de Raad van State moet Omrin
zich aan de uitstootnormen houden
die ze notabene zelf in de vergunningsaanvraag had aangegeven.
Onlangs heeft de Raad van State opnieuw een uitspraak gedaan in een
zaak die Sarolea namens stichting
had aangespannen tegen Omrin.
Dit keer gaat het om de zaak waarin Omrin niet altijd bij voldoende
hoge temperatuur afval verbrandt,
met als gevolg dat er giftige stoffen
zoals dioxinen vrijkomen. Volgens
de Raad van State was het beroep
ongegrond. Sarolea spreekt van een
schokkende en bedroevende gang
van zaken.

Sarolea: “Naar aanleiding van de
laatste uitspraak van de Raad van
State in de REC-procedure over het
geknoei met de temperaturen en
zuurstofpercentages, met zelfs duidelijke valsheid in geschrifte in een
doorslaggevend rapport, wat door
de Raad van State om onbegrijpelijke redenen buiten het dossier is
gehouden, zal ik met mijn team het
vervolg inhoudelijk bespreken. Namelijk het opnieuw neerleggen van
een klacht in Brussel.”
Sarolea legt met zijn gewonnen prijs
een link met de actualiteit aangaande misstanden bij de belastingdienst:
“Er is uitstekend werk door individuele Kamerleden als Pieter Omzigt
en Renske Leijten verricht waardoor
nog meer duidelijk wordt, dat er heel
veel mis is binnen onze rechtsstaat.
Een rechtsstaat, die denk ik al jaren
in werkelijkheid meer verwantschap
vertoont met een ‘netwerkcratie’ dan
met een ‘democratie’.”

Projectontwikkelaar Wopke Klaver heeft kortgeleden de laatste
twee-onder-een-kapwoning
verkocht aan een jong gezin met
kinderen uit Amsterdam. “Alle
eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen zijn nu verkocht”, zegt Klaver. De enige woningen die nog te koop zijn in Ludinga,
zijn acht twee-onder-eenkap herenhuizen aan de Blauwe Slenk. “Hoewel deze woningen nog niet in de
verkoop zijn, hebben al meer dan
20 belangstellenden zich voor deze
woningen gemeld”, vertelt Klaver.
“Dagelijks krijgen we aanvragen
voor woningen uit heel Nederland.
Gisteren uit Houten en Amsterdam,
de weken hiervoor uit Haarlem, Leiden, Zaanstad, Purmerend, Zwolle,
Vlaardingen enzovoort, enzovoort.”
Verder zijn er nog kavels aan het water. De verkoop gaat steeds beter lopen, zegt Klaver. “Het valt op dat de
kopers - mensen met een inkomen
dat aanzienlijk boven modaal ligt - in
hoofdzaak uit het midden en westen
van het land komen.” Daarnaast is er
volgens Klaver onder Harlinger huurders van sociale huurwoningen veel
vraag naar relatief goedkope eengezinswoningen. Met de lage rente van
het moment zijn veel huiseigenaren
goedkoper uit dan huurders. Klaver
ziet daar een extra voordeel: “Als

deze mensen een woning zouden
kunnen kopen, komen er weer sociale huurwoningen vrij.”
De projectontwikkelaar beschikt nog
wel over voldoende bouwgrond in
Ludinga, maar hij mag (vooralsnog)
van de gemeente niet bouwen. Het
gaat om het ‘artikel 11 gebied’; een
bouwvlek aan de rand van Ludinga.
Hoewel er vanuit de gemeenteraad
gevraagd is om verdere ontwikkeling
van dit gebied mogelijk te maken,
zijn er geen concrete plannen.
De gemeente loopt qua woningbouw
aan de leiband van de provincie Fryslân, en die wil geen woningbouw
in het artikel 11 gebied toestaan.
Volgens Klaver kan de bouw echter
niet geblokkeerd worden, omdat het
bestemmingsplan door de provincie is goedgekeurd. “De enige reden
dat er nog steeds niet is gebouwd,
komt door de tegenwerking van de
gemeente Harlingen bij de nadere
uitwerking”, aldus Klaver. Hij vermoedt dat gemeente en provincie
de voorkeur geven aan de ontwikkeling van het Spaansenterrein aan de
Kanaalweg. “Ontwikkeling van dit
gebied zal nog vele jaren kunnen duren; het gevolg hiervan zal zijn dat
er in Harlingen vele jaren, mogelijk
vijf tot zes jaar geen nieuwe grondgebonden woningen meer gebouwd
zullen kunnen worden.”

Rondreizende oplichter nog in hechtenis
De man die in oktober met een spoor van diefstal en flessentrekkerij
naar Harlingen trok, zit nog altijd in voorlopige hechtenis. Uit stukken
van de rechtbank blijkt dat hij wel een glaasje melk lust, en dat-ie bij
gebruik van een valse naam, de naam van zijn advocaat opgaf.
Het avontuur van de 55-jarige man
zonder vaste woon- of verblijfplaats
begint op 5 oktober vorig jaar in
het Zenzez Hotel aan de rand van
de binnenstad in Apeldoorn. Daar
meldt hij zich onder een valse naam
en met wat smoezen vertrekt hij
na twee nachten zonder te betalen.
Deze truc herhaalt hij vervolgens
bij een bed & breakfast in Nieuwleusen.
Bij een autobedrijf op een kilometer
afstand van de bed & breakfast mag
hij een proefrit maken. Hij kiest een
witte Opel Adam en keert niet terug

naar het autobedrijf, maar zet koers
naar Friesland. Hij verblijft in het
Stadslogement te Sneek. De flessentrekker gebruikt een valse naam,
vertelt dat hij uit Brussel komt en
dat zijn vrouw later zal komen en
dat zij de rekening zal betalen.
Ook rekeningen van maaltijden blijven onbetaald. De oplichter geniet in
Brasserie de Koperen Kees te Sneek
van twee kroketten met brood en
een glas melk. Dezelfde dag eet hij
spareribs in Steakhouse Texas. De
volgende dag eet hij belegde broodjes met een glas melk in Workum

en een plate met twee glazen cola in
Het Wapen van IJlst.
Een dag later, zaterdag 10 oktober,
duikt hij op in Harlingen. Hij checkt
dan in bij Stadslogement Almenum.
Ook hier blijft de rekening onbetaald. Mogelijk is de man inmiddels
bang om herkend te worden, want
bij Haarstudio Alina laat hij zijn haar
verven. Als het tijd is om te betalen,
vertelt hij dat hij zijn portemonnee
in de auto heeft laten liggen…
Dezelfde dag eet hij bij Xin Hua aan
de Grote Bredeplaats zonder te betalen, en tankt hij bij de Gulf aan de
Grensweg. Ook hier vertelt hij dat
hij zijn portemonnee is vergeten.
Hij vult een formulier in voor een
uitgestelde betaling en geeft hierbij

een valse naam op: F. Grijmans van
Noorderhaven 59. Dat blijkt zijn
advocaat te zijn. “Ik heb hem in het
verleden al eens bijgestaan”, zegt
Fer Grijmans desgevraagd. “Ik stond
wel even verbaasd te kijken, en hij
heeft gezegd dat hij spijt heeft dat-ie
dat heeft gedaan.” Grijmans staat de
man ook nu bij; de zaak wordt naar
verwachting binnenkort inhoudelijk
behandeld.
Toen de man bij de Gulf tankte, hadden gedupeerden uit Sneek de politie al ingeschakeld. Na een tip zagen
Harlinger wijkagenten de gestolen
Opel Adam geparkeerd staan op de
Lanen. Zij hebben de auto in de gaten gehouden en toen de man wegreed, is hij in de Hofstraat tot stoppen gedwongen en aangehouden.

Veel mis met verkeer op Oostpoort
De politie heeft afgelopen woensdag een verkeerscontrole gehouden op
de Verlengde Edisonstraat en in de nabije omgeving. Dat leverde een
waslijst aan overtredingen en bekeuringen op: 4 keer een overschrijding
van de maximumsnelheid; 3 keer niet dragen autogordel; 5 keer onjuist
koppelen aanhangwagen; 2 keer overmatige bandenslijtage. Daarnaast
kreeg een bellende fietser een bekeuring en ook een automobilist die tijdens het autorijden aan het bellen was.
Steun V en K
* De gemeente gaat V en K Stenen
Man ondersteunen. De gymnastiekvereniging mag gefaseerd
een huurachterstand van
de gemeentelijke gymzalen terugbetalen. Daarnaast leent de gemeente
de vereniging geld, zodat
zij een aantal crediteuren kan (terug)betalen. Het gaat in totaal om
39.000 euro.
Bijstand
* De gemeente Wijdemeren en Heerenveen waren de afgelopen tijd in
het nieuws: mensen in de bijstand
die boodschappen van familie krijgen, moesten duizenden euro’s
terugbetalen. Daarvan is in Harlingen geen sprake, aldus wethouder

Paul Schoute: “We gaan niet als een
bloedhond achter dit soort gevallen
aan. Ik ga liever met cliënten aan de
slag om ze aan werk te helpen, dan
heel veel capaciteit aan handhaving
en opsporing te besteden.” Er wordt
wel gehandhaafd in Harlingen, maar
dan gaat het om bijvoorbeeld bijverdiensten of een erfenis. De afgelopen drie jaar waren er 171 handhavingsacties. In totaal werd er 10
keer bezwaar aangetekend. Schoute: “Blijkbaar wordt de handhaving
meestal als terecht gezien.”
In de rechtbank
* De agenda van de rechtbank in
Leeuwarden bevatte de afgelopen
week enkele Harlinger zaken. In vogelvlucht: Een inwoner van Wijnaldum moest zich verantwoorden

wegens zwartrijden: hij zou ruim
een jaar geleden zonder geldig vervoersbewijs tussen Harlingen Haven
en Leeuwarden met de trein hebben
gereisd. Een 54-jarige Harlinger
werd gedagvaard omdat hij in de
zomer van vorig jaar in Leeuwarden
met een mes een stekende beweging
richting een persoon zou hebben
gemaakt. Een 37-jarige inwoner
van Tzum (op het moment van de
rechtszaak gedetineerd) zou in augustus vorig jaar een inwoner van
Harlingen in een woning hebben beroofd en mishandeld. Een 53-jarige
Harlinger werd gedagvaard voor een
mishandeling in de zomer van vorig
jaar.
Sleutels verloren
* Vorige week verloren in de omgeving van het Scheffersplein: sleutels
aan een sleutelhanger van Ibiza. Gevonden? Stuur een mailtje naar de
redactie of bel: 0517-430043.
Cameratoezicht
In het Oosterpark en bij De Batting
was vorig jaar sprake van brand-

stichtingen. Om nieuwe misdrijven
te voorkomen, heeft de gemeente in
overleg met de politie besloten toezichtcamera’s te plaatsen. De zeven
camera’s staan op palen op centrale
plekken. Bewoners in de directe omgeving van de camera’s zijn vooraf
door de politie geïnformeerd.

Er staat al enkele weken een weesfiets aan de Zuiderhaven. Het is een
goede en geen goedkope fiets. Wie
heeft deze Giant hier neergezet en
is vergeten ’m op te halen?
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Hijs het anker, trossen los,
Het is tijd om te gaan ...

OVERLIJDEN
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens
is zeker met ons elke nieuwe dag.
Na een actief en intensief leven moesten wij
afscheid nemen van mijn zorgzame man,
(schoon)vader, opa en overgrootvader

Arie van Peet
Aat
* 28 oktober 1926
‘s-Gravenhage

† 4 januari 2021
Harlingen

Riet de Best - in liefdevolle herinnering
Harlingen:

Sippie van Peet - Heinsma

Zoetermeer:

Gert

Oosterhout:

Mieke en Jan
Margriet en Wijnand
Sophie
Lucas

Voor het laatst de haven uit,
is in alle rust heen gevaren
mijn vader en lieve opa

Geert Kalkhuis
* 23 augustus 1946
Zuidhorn

† 23 december 2020
Leeuwarden

Trossen los voor zijn laatste reis.
Iedere dag een rondje over de haven
voor een praatje en een bakje koffie.
Na een kort ziekbed moeten wij afscheid nemen
van onze invalschipper, walkapitein, koffiemaat maar
bovenal van onze bijzondere vriend

Geert
Goede vaart.
Wij zullen hem enorm missen
Klaas en Gineke Tot
Henk en Annet Hop

Sinds 8 november 1987 weduwnaar van
Grietje Kalkhuis - Hempenius

We zullen je missen in onze straat, je was een
geweldige en lieve buurman
Cornelia en Wilfred
Tygo
Fleur en Lee-Roy
Jillis

Geert Kalkhuis
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit
grote verlies!
Alida & Nico
Diana & Pier
Etienne
Kees
Stefan
Svenja

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Boontjes 26, 8862 DJ Harlingen

Bart en Renske
Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging
door de medewerkers van Pallet in Almenum
en van ’t Skapedykje in de Spiker.
De afscheids dienst zal in besloten kring plaatsvinden
op zaterdag 9 januari in de Grote Kerk,
Kerkpad 3, 8861 ES Harlingen.
Van 11.00 tot 11.30 uur is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemde kerk.
U kunt de dienst volgen vanaf 11.30 uur op
www.lestegroet.nl
Correspondentieadres:
Casper van Veen uitvaartzorg
P/A familie van Peet
Zeilmakersstraat 14, 8861 SE Harlingen

Een groot gemis
Een groot verdriet
Maar herinneringen vergeten wij niet
Bedroefd hebben wij afscheid moeten
nemen van onze zwager en oom

Geert Kalkhuis
F. Kalkhuis - Hoekstra
R. Carsjens
Peter
Albert-Jan
Anno en Yvonne
En kleinkinderen

Oud-directeur van voormalig woon- zorgcentrum
Almenum.
Wij wensen mevr. Van Peet en naaste familie veel
sterkte toe.
Activiteitencommissie Almenum

Eigenzinnig, kleurrijk, onverschrokken, kwetsbaar.
Wij zullen onze (schoon)zus missen.

Trijntje Roggen
Harlingen,
6 december 1950
Hoorn, Terschelling
Harlingen
Thesinge

Harlingen,
2 januari 2021
Frans Roggen †
Willem Roggen †
Willemijn Roggen
Jitse van Dijk

Gelegenheid tot condoleren woensdag 6 januari
van 15.00 - 15.45 uur in uitvaartcentrum Herlinghe,
Koningin Wilhelminastraat 2 te Harlingen.
De begrafenis en aansluitend de afscheidsdienst
vinden plaats op Terschelling, op vrijdag 8 januari
om 14.00 uur in Hoorn (Sint Janskerk).
Na afloop condoleren in het Ons Huis. De Coronamaatregelen zullen in acht worden genomen.
Correspondentie:
W. Roggen, De Dijk 12, 9797 PE Thesinge

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend is, omringd door allen die haar
lief waren, na een langdurige en met moed
gedragen ziekte, van ons heengegaan onze lieve
mama en oma

Anne-Liese Heeres - Ramm
* Depenau, 25 juni 1932
† Harlingen, 23 december 2020
Sinds 8 juni 1994 weduwe van Rinse Heeres
Stefan en Simone
Laura en Jennifer
Frank

Vaarwel

Wij ontvingen het droevige bericht dat is overleden

Dhr. Aat van Peet

De Heer is mijn Herder…

Veel te jong is heen gegaan,
Onze vriend en collega

(rooie) Geert Kalkhuis
We gaan hem missen, met zijn advies, zijn
praatje, hij miste nooit een dag, tot twee weken
terug….het wordt stil zonder Geert.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe de
komende tijd, en Geert blijft in onze gedachten
Directie en personeel

Onze dank gaat uit naar de medewerkers
van De Spiker, afd. Herenwaltje, voor de liefdevolle
verzorging en aandacht aan moeder besteed.

We hebben op 29 december in besloten kring
afscheid van haar genomen.
Correspondentieadres:
Marnehiem 56, 8862 RD Harlingen

DANKBETUIGING
Dankbaar dat zovelen met ons hebben meegeleefd
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van
mijn maatje en man, onze lieve vader,
schoonvader en geweldige opa

Henk Scheffer

Bijrinus Bv Harlingen

Het heeft ons ontroerd en het is ons tot steun.
Bottie Scheffer - Baanstra
Kinderen en kleinkinderen
Meer familieberichten op pagina 3, 4, en 8

GEVRAAGD
Kamer/woonruimte
gevraagd voor 1 persoon.
Telnr: 06-20390618.
Oude ansichtkaarten goede prijs, ook ruilmateriaal.
S. Bijlsma, tel. 0517-393163.

Harlingen, januari 2021
Gooi geen kaarten, alle
soorten, en postzegels weg,
geef ze mij. R. Luis, Vlieland
Tel. 0562451539.
D66 zoekt praatmaatjes in
Harlingen en Waadhoeke!
Mail naar roelekenaber@
hotmail.com.

Te koop gevraagd: Gouden
sieraden, heel of stuk,
€ 21,- tot € 50,- per gram
o.b.v. karaat. Gouden tanden/kiezen € 18,- tot € 20,per gram. Alle gouden
en zilveren munten ook
welkom, prijs op aanvraag.
Altijd gratis taxatie aan huis.
Dhr. Dijkstra 06-12388465
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In ‘De Ondernemer’ vuurt de HC iedere week een reeks vragen af op
een Harlinger ondernemer. Deze week: Jolanda Bouwhuis van Bakkerij Elsinga.
Je bedrijf in één zin.
Middelpunt van Harlingen.
Waar is je onderneming goed
in?
Iedere dag weer het bakken van
vers brood, koek, banket en gebak. Klantvriendelijk, altijd een
luisterend oor voor iedere klant.
Leerbedrijf voor Bakkerij- en Horecavakschool.

Mensen blijven
brood eten en wij
blijven bakken

Hoe zou je graag omschreven
willen worden door klanten?
Betrokken, gezellig, leuk en altijd
een praatje of een luisterend oor.
En altijd in voor een grapke.
Waar ligt voor jou de uitdaging?
Elke dag onze klanten, horecabedrijven en ook toeristen van verse
producten voorzien. Het omgaan
met mensen, en eenieder met zijn
eigen verhaal dat ze aan mij of aan
ons toevertrouwen - wat ik wel
bijzonder vind.

Heb je ook dingen die erbij
horen, maar die je liever niet
doet?
Nee hoor eigenlijk weet je dat alles
wat erbij komt kijken, erbij hoort.
Wat vind je van het beleid voor
ondernemers van de gemeente Harlingen?
Best tevreden met het gemeentebestuur van Harlingen, zolang ze
de binnenstad maar leefbaar houden. Zowel voor de ondernemers
als voor het publiek.
Wat vind je lastig aan ondernemen?
Oei dat zou ik zo niet weten, ik
ervaar het meer als een voorrecht.
Hoe ontspan je?
Als het weer campingseizoen is
geniet ik van ons mooie chalet en
het groen om me heen, leuke gezellige mensen - eigenlijk kan ik
van heel kleine dingen genieten.
En als het straks weer eens mag
gezellig met de collega’s uit eten
en drankje doen.
Hoe onderneem je in de ‘corona-tijd’?
Al vanaf het begin af aan, in maart
toen er allerlei regels kwamen,
moest je die met elkaar naleven,
want er konden boetes worden
gegeven. Dus de winkel daarop
instellen, niet meer dan 4 klanten
in de winkel, duidelijk aangeven
voor je klanten wat de regels zijn
in diverse talen.



(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Om het een beetje leuk te maken
hebben we allerlei lekkere gevulde
tassen-acties bedacht zoals voor
Koningsdag, Pasen en Moederdag
en Vaderdag, en gebruikmaken
van Facebook en Instagram om
dit te delen. Voor de regenachtige
dagen paraplu’s neergezet voor de
wachtende klanten buiten. Oliebollenverkoop dit jaar niet in de
tent maar vanuit de oude Weinstube in verband met de drukte. En
ook vanwege de anderhalve meter;
alles voor de veiligheid van onze
klanten en medewerkers.
Ga je ook anders ondernemen
na deze periode?
Kan ik eigenlijk nu nog niet zo-

Tip van de keurslager
Tip van de keurslager

Friesche
Friesche
Saucijzen
Saucijzen
4 stuks
4 stuks

Heerlijk gekruid
Heerlijk gekruid

50
4
450

Oma's
Oma's
Gehaktballen
Gehaktballen
4 stuks
4 stuks

Boerderij kip
Boerderij kip

Kipfilet
Kipfilet
Schnitzels
Schnitzels
4 stuks
4 stuks

Uit eigen keuken
Uit eigen keuken

Keurslagerkoopje
Keurslagerkoopje

4 Runder Hamburgers en
4
Runder
en
500
gram Hamburgers
Gehakt
500 gram Gehakt
samen
samen

Speciaal aanbevolen
Speciaal aanbevolen

95
5
595

95
7
795

Erwtensoep
Erwtensoep

8
8

95
95

2e portie
2e prijs
portie
Halve

Halve prijs

Boeren Cordon Bleu
Boeren Cordon Bleu
2 stuks
2 stuks

95
4
495

Zijlstra, Keurslager
Zijlstra,
Voorstraat 27 Keurslager

ONZE OPENINGSTIJDEN

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

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

Aanbieding geldig van 11 januari 2021 tot 17 januari 2021
Aanbieding geldig van 11 januari 2021 tot 17 januari 2021

veel over zeggen. We moeten
eerst maar afwachten wanneer
er weer versoepelingen komen en
of er dan nog regels gelden zoals
mondkapjes of anderhalve meter
afstand houden. Maar we blijven
positief en dus creatief. We hopen
natuurlijk dat we weer te werk
kunnen gaan zoals voorheen. Nog
even wachten dus.
Hoe zie je de toekomst van je
bedrijf?
Ons bedrijf, de brood- en banketbakkerij valt onder de eerste levensbehoefte van de mens. Mensen blijven altijd brood eten en wij
blijven bakken. Wij blijven klaarstaan voor onze klanten.

Wil jij in deze rubriek, of ken je iemand die je graag in deze rubriek
terugziet? Tip de redactie via redactie@harlingercourant.nl.

SAMEN
STERK
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OVERLIJDEN

Bedroefd dat onze buurvrouw Jettie haar man

Vaarwel

Nu vaart het schip de haven in
De reis is ten einde gebracht
De lading bestaat uit vele herinneringen
De tijd met zware averij leek eindeloos
Nu is het schip gereed, de loods is aan boord
De trossen kunnen los
De kapitein vaart uit

Stil en verdrietig zijn wij om het afscheid van onze
zwager en oom.
We wensen Jettie, haar kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Marie en Piet †
Ton en Trudie
Leon
Albertha en Theo
neven en nichten

Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekent,
hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze vader en trotse opa

Rudolf Bartholomeus Heimans
Ruud
* Den Haag, 3 februari 1949
† Harlingen, 6 januari 2021

Ruud

Ruud Heimans
moet missen.

De buurtjes van de Gerben Oswaldstraat:
Fam. Leusink-Popken
Fam. Amels
Mevr. Meijer
Fam. Visser
Fam. Zijlstra-Hoek
Fam. Van Houwelingen
Fam. De Graaf
Fam. Van der Schaaf

Sailing home
Tot onze schrik hebben we vernomen van het
overlijden van

Ruud Heimans
Wij wensen Jettie en familie veel sterkte toe voor nu
en de komende tijd.
Fam. Frans Helfrich
Fam. Klaas Koolhof

52 jaar
Jettie Heimans-de Puijsselaar
René en Elly
Sten, Sil, Rijk

Wij ontvingen het droevige bericht van het overlijden
van onze buurman, de heer

R.B. Heimans

Roland en Regina
Iris, Dyani, Lahja

Wij wensen onze buurvrouw en nabestaanden veel
sterkte toe.

Gerben Oswaldstraat 27
8861 TV Harlingen
Liever geen bezoek aan huis.

De buren Gerben Oswaldstraat

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Meer familieberichten op pagina 3, 4, en 6

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

Rund- en Varkensvlees

Tel. 0515 - 232325 Fax 0515-233234

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

}

SAMEN

€ 49,00

Hoveniersbedrijf
DE GROENE
HAND

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292

www.degroenehand.eu

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

kinderwoud.nl
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Geert Bijlstra en Aukje Groeneveld vieren 60-jarig huwelijk
Woensdag 30 december was het 60 jaar geleden dat Geert Bijlstra (86)
en Aukje Bijlstra-Groeneveld (81) elkaar op het Harlinger stadhuis het
ja-woord gaven. Aukje en Geert ontmoetten elkaar tijdens een machinistenfeestje in de aula van de Ambachtsschool, waar Geert die avond
speelde (altsax) met zijn bandje met Arie Rinsma (drums) en Wim Kroon
(accordeon). Was het de muziek die voor de toenadering zorgde of de
mooie ogen van Geert. “Beide”, zegt Aukje met een lach.
Door Ubbo Posthuma
Geert werd geboren te Holwerd en
verhuisde later met het gezin (vader, moeder en twee zussen) naar
Ferwerd. Hij volgde met succes de
Middelbare Landbouwschool in
Dokkum. Met zijn diploma kon
Geert als landbouwconsulent op het
Arbeidsbureau in Harlingen komen.
’s Avonds ging hij aan de thuisstudie MBO en HBO personeelswerk,
die hij met succes afrondde. In die
tijd zat hij in de kost bij dames De
Vries in de Oosterstraat. Na enkele
jaren kreeg Geert een functie op het
Arbeidsbureau te Bolsward. Vervolgens werd hij muziekbemiddelaar op
het Arbeidsbureau te Leeuwarden
om later als directielid naar Sneek
te gaan. Uiteindelijk keerde hij terug
naar Bolsward, maar dan als directeur. Op 60-jarige leeftijd ging Geert
met pensioen. Middels een prachtig
afscheidsfeest kreeg hij als kers op
de taart een koninklijke onderscheiding voor al zijn bestuurlijk werk op
cultureel gebied.
Aukje, een echte Harlingse, groeide
als enig kind op in een vissersgezin
aan de Zoutsloot. Vader kwam uit
Hardinxveld en werkte op een baggerschip tijdens de aanleg van de
Afsluitdijk. Hij leerde zijn vrouw
hier kennen en werd na deze werkzaamheden garnalenvisser. “Er
werden thuis drie talen gesproken”,
zegt Aukje. “Mijn vader sprak Ne-

derlands, moeder Frysk en ik Harlingers.” Na de Chr. ULO kwam ze
als administratief medewerker op
kantoor bij zeilmakerij Schuil aan de
Noorderhaven.
Heldenfonds
Op 30 december 1960 traden ze in
het huwelijk. Omdat ze in Harlingen
geen woning konden krijgen, werd
uitgeweken naar Kimswerd, waar ze
jarenlang hebben gewoond. Ze kregen vier kinderen; drie meisjes en
een jongen. Eén van de meisjes overleed helaas op zeer jonge leeftijd
(één jaar en acht maanden). Inmiddels zijn er zes achterkleinkinderen.
Hoewel Aukje altijd thuis was als de
kinderen uit school kwamen, deed
ze toch veel vrijwilligerswerk in het
dorp. Moeilijkheid was dat ze als
échte Harlingse Fries moest leren.
Maar dat had ze volgens haar man
Geert heel gauw onder de knie. Ongeveer 18 jaar lang deed ze in Kimswerd ouderenzorg.
Aukje was op jonge leeftijd al bij
gymnastiekvereniging V & K, de
toenmalige padvinderij en ze zwom
samen met Annie Huizinga-Lok drie
keer de 2 kilometer zwemtocht. Ooit
redde zij een klein jongetje uit de
Zoutsloot. Ze was zelf nog een kind
en kon nog niet zwemmen. Toch bedacht ze zich geen moment en redde
het kind van de verdrinkingsdood.
Hiervoor kreeg ze een medaille van
‘Stichting Carnegie Heldenfonds’

Enquête over woonwensen voor de
toekomst
De Bouwvereniging werkt aan een toekomstvisie. Met vragen over
woonwensen en beleving van de buurt, haalt de Bouwvereniging input
op via een online enquête. Deelnemers maken kans op 1 van de 10 cadeaubonnen van € 50.
De Bouwvereniging staat aan het
begin van het opnieuw bepalen van
de toekomstvisie op haar woningen
en woonwijken. Dit heet het Strategisch Voorraadbeleid. Het opstellen
van dit beleid doet zij samen met
haar huurders, toekomstige huurders en andere partners. De online
enquête moet hierbij helpen.
Deelnemers maken kans op 1 van
de 10 duurzame cadeaubonnen, te
besteden bij Veltman (led) Verlichting in Harlingen. Het invullen van
de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten en kan tot uiterlijk 31 januari
2021. Op verzoek kan de enquête

Burgemeester Roel Sluiter kwam op de huwelijksdag op bezoek om het echtpaar namens de gemeente Harlingen
te feliciteren.
(Foto: Ubbo Posthuma)

door de burgemeester uitgereikt.
Jaren later toen haar ouders naar de
Grettingalaan waren verhuisd, zag
ze een klein kind in de vijver drijven. Ook die heeft ze gered, maar
daar heeft ze nooit meer iets van
gehoord.
Dirigent
Muziek speelde een grote rol in het
leven van het gezin. Geert speelde
in verschillende bands, zoals Orkest
Ko Bonnema, samen met Germ Kuipers en Bauke Broersma. Een mooie
tijd met veel succes. Ook verschillende muziekkorpsen waren hem
niet vreemd. In Holwerd begon zijn
muzikale carrière om vervolgens bij
het ‘Stedelijk’ in Harlingen op de
altsax te spelen. Dit kwam ook doordat zijn vader Chris Bijlstra daar
dirigent was. Negentien jaar lang
zorgde zijn vader in Harlingen voor

vele muzikale successen op festivals
en concoursen. Geert trad ook in
de voetsporen van pa en dirigeerde
diverse korpsen, van onder andere
Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en
Bergum. Ook heeft Geert ongeveer
tien jaar bij het Frysk Senioren Orkest gespeeld. Een hoogtepunt was
een concertreis, samen met een
koor, naar Canada waar men voor
geëmigreerde Friezen musiceerde.
Op 79-jarige leeftijd vond Geert het
welletjes en stopte hij met de muziek, ook al omdat het gehoor hem
in de steek liet.
Landbouwkennis
Twee van de kinderen zaten bij een
ponyclub en hadden eigen paarden;
dit nam ook veel tijd in beslag, maar
het was een opoffering die ze graag
deden - ook al omdat dochter en
zoon vele successen behaalden tij-

dens wedstrijden. Toen deze hobby
voorbij was, konden ze genieten van
de vele reizen die ze gemaakt hebben, naar onder andere Thailand,
Amerika, Portugal en Spanje.
Na 38 jaar in Kimswerd, kwamen
ze in 1998 terug in Harlingen en ze
wonen zeer tot hun genoegen in een
prachtig appartement aan de Zuidoostersingel. Hoewel het lopen bij
Geert wat minder wordt, zijn ze beiden nog goed gezond. Geert heeft
zelfs nog een stukje grond in Kimswerd waar hij groente verbouwt.
“Komt zijn landbouwkennis toch
nog goed van pas”, zegt Aukje met
een knipoog.
Helaas was er door corona geen
sprake van een groot feest. De kinderen komen bij toerbeurt om hun
ouders te feliciteren. “Dat hopen we
later nog eens over te doen.”

ook op papier worden ingevuld.
Hiervoor kan gebeld worden met de
Bouwvereniging: 0517 - 43 25 25.
Zo werkt het: scan de QR-code met
de camera op je smartphone en vul
de vragenlijst in. Of ga naar de website van de Bouwvereniging (www.
debouwvereniging.nl) om de vragenlijst in te vullen. Alle gegevens
worden vertrouwelijk behandeld.
De cadeaubonnen
worden na 31
januari
verloot
onder de deelnemers.

(Foto: Lorette Dorreboom)

Goede voornemens: schoon strand
Heb je zin om mee te doen? Ook dit jaar gaan we elke woensdag en vrijdag van 10 tot 11 uur het strand en de pieren opruimen van zwerfafval.
Door Lorette Dorreboom

Elly brengt vrachtlading naar
voedselbank
Elly Zittema (14) uit Ried heeft eind vorig jaar een grote ophaalactie gehouden in haar woonplaats, voor voedselbank De Helpende Hand. Vlak voor
kerst stopte een bus met aanhanger vol goederen voor de voedselbank in
Harlingen. Daar werd tevens een cheque aan de voorzitter overhandigd,
goed voor een bedrag van €591,80.

We zetten onze fietsen bij de Stenen
Man als we het strand en de Zuidpier gaan opruimen, en als je daar
geen enkele fiets ziet staan dan zijn
we vast en zeker bij de Noorderpier
aan de slag. Iedereen gaat naar een
eigen plek om op te ruimen. Heb je
een afvalgrijper nodig? De gemeente
Harlingen heeft grijpers voor bruikleen, ook kun je daar zakken krijgen,
handschoenen lenen en eventueel
een reflecterend vest. Gewoon even

bellen om een afspraak te maken en
je kunt de spullen ophalen.
Opruimen heeft allerlei voordelen.
Je bent lekker buiten in allerlei
weersomstandigheden, het strand
wordt schoon, het is niet zwaar, iedereen kan het doen. En het is leuk
om met elkaar op te ruimen. Een
van ons was haar fietssleutel een
paar dagen geleden verloren en zowaar, vandaag vonden we de sleutel
terug, iemand had de sleutel op het
paaltje bij de opgang naar het strand

gelegd. Dank je wel goede vinder!
Wat opvalt is dat er steeds meer
mensen naar ons toekomen die vertellen dat zij ook bezig zijn met opruimen, in de eigen buurt, of dat ze
tijdens de wandeling even wat afval
meenemen. Super! En we merken
dat naarmate de winter vordert er
steeds meer hondenpoep ligt overal. Bij elke prullenbak hangen zakjes! Kleine moeite om die zakjes te
gebruiken, groot plezier voor ons
allemaal en veel dank namens alle
kinderen die door de duinen rennen.
Doe mee, verlos de zee, tot op het
strand!
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HYACINTH
MULTIFLORA

Weekpakket
500 gram Runderlapjes of 500 gram Kipfilet
+
4 Beefburgers of 4 Kipschnitzels
+
4 Verse Worsten of 4 Kippenbouten
+
500 gram Rundergehakt of 1 kg h.o.h. Gehakt
+
100 gram Vleeswaren naar keuze uit trio
samen

100 gram Varkensrollade
+
100 gram Gebraden
Gehakt
+
100 gram Schouderham

3,98

Uit de grillhoek:

Gebraden
Kippenbouten
per stuk
5 voor

1,50
6,00

Zaterdagaanbieding:
Elke 4e Biefstuk
gratis en bij elke
Biefstuk bakje
Kruidenboter
gratis

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

Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag
7 januari tot donderdag
14 januari 2021

Iedere week:

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

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Rebelse huisvrouw
Hallo lief dagboek!
Opeens zitten we in 2021! Heerlijk,
zo’n leeg schrift dat voor je ligt en dat
je zelf vol mag schrijven. Zojuist heb ik
mijn boompje afgetuigd en nu ziet de
woonkamer er vreemd en kaal uit. Hoe
dan ook, nu is het weer tijd voor mijn
dagboek en ik begin bij:
25-12
Eerste kerstdag. ‘Ik denk dat veel vrouwen het stiekem toch wel prettig vinden dat het nu een veel rustigere kerst
is dan gewoonlijk’, zei ik tegen man en
pa. ‘Kerst is ondertussen een beschamend vreetfestijn geworden waarin er
van je verwacht wordt dat je minstens
een 7-gangen menu op tafel zet.’
‘Vreselijk, vreselijk’, mompelde man.
‘Het zal je maar gebeuren: een feestmaal voorgeschoteld krijgen.’ Pa
bromde instemmend. ‘Vreselijk ja.’
Dochter en ik namen een hapje van
onze sushi-salade met quinoa en keken elkaar veelbetekenend aan.
28-12
Oooo, dagboek, wat een schande: een
mevrouw uit Wijdemeren moet 7000
euro terugbetalen aan de bijstand omdat haar moedertje 1 keer per week
de boodschappen voor haar betaalde.
Wat is dit erg. Wat is dit stuitend weerzinwekkend.
Twee weken geleden heb ik trouwens
mijn wenkbrauwen laten tatoeëren
dagboek.
‘Waarom?’ vroeg vriendin M.
‘Uit voorzorg en angst’, bekende ik.
‘Ik dacht: stel dat ik met corona in het
ziekenhuis beland, dan is dat al erg genoeg maar stel dat ik in het ziekenhuis
beland en me niet kan opmaken?’
‘Je bent walgelijk’, zei M.
Donderdag 31-12
12.00 uur. Over precies 12.00 uur
is dit jaar voorbij en glijden we het
nieuwe jaar in! Ben nu druk bezig met

appelflappen bakken, heb al een hele
schaal vol.
Vrijdag 01-01
04.15 uur. Dat was het weer dagboek,
oudejaarsavond. Ik lig al een tijd in
bed maar ben nog heel wakker – zou
dat komen door de Cava? Misschien
dat er te veel suiker in zat? Wat een
begin van het nieuwe jaar. Pffff.
06.39 uur. Ik kan niet slapen, weeehhh
(geluid van een huilende baby). Belachelijk.

10,5

3 STUKS € 5,-

14,98

Vleeswarentrio

samen

POTMAAT

Bestel nu online via: tuincentrumvdmeer.shop
of telefonisch. WIJ STAAN VOOR U KLAAR
Onze openingstijden zijn:
Maandag
11.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00

Zaterdag
Zondag

9.00-17.00
12.00-17.00

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

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

2021 wat beschaafder zal zijn want je
wordt steeds hysterischer.’
Dinsdag 05-01
God o God o God: de politie krijgt een
blauw zwaailicht op de fiets. Het is
toch echt om je te bescheuren. Wat is
het volgende goede idee jongens? Een
blauw zwaailicht op de trein? De bereden politie ook een blauw zwaailicht?
Liedje van de week is Wild Places van
Duncan Brown. Prachtig.

Woensdag 06-01
12.20 uur. Goed nieuws dagboek: bijna een maand na de eerste ‘symbolische’ vaccinatie in Engeland en na de
‘symbolische’ vaccinaties van ALLE
andere Europese landen is Nederland
– ALS LAATSTE – eindelijk begonnen
met vaccineren. Ben benieuwd wanneer de duizendste inenting wordt gehaald. Misschien ergens rond Pasen?
22.21 uur. Spanning in Amerika:
Trump-supporters bestormen het Ca-

pitool. Wat een krankzinnige toestand.
Donderdag 07-01
09.47 uur. Het is net officieel bevestigd: Joe Biden is de volgende president van de Verenigde Staten. Hehe.
09.55 uur. Volgens mijn horoscoop
‘wordt mijn humeur vanaf begin maart
beter’. Haha, nog even doorbijten dus.
Ik weet niet wat 2021 allemaal nog
brengt maar met dit soort flauwekul
kan mijn jaar nu al niet meer stuk.

Havenbedrijf


Zaterdag 02-01
13.30 uur. Gaan straks naar nichtje T.
en haar man W.
19.10 uur. Was supergezellig bij T. en W.
19.30 uur. ‘Hoe was je oudejaarsavond?’ vroeg ik aan vriendin M. Ik
had gehoopt op een smeuïg verhaal
zoals een paar jaar geleden, toen haar
man vreselijk dronken geworden was
maar nee, dat was nu niet het geval.
‘Mwah, ik heb leukere avonden gekend’, zei ze. ‘Het enige lichtpuntje
was de conference van Youp.’
Maandag 04-01
Oom H. en buuf Annie kwamen even
langs. Hadden het over het ‘Fatsoen’
van Asscher die in een brief aan zijn
partij schreef (naar aanleiding van
zijn rol in het de toeslagenaffaire) dat
hij wil ‘zorgen voor een samenleving
waarin we eerlijk en fatsoenlijk met
elkaar omgaan’.
‘Als die man ook maar een greintje fatsoen had was hij opgestapt’, gromde
oom H.
‘Hoe kan het dat de HELE Europese
Unie al vaccineert tegen corona, behalve Nederland?’ zei buuf Annie, in een
poging oom H. af te leiden.
‘Omdat de oversterfte in Nederland
hoogstwaarschijnlijk nog niet genoeg
is’, schamperde oom H.
‘En nou houd JIJ je fatsoen’, viel buuf
Annie uit. ‘Ik hoop toch echt dat je in

Hette Kloosterman (19) uit Pietersbierum is ‘shipspotter’. “Ik ben als het mogelijk is bijna elke dag in Harlingen te
vinden, op de Zuiderpier, de Nieuwe Willemshaven, of de industriehaven (Daalimpex), zolang het nog kan.” Hette
fotografeert ruim 4 jaar en sinds twee jaar fotografeert hij schepen. “Momenteel doe ik de opleiding medewerker
fotografie in Ede. Zelf wil ik graag verder in de zeevaart, maar had achteraf de verkeerde opleiding gekozen.”

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)
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Harlingen en aardappeloproer 1847 in tv-serie
‘De Strijd om het Binnenhof’
In oktober 2020 maakte de NTR opnames in Harlingen om de geschiedenis van het Aardappeloproer in Harlingen in 1847 vast te leggen. De
opnames zijn te zien op vrijdag 5 februari op NPO2 om 22.23 uur in de
serie De Strijd om het Binnenhof, in de vijfde aflevering over Johan Rudolf Thorbecke en de Grondwet van 1848.
1847 en 1848 waren jaren van oproer in heel Europa. Na aardappelziekten, muizenplagen, mislukte
graanoogsten, en schepen vol rogge
die door storm de havens niet konden binnenkomen, stegen de prijzen
voor levensmiddelen in 1847 tot recordhoogte.
In Harlingen ging in juni het gerucht
dat in de haven een stoomschip vol
goede aardappels klaarlag om naar
Londen te vertrekken. Zo’n honderd
vrouwen en mannen bestormden en
plunderden het schip. Daarna rukte
de menigte op naar de Noorderhaven en drong het huis van burgemeester Jetze Rodenhuis binnen.
Meubilair en waardepapieren werden op straat en in de Noorderhaven
gegooid, en geld en drank werden
onder de aanwezigen verdeeld en
enkele kostbaarheden ontvreemd.
Schavot
De volgende dag werden de eersten
van de oproerkraaiers gearresteerd.
Er volgde een rechtszaak en de ver-

202 kerstbomen ingezameld!
Jesse Smeding heeft ontzettend zijn best gedaan met het verzamelen van de kerstbomen. Hij is in de kerstvakantie begonnen met zijn
vriend Wesley Hamstra. Samen hebben ze ongeveer zestig bomen
verzameld. Jesse vond het daarna nog niet genoeg en is veel dagen op pad geweest. Met zijn karretje bezocht hij diverse buurten.
Hij kon vijf à zes bomen op het karretje houden en sleepte er nog eens vijf
achteraan. Het karretje wat meters vooruitduwen en dan de losse bomen er
weer bij halen. Gistermiddag zijn medewerkers van de gemeente geweest
om de bomen bij Jesse op te halen. Samen met de vaders Klaas en Peter zijn
de bomen naar de straat gebracht. In totaal lagen er 202 bomen bij Jesse;
een geweldige prestatie! Elke kerstboom levert een lot en een waardebon
van € 0,60 op voor Top1Toys in Harlingen. In de loterij worden drie geldprijzen verloot. Volgende week wordt de uitslag van de loterij bekendgemaakt.

Programma RSH
Vrijdag 8 januari
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 14:00 Keep it Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 23:00 Het Alternatief

Automaterialen IJdema
Ook het adres voor:

Zaterdag 9 januari
09:00 - 10:00 Een praatje en een
plaatje
10:00 – 11:00 On Air
11:00 – 13:00 Afslag Harlingen
13:00 - 14:00 Muziek met Erik
17:00 - 18:00 On Air

- Bougies
- Filters
Automaterialen
IJdema
- Riemen
Ook
het adres voor:
Remdelen - Filters
-- Bougies
Waterpompen- Remdelen
-- Riemen
-- Waterpompen
- Accu’s
Accu’s
-- Etc.,
Etc.etc.
, etc.

Zondag 10 januari
10:00 - 11:00 Kruispunt
11:00 - 12:00 RSH Klassiek
12:00 - 13:00 Roots Music
13:00 - 14:00 Jack Heaven’s café
14:00 - 16:00 Muziek met Erik extra
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 21:00 RSH Klassiek
Maandag 11 januari
09:00 - 10:00 Een praatje en plaatje
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 15:00 Lockdown Radio
15:00 - 16:00 Muziek met Erik
19:00 - 21:00 Afslag Harlingen
21:00 - 22:00 Muziek met Erik
Dinsdag 12 januari
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 15:00 Lockdown Radio
19:00 - 20:00 Keep it Country
20:00 - 22:00 Nostalgia

Automaterialen
IJdema
Woensdag 13 januari
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 15:00 Lockdown Radio
19:00 - 21:00 Balki Breekt de Week

Donderdag 14 januari
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 15:00 Lockdown Radio
accu’s
accessoires
19:00en
- 20:00
Uit de Schatkamer van
20:00 - 21:00 Barrelhouse
21:00 - 22:00 Razende Roeland

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

auto-onderdelen, accu’s en accessoires

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

1 - 8861 CK Harlingen - tel. 0517 - 41 79 97

Vrijdag 15 januari
10:00 - 12:00 Koffie Radio
13:00 - 14:00 Keep it Country
14:00 - 16:00 Nostalgia
19:00 - 20:00 Kruispunt
20:00 - 23:00 Het Alternatief

oordeelde misdadigers werden in
december 1847 streng gestraft op
het schavot op het pleintje voor
het stadhuis in Harlingen. Burgemeester Jetze Rodenhuis die de
bestraffing vanuit de raadzaal op de
eerste verdieping van het stadhuis
aanschouwde, overleed de volgende
ochtend aan een beroerte. Zijn portret hangt in de raadzaal naast het
raam; nog altijd kijkt hij naar het
pleintje voor het stadhuis.
In aflevering 5 van de Strijd om het
Binnenhof geeft Jeanine Otten, beheerder van het Gemeentearchief
Harlingen, toelichting bij verschillende locaties in Harlingen waar
het Aardappeloproer van 1847 zich
afspeelde.
Na succesvolle series als ‘De IJzeren
Eeuw’, ‘80 Jaar Oorlog’ en ‘De zware
jas van Beatrix’ komt de NTR met
een nieuwe zevendelige serie. Wouke van Scherrenburg, die jarenlang
als politiek verslaggever een vertrouwde verschijning op en rond het
Binnenhof was, neemt ons mee in de
levens van achtereenvolgens Jacoba
van Beieren, Johan van Oldenbarnevelt, de gebroeders De Witt, Rutger Jan Schimmelpenninck, Johan

Rudolph Thorbecke, Pieter Jelles
Troelstra en Pim Fortuyn. Levens
die getekend werden door strijd om
de macht en persoonlijke tragiek.
Drama
De NTR heeft een naam als het
gaat om de productie van grote geschiedenisseries. Wat ‘De strijd om
het Binnenhof’ onderscheidt van
eerdere series is de vorm: niet eerder werd documentaire met drama
gecombineerd. In elke aflevering is
namelijk ook te zien hoe een cruciale gebeurtenis uit het leven van
de hoofdpersoon wordt gedramatiseerd door scenarist en regisseur
Niek Barendsen en acteurs als Pierre Bokma, Lies Visschedijk, Minne
Koole, Gijs Scholten van Aschat en
vele anderen.
Binnenhof Online
Naast de tv-serie maakt de NTR een
interactieve site waarin kan worden
rondgedwaald in de ruimtes van
het Binnenhof onder leiding van
oud-politicus Alexander Pechtold en
politiek verslaggever Charlotte Nijs.
Zo zijn er onder andere de online
tours ‘Kunst’ met Pechtold en ‘Wat
gebeurt er met je stem?’ door Charlotte Nijs. Binnenhofonline.nl staat
vanaf 8 januari live.
Uitzendingen De strijd om het Binnenhof: Vrijdagen van 8 januari t/m
19 februari vanaf 22:08 uur bij de
NTR op NPO 2.

Kruiden & Specerijen deel 230

Fred de Vries (fredvries.nl)

Moederkruid

Een befaamd kruid dat in vele
oude kruidentuinen en kloostertuinen een plekje kreeg om zijn
koortsverlagende eigenschappen
is moederkruid (Tanacetum parthenium). Ook in Engeland was
dit feit bekend want zijn Engelse
naam feverfew is een verbastering van het Latijnse woord febrifugia, wat via febris (koorts) en
fugere (vluchten) ‘koortsverlager’
betekent. Zijn lot is dat hij tegenwoordig niet meer als geneeskrachtig kruid, maar als onkruid
wordt gezien.
Oorspronkelijk is de moederkruid afkomstig uit grote delen
van Zuidoost-Europa en aangrenzende delen van West-Azië.
Moederkruid is in Nederland een
verwilderde plant en is een tot 50
centimeter hoge, overblijvende
zomerbloeier met een karakteristieke geur, die doet denken aan
die van kamille. Hij is in het bezit
van aantrekkelijke witgele bloemetjes, die de reden zijn dat moederkruid ook met enige regelmaat
in tuinen wordt aangeplant.
Het eerste deel van de wetenschappelijke naam, Tanacetum, is
afkomstig uit het Latijn en betekent ‘wormhout’ en dus werd de
soort zelfs door de Romeinen al
voor ontworming gebruikt. Maar
we kunnen nog verder terug in de
geschiedenis en dan ontdekken
we dat de Romeinen het woord
uit het oude Grieks hebben geleend: athanasia (ta verwisselde
onderweg wel eens vaker met at)
betekende ‘ontsterfelijkheid’ (a is
‘niet’ en thanasia is ‘dood’). Het is
een bevestiging van het idee dat
planten van deze familie geneeskrachtige eigenschappen hadden.
Het tweede deel, parthenium,
is te herleiden tot het Griekse
woord parthenos met de betekenis van ‘meid’. In het oude Griekenland was dat dus een ‘ongetrouwde dochter’ en die was nog
‘maagd’. Het woord parthenium
is dus te verklaren als ‘maagdelijk’
en verklaart de maagdelijk witte
bloembladeren.

Moederkruid bevat een aantal
werkzame stofjes, zoals parthenolide en tanetin. Van de eerste
bestaan wat aanwijzingen dat het
in een reageerbuisje celdood (apotosis) kan veroorzaken bij enkele
kankersoorten.
Sinds mensenheugenis wordt
moederkruid echter ingezet als
middel tegen koorts, hoofdpijn
en nog wat andere kwalen. Je zou
dus verwachten dat de wetenschap zich met graagte op deze
plant heeft gestort om vervolgens de werkzame stoffen in een
pilletje te stoppen. De resultaten van allerhande wetenschappelijke onderzoeken zijn echter
treurigstemmend, want het blijkt
dat moederkruid helemaal geen
koortsverlagende en hoofdpijnverminderende werking heeft.
Iedereen die denkt op te knappen
met een elixer van moederkruid,
is het slachtoffer van het placeboeffect.
Mocht je de illusie hebben dat het
gebruik van moederkruid dus onschadelijk is dan heb je het fout:
maag- en darmproblemen, misselijkheid, overgeven, diarree en
winderigheid zijn als ongezonde
bijverschijnselen gemeld. Indien
moederkruid gekauwd wordt - in
de hoop om van je hoofdpijn af
te komen - dan kun je rekening
houden met zweren in je mond
plus een tijdelijke zwelling met
gevoelloosheid van je mondholte.
Tegelijkertijd mag een extract van
moederkruid niet gebruikt worden door zwangere vrouwen en
bij patiënten, die bloedverdunners gebruiken.
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Vandaag plaatsen wij twee oude foto’s uit de collectie van Jaap van der Veen
uit Harlingen. De eerste foto is van een aantal vrolijke leerlingen in de klas.
De vraag is wie zijn dit, waar en wanneer is de foto gemaakt?
De tweede foto is van twee woningen waarvan het linker huis, volgens het
bordje bij de voordeur, al onbewoonbaar is verklaard. De vraag is: waar is dit
en wie woonden hier?
Weet u bijzonderheden over het Wie, Wat en Waar? Heeft u namen of iets
dergelijks? Geef het door! Dat kan via wiewatwaar@harlingercourant.nl of
schriftelijk naar de Harlinger Courant, t.a.v. Wie, Wat, Waar, Kanaalweg 72,
8861 KG Harlingen. Of telefonisch: 0517-430043 - geef dan uw nummer
door en u wordt teruggebeld.

Veiling voor het goede doel: overnachting in
vuurtoren en rondleiding op bark Europa
Het prachtige historische zeilschip de bark Europa is woensdag in Harlingen aangekomen en zal hier een aantal weken blijven. Normaal vaart
de Europa rond deze tijd met betalende passagiers in de wateren van
Antarctica, maar dit is door corona helaas niet mogelijk. Om het schip
in deze moeilijke tijden te helpen is er een veiling opgezet, voor het onderhoud van het schip.
De veiling staat op www.vipio.com/
barkeuropa. Bieden kan tot vrijdagavond 8 januari 20.00 uur. De
veiling draait om een bijzondere
overnachting voor 2 personen in de
Vuurtoren van Harlingen, inclusief
ontbijt. Daarnaast een privé-rondleiding op het machtige schip, de
bark Europa. Overnachting van zaterdag 9 op zondag 10 januari 2021.
Inchecken vanaf 15.00, uitchecken
uiterlijk 12.00 uur. Tijdstip rondleiding in overleg met bark Europa.
De vuurtoren werd in 1998 buiten
werking gesteld en biedt na een volledige restauratie nu een comfortabel onderdak voor twee gasten. Bij
binnenkomst vind je eerst de badkamer met ronde doucheruimte.

Via een gebogen gang krijg je toegang tot de torenkamer waar zich
de belangrijkste leefruimte bevindt.
Hier vind je een op maat gemaakt
bed, een gezellige zithoek en alle

faciliteiten die nodig zijn voor een
uitgebreid ontbijt. Via de trap klim
je naar het lichthuis onder de koperen koepel; hier kun je de omheinde
omloop betreden die rondom het
lichthuis loopt. Het hoogste uitkijkpunt op 24 meter hoogte geeft een
uniek uitzicht op de Waddenzee en
de historische binnenstad. De vuurtorenwachter verzorgt ontvangst.
’s Ochtends brengt de bakker een
ontbijtmand met heerlijke verse
broodjes, uitgebreid beleg en verse
jus d’orange.
De bark Europa is in 1911 gebouwd
als lichtschip en werd in de jaren
80 in Nederland omgebouwd tot
zeilschip; een driemast bark. De
bark Europa heeft vele continenten
bezocht wordt daarom ook Ocean
Wanderer genoemd. Het schip is
met name bekend van zijn jaarlijkse expedities naar Antarctica. De
bark Europa brengt voor het eerst in
twintig jaar een winter door in Europa in verband met de coronamaatregelen wereldwijd.

Rondjevoorjeclub groot succes
voor HMHC
Het zijn lastige tijden voor sportverenigingen. Met veel moeite kan er
door de jeugd nog worden getraind, maar verder is het stil op de velden.
Zo ook bij HMHC aan de Westerzeedijk. Ook in financieel opzicht is het
een lastige tijd. Steun van de overheid en de gemeente Harlingen is daarbij zeer welkom.

HARLINGER MIXED HOCKEY CLUB

Ook een actie als Rondjevoorjeclub
helpt dan enorm. Deze actie voor
alle sportverenigingen, waar ook
Zeerobben en fc Harlingen aan meededen, werd ook opgestart door een
van de leden van HMHC. Door 58
personen is uiteindelijk 1180 euro
bij elkaar gebracht. De penningmeester is er blij mee. Dank aan alle
gulle gevers!

Bark Europa woensdag bij de aankomst in Harlingen.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Trainen in de winterperiode
In de winterperiode wordt er door de
jeugd van HMHC gewoon getraind.
Hiervoor is een speciaal winterschema gemaakt door de TC. Want juist
nu iedereen thuiszit, is het van belang dat jongens en meisjes gewoon
kunnen sporten met hun vrienden
en vriendinnen.
Uiteraard is dit wel afhankelijk van
het weer, bij (kans op) vorst is het
kunstgrasveld te glad en kan er helaas niet getraind worden. Houd de
social media van HMHC dus iedere
dag goed in de gaten, dan sta je niet
voor niets bij het hek.
Het is helaas nog even afwachten

wanneer de senioren weer kunnen
trainen, dat is afhankelijk van het
versoepelen van de coronamaatregelen van de overheid.
Onderlinge wedstrijden
voor de jeugd
De komende tijd zullen er op de zaterdagen weer onderlinge wedstrijden worden georganiseerd voor de
jeugd. Hopelijk kunnen ze dan in
het voorjaar weer ‘gewoon’ het veld
op. Hierover volgt binnenkort meer
informatie.
RIVM maatregelen
blijven van toepassing
Op de velden van HMHC wordt uiteraard rekening gehouden met de
huidige RIVM maatregelen. En het
blijft natuurlijk van belang om je gezonde verstand te gebruiken en niet
te komen trainen als je niet fit bent.
Zin om te komen hockeyen?
Ook in deze tijd is het mogelijk om
gewoon een keer mee te komen trainen om te zien of hockey iets voor
jou is. Dat kan bij alle leeftijdsgroepen in de jeugd, dus vanaf 4 jaar. Bovendien is hockey gratis als je 4 of 5
bent. Wel graag even aanmelden van
tevoren via TC@Harlingermhc.nl.
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Ontvang de bekendmakingen in
uw mailbox
Veel bekendmakingen verschijnen iedere week in het
digitale gemeenteblad van De overheid. Het is mogelijk
iedere week alle bekendmakingen in uw buurt via de
mail te ontvangen. Aanmelden voor de e-mailservice van
overheid.nl is zo gedaan via https://zoek.overheid.nl.
Kijk op www.Harlingen.nl/bekendmakingen voor meer
informatie.

Coronavirus

De volgende omgevingsvergunningen reguliere
procedure zijn verleend:
 10-12-2020, Zuiderhaven 200, Harlingen, het gewijzigd
uitvoeren van een eerder verleende vergunning;
 06-01-2021, Diverse locaties binnen de gemeente
Harlingen, het kappen van 28 bomen die te groot zijn
en/of overlast bezorgen.
De volgende omgevingsvergunning reguliere
procedure is geweigerd:
 11-12-2020, Kimswerderweg 48-54, Harlingen, het
plaatsen van twee reclameborden.

Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de
dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/
corona.

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.

APV en Bijzondere Wetten

Gezocht!! Stembureauleden

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 23-12-2020, Vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen,
aanvraag evenementenvergunning voor het
organiseren van de Vlootdag op 10 april 2021.

Op woensdag 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de
leden van de Twee Kamer. Lijkt het je leuk om een keer
op een stembureau te zitten en ben je beschikbaar op
maandag 15 maart, dinsdag 16 maart en/of woensdag 17
maart? Aanmelden kan tot en met maandag 1 februari
2021. Meld je aan via verkiezingen@harlingen.nl.

Tegen een binnengekomen aanvraag/verzoek kan geen
bezwaar worden ingediend.
De volgende vergunningen en ontheffingen zijn
verleend:
 05-01-2021, J.T. Mooij, Drank en Horecavergunning
voor Slijtersbedrijf, Voorstraat 32, 8861 BL te Harlingen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum
van het verlenen of weigeren van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning
indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen,
Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen.
Meer informatie? Bel dan gerust met het team Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving van de gemeente Harlingen
via het algemene telefoonnummer 14 0517.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend
dat in de periode tot en met 06-01-2021.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
 26-12-2020, Blauwe Slenk, Harlingen, het bouwen van
4 2^1 kapwoningen;
 26-12-2020, Westmeep, Harlingen, het bouwen van
een vrijstaande woning met garage;
 27-12-2020, Harlingerstraatweg, Midlum, het bouwen
van een vrijstaande woning;
 29-12-2020, Rozengracht 8, Harlingen, het uitbouwen
van de achtergevel;
 05-01-2021, Achlumerdijk 9, Harlingen, het aanleggen
van twee padelbanen.
De volgende aanvragen reguliere procedure
omgevingsvergunning zijn verlengd:
 24-12-2020, Heiligeweg 25, Harlingen, het verbouwen
van het pand naar woonhuis;
 24-12-2020, Voorstraat 9, Harlingen, het verbouwen
van een woning;
 24-12-2020, Voorstraat 20 A, Harlingen, het isoleren
van het schilddak.

Bent u in de problemen geraakt
door de Toeslagenaffaire
kinderopvang?
In de gemeente Harlingen zijn er gezinnen getroffen door
de toeslagenaffaire kinderopvang. Deze gezinnen zijn door
de Belastingdienst ten onrechte beschuldigd van fraude
met kinderopvangtoeslag. De fouten die de Belastingdienst
gemaakt heeft worden onderzocht door de commissie
Donner. Er komen vergoedingen voor gedupeerde ouders.
Wat kan de gemeente voor u doen?
Bent u persoonlijk geraakt door de fouten van de
Belastingdienst? Heeft u bijvoorbeeld schulden gemaakt?
Het kan ook zijn dat uw kind bijvoorbeeld niet mee
kan op schoolreisje of niet mee kan doen aan andere
activiteiten, omdat de Belastingdienst u mogelijk onterecht
geen toeslag uit heeft gekeerd. Neem contact op met
het Gebiedsteam van Harlingen. Stuur een e-mail naar
Gebiedsteam@harlingen.nl of bel met de gemeente:
140517 (doorkiesnummer 2). Wij zijn dagelijks bereikbaar
op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Mogelijk kunnen
wij u verder helpen. Zie voor meer informatie op www.
harlingen.nl

Parkeervergunning
voor bezoekers: de
bezoekersvergunning

Zodra de vergunning actief is ontvangt u inloggegevens
waarmee u uw bezoek kan aan- en afmelden. Met de
aanschaf van een bezoekersvergunning krijgt u 16 uur per
week parkeertijd voor uw bezoek.
De bezoekersvergunning kunt u online aanvragen via
het Digital Loket Parkeren (https://parkeervergunningen.
harlingen.nl). Inloggen gaat via DigiD. Meer informatie
over de bezoekersvergunning op https://www.harlingen.
nl/bezoekersvergunning.
Eventueel kunt u zich ook melden bij ons Klant Contact
Centrum (KCC). Gezien de maatregelen met betrekking
tot het coronavirus is het nodig om een afspraak te maken.
Neemt u wel een mondkapje en een geldig identiteitsbewijs
(paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee?
Met de bezoekersvergunning krijgt u inlogcodes voor
een gebruikersvriendelijke WebApp. Dus geen aparte
app op uw telefoon, maar een speciale website waar u
gemakkelijk een kenteken kunt aanmelden en afmelden.
Met uw smartphone, tablet, computer of laptop. Fluitje
van een cent. En als u het zelf niet kunt, kan uw bezoek
het misschien wel even doen. U betaalt jaarlijks €20,(binnenstad) of €2,- (Vignetgebied) en vervolgens kunt u
16 uur per week aan bezoek laten parkeren. U kunt geen
tijd opsparen.
Samengevat:
 Alleen inwoners in een betaald parkeren gebied van de
gemeente Harlingen kunnen een bezoekersvergunning
aanvragen;
 1 bezoekersvergunning per woonadres;
 €20 per jaar (Binnenstad) of €2 per jaar (Vignetgebied),
16 uur per week parkeren. Dit zijn vaste prijzen voor
het lopende kalenderjaar; geen restitutie mogelijk;
 Tijd bijkopen is niet mogelijk;
 Kraskaarten kopen blijft ook mogelijk;
 U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw bezoek te
laten betalen bij de parkeerautomaat (of dat ze mobiel
betalen met bijvoorbeeld Yellowbrick, Parkmobile, SMS
parking, etc.).

Stremmingen in de gemeente
Harlingen
 Vanaf maandag 11 januari tot en met vrijdag 15







januari 2021 is de Zuidoostersingel ter hoogte van
Trebol gestremd in verband met aanleggen van
rioolaansluitingen.
Vanaf maandag 11 januari 2021 tot medio 2022 is
de Prinses Margrietstraat afgesloten. In verband met
bouwwerkzaamheden en herinrichting wegen.
Vanaf maandag 11 januari 2021 tot en met 4 februari
is de Prins Bernardstraat gestremd. In verband met
vervangen van de riolering en de herinrichting van de
wegen.
11 januari 2021 is de Grote Kerkstraat (tussen Kleine
Kerkstraat en Heiligeweg) gestremd. In verband met
onderhoud aan leidingen en kabels.
12 januari 2021 van 7.00 tot 11.00 uur is de Zoutsloot
ter hoogte van nummer 72 gestremd.

Wilt u als inwoner van de gemeente Harlingen uw bezoek
Klantcontactcentrum,
voorstraat
35 gebied met 14 0517
gratis laten
parkeren? En u woont
in een
betaald parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning
voor bezoekers
aanvragen
zogenaamde
Postbus 10.000,
8860(een
HA Harlingen
Gem_Harlingen
bezoekersvergunning).

www.harlingen.nl
info@harlingen.nl

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

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

Waddenfonds steekt geld in aanpak plastic soep
Het Waddenfonds steekt € 750.000 in de aanpak van plastic soep in de
Waddenzee. Met het geld wordt in kaart gebracht hoe plastic stromen
vanuit het Nederlandse binnenwater in de Waddenzee terecht komen en
hoe die het beste kunnen worden opgevist. Ook worden milieuvriendelijke alternatieven ontwikkeld voor plastic etensbakjes en vissershandschoenen, twee plastic producten die nu veel in de Waddenzee belanden.
In totaal wordt in beide projecten € 1,1 miljoen gestoken.
In het project ‘Stop plastic van Stad
naar Wad’ van het bedrijf Noria
wordt de route onderzocht die plastic vanuit het Groninger Reitdiep
en de Eems Dollard aflegt naar de
Waddenzee. Ook wordt bekeken hoe

deze plastic soep het beste kan worden opgevangen en wat de invloed
van onder andere wind, stroming
en het type walbeschoeiing is. Daarnaast worden de verschillende soorten plastic en hun gewicht, vorm en

oppervlak onderzocht.
Het plastic wordt met behulp van
twee innovatieve technieken opgevist. Dit gebeurt op een duurzame
en visvriendelijke manier. Het geld
is nodig om de machines uit te testen en om meer te weten te komen
over het aanwezige plastic. Het hele
project kost € 639.901, waarvan het
Waddenfonds maximaal € 419.990
bijdraagt.
Stichting House of Design zoekt

met het project ‘WadAfval van plastic soup naar groentesoep’ naar in
water afbreekbare biobased producten als alternatief voor plastic.
Dit gebeurt in twee proefprojecten.
Zo wordt bekeken of er duurzame
alternatieven zijn voor plastic vissershandschoenen en plastic etensbakjes (Wadtroesjka’s) die nu veel
in de Waddenzee belanden. House
of Design vindt dat ontwerpers een
belangrijke schakel zijn in innovatieve processen. Zij experimenteren
vaak als eersten met materialen en

technieken. De stichting helpt ondernemers in hun zoektocht naar
afbreekbare (biobased) alternatieven voor plastics.
Het doel is om de pilot na afronding
verder uit te rollen. Hiervoor worden een businessmodel en toolkit
ontwikkeld. De totale investering
bedraagt € 496.761, waarvan het
Waddenfonds maximaal € 329.360
voor haar rekening neemt.
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De spiegelbeeld-foto’s van Harlingen
stromen nog altijd binnen.
Heeft u ook een mooie - recente - spiegelfoto?
Stuur ’m naar redactie@harlingercourant.nl

(Foto: Edwin Prins)

(Foto: Anja Prins)

(Foto: Jantina Dam)

(Foto: Anouck Talsma)

(Foto: Dick Hamer)

(Foto: Willem Goudswaard)

(Foto: Eef Sprenger)

(Foto: Feja Schadenberg)

(Foto: Annalies Muurling)

(Foto: Ate Engwerda)

(Foto: Wilma van der Weide)
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Prachtige opbrengst voor fc Harlingen
met virtuele rondjes voor de club
Fc Harlingen start het nieuwe sportjaar met de bekendmaking van een
prachtige opbrengst. Twee maanden terug werd er met de actie, Rondje
voor je Club, gestart en konden er virtuele rondjes gegeven worden. De
kantine is een grote opbrengstbron voor de club en ondanks dat deze helemaal klaar is, moest de kantine vanwege alle maatregelen dicht blijven.
De betrokkenheid bij deze actie
bleek enorm te zijn want met maar
liefst 104 donateurs werden er in
totaal 117,25 rondjes gegeven. In
slechts twee maanden tijd waarin de
kantine dicht was, is er in totaal een
bedrag van € 2345,- opgehaald! Werkelijk een fantastisch bedrag want
met dit bedrag is fc Harlingen van

alle clubs uit Friesland op een derde
plaats geëindigd. Alle gulle gevers
worden ontzettend bedankt voor de
vele virtuele rondjes voor de club.
Natuurlijk gaat er niets boven een
echt rondje in de kantine en hopelijk
kunnen die binnenkort in het echt
weer aan elkaar gegeven worden.

Het genoegen was aan Berend Visser die namens fc Harlingen de cheque
in ontvangst nam.
(Foto: E.c.A)

Fc Harlingen start met jeugdtrainingen
Na twee weken vakantie komt er weer beweging op en rond de velden
van fc Harlingen. De jeugdleden bij fc Harlingen gaan de trainingen weer
hervatten en wel vanaf maandag 11 januari. De focus leggen op de voorjaarscompetitie zal er helaas nog niet inzitten en ook de jaarlijkse wintercompetitie wordt een jaartje opgeschoven. Maar wat kan er dan wél
allemaal?
Jeugdtrainingen
Uiteraard zal de persconferentie van
12 januari op de voet gevolgd gaan
worden en hopelijk worden de maatregelen, die gelden tot en met 18 januari, daarna iets versoepeld. Voor
de trainingen bij de jeugdleden is er
niet veel veranderd. Voor hen gelden
geen extra maatregelen, zij gaan de
trainingen zoals ze dat gewend waren van voor de kerstvakantie weer
langzaamaan oppakken. Helaas
zal het nog wel zonder een warme
douche of een warme chocomel
uit de kantine zijn na afloop want
kleedruimtes en kantine blijven nog
even dicht. Een competitie zal ook
nog ver weg zijn, maar lekker in de
buitenlucht in beweging komen is
goed voor lichaam en geest. Mochten er nieuwe maatregelen aangekondigd worden dan is dit uiteraard
op de website www.fc-harlingen.nl

Harlinger Scootmobielrace - deel 2
Wiebe van Diek klautert zuchtend
en steunend de stoep van ’t stadhuus op. ’t Liefst was hij met sien
scooter naar binnen reden, maar
dan sal d’r eerst ’n plank legge mutte waar je op riede kanne. Toch maar
’s in de raad voorstelle, dinkt Wiebe.
Bode Jan Hoogland is net bezig de
deur an de binnenkant met spons
en leer af te nimmen. D’r zaten nogal wat vetvlekken op. Mogelijk na
’t bezoek van Koningin Máxima en
Koning Willem-Alexander, die onlangs een tussenbezoekje aan burgemeester Sluiter brachten toen ze
op weg waren naar de Waddeneilanden. ’t Gezelschap had bitterballen
had en daar lustte Willem Alexander
wel pap van. Twee van de grootste
ballen had hij in sien zakdoek rolt.
“Voor straks onderweg”, liet hij an
Máxima weten, die dit tafereel met
gefronste wenkbrauwen aanzag.
Vandaar waarschijnlijk de vetvlekken op de deur.
Wiebe ramt de deur open, waar Jan
achter staat op ’n trapke met drie
treden. De deur klapt teugen ’t trapke an, waar Jan met ’n emmer water op staat. De emmer vliegt deur
de hal van ’t stadhuus heen, waar
secretaresse Wanda van der Hoek
juust met ’n stapel papieren naar
de kamer van de burgemeester wilde gaan. De emmer vliegt teugen
hur an en ’t water klotst d’r uut.
Meer dan de helft over Wanda’s
kleren heen. Late we ’t zacht uutdrukke, zij was daar niet blied met.
’n Krachterm van bode Jan klinkt
deur de hal, as Wiebe met sien kop
om ’t hoekje heen komt. “Jumme
mutte de onderkant van die deur ’s
wat afskave”, roept Wiebe. “Dat ding
houdt as de ziekte.” Verdwaasd siet
Jan om ’m heen. “Smerige idioot”,

roept bode Jan. “Kan ’t oek wat rustiger. Ik had wel doodvalle kanne en
must sien hoe Wanda d’r uut siet.”
“Su siet su d’r al jaren uut”, probeert
Wiebe met ’n grapke de lucht wat te
klaren. Maar de gezichten van Jan
en Wanda spreken boekdelen. “Wat
must hier”, vraagt Jan. “Ik wil even
’n gesprekje met onze burgemeester”, seit Wiebe. “O, en vrage wij dat
niet meer an”, wil Jan wete. Wiebe
schudt sien hoofd. “Toevallig bin ik
ex-raadslid ouwe seun, ik mag komme en gaan bij onze burgervader
wanneer ik wil.”
Jan wil er verder gien woorden an
vuil make en klopt op de deur van
burgemeester Sluiter. “Meneer Sluiter, hier is Wiebe van Dijk. Die wil
u even spreken.” Gauw pakt Sluiter
’n servetsje. Hij is net bezig ’n Hema
puddingbroodsje achterover te
slaan. Dit omdat medewerker Henk
Jan Cornelisse jarig was en op deze
lekkernij trakteerde. De gele pudding en poeiersuuker sat duudelijk
om sien mond heen. Oek sien neus
met inbegrip van sien snor was met
de pudding in aanraking komen.
Vlug veegt hij ’t spul van sien gezicht. “Laat Wiebe maar binnen”,
liet Sluiter wete.
“Goeiemorgen”, zei Wiebe en laat
’m in één van de mooiste fauteuils
van ’t stadhuus zakke. “Wat kan ik
voor je doen”, vraagt Sluiter. Wiebe
trekt ’n moeilijk gezicht. “We wille dit jaar weer ’n scootmobielrace
houwe”, seit Wiebe, terwijl die met
’n skuin oogje naar de burgemeester
kiekt. Die verbleekt enigszins bij ’t
horen van deze vraag. ’t Is minutenlang stil. ’t Carillon begint krek met
’n Harlinger deuntsje. “Daar ben ik

De dieetcoach
en de bekende socials te lezen. Via
de groepsapp van de desbetreffende
teams wordt meer informatie verstrekt over de aanvangstijden.
Fc Harlingen JO8, JO9, JO10 en
JO11
De allerjongste jeugdleden hebben
nog een weekje langer vrij. Zij beginnen zoals het er nu voor staat
op woensdag 20 januari van 17.3018.30 uur.

De voetbalschoenen kunnen weer uit de kast en de veters kunnen weer
gestrikt worden want de trainingen bij fc Harlingen gaan weer beginnen.
(Foto: E.c.A)

Nederlanders eten niet volgens
de Schijf van Vijf
Het Voedingscentrum heeft de
Schijf van Vijf gemaakt als leidraad
voor gezonde voeding. Maar slechts
een derde van de energie die wij
eten, komt uit de Schijf van Vijf. En
dat komt echt niet alleen maar omdat de Schijf van Vijf een nogal ingewikkelde manier is om gezond eten
te promoten…
Zelf werken wij met de Puur Gezond methode. Dit is een piramide
waarbij u in één oogopslag kunt zien
aan welke producten wij het meeste
waarde hechten. Dit zijn vocht en
groente en fruit. In de Schijf van Vijf
wordt dit ook gepromoot. Maar uit
het onderzoek blijkt dat de aanbevolen hoeveelheid groente van 250
gram volgens de Schijf niet gehaald
wordt. Mensen eten gemiddeld 129
gram per dag. In de Puur Gezond
methode raden wij zelfs 300-400
gram per dag aan. Ook blijken Nederlanders de hoeveelheid fruit
niet te halen: 114 gram per dag. De
Schijf van Vijf raadt 2 stuks (200
gram) per dag aan, wij 3 stuks (300
gram) per dag.
Een ander product waarvan ik vind
dat wij meer moeten eten, is vette
vis. Uit de onderzoeken blijkt dat
wij dagelijks gemiddeld 15 gram
vis eten. Hierbij zijn producten met
minder dan 70% vis ook meegerekend. Hierbij kunt u denken aan
lekkerbek en vissticks, met meer
paneermeel en zout dan vis, hetgeen mijns inziens niet echt onder
de door ons lichaam benodigde vis
valt. Dat vind ik dus ook vreemd
omdat deze soorten buiten de Schijf

van Vijf vallen en toch meegeteld
worden. Wishful thinking zou ik het
willen noemen, want hiermee eet
42% van de mensen voldoende vis.
Dit is overigens maar één keer per
week, volgens de nieuwste adviezen,
gebaseerd op vooral problemen met
de verkrijgbaarheid. Twee keer per
week (vette) vis is voor onze gezondheid stukken beter.
Volgens het onderzoek blijken Nederlanders ook regelmatig buiten
de Schijf van Vijf te kiezen. Hierbij
kunt u denken aan witte graanproducten in plaats van volkoren
graanproducten. Maar ook bijvoorbeeld jam, chocolade, chips, koek,
48+ kaas en vleeswaren. Dit buiten
de Schijf van Vijf eten, is natuurlijk
niet zo vreemd, omdat zelfs vleeswaren, omdat zij bewerkt zijn, buiten
de Schijf van Vijf vallen. De 48+
kaas, gewone kaas zoals de meeste mensen dit eten, is volgens het
Voedingscentrum te vet en ook een
extraatje. Van deze extraatjes mag
u er drie per dag eten. Hoezo nogal
streng en onhaalbaar? Volvette 48+
kaas blijkt overigens uit recent onderzoek te beschermen tegen harten vaatziekten.
Een opvallende uitkomst is dat
mensen te weinig smeer- en bereidingsvetten eten. Mijns inziens ook
ingefluisterd door de immer durende en sterk verouderede ‘let op vet
campagne’ vanuit het Voedingscentrum. Mensen durven geen vet meer
te eten en dat is jammer, want ook
vet is nodig voor onze gezondheid.
Daarbij aten de mensen ook bereidingsvetten buiten de Schijf van
Vijf. Dit zal dan de vergruisde room-

nou direct geen voorstander van”,
reageert Sluiter. “Je weet dat het
in voorgaande jaren een puinhoop
werd en ik ben wel verantwoordelijk
voor dat zooitje.”
“Daar hef ik volkomen begrip voor
burgemeester. Daarom nim ik nou
zelf ’t heft in de handen”, seit Wiebe,
met de nadruk op ik. “Dit mag nóóit
weer gebeure en onder mien leiding
sál dit oek nóóit weer gebeure”, belooft de Harlinger zanger plechtig.
“’t Draaiboek leit al klaar.” Dat was
niet helemaal waar, hij was daar al ’n
half jaar met bezig en dat sat nog vol
hiaten. Sluiter zucht ’s diep. “Ik weet
dat de burgers van Harlingen dit ’n
prachtig evenement vinden. Maar
het moet dan deze keer écht goed
geregeld zijn Wiebe, anders krijg
ik de commissaris van de Koning
weer op de stoep.” “Miskien wil hij ’t
startskot wel losse”, reageert Wiebe
lachend. “We kunnen ’m natuurlijk
even vragen”, lacht nu ook de burgemeester. Se geve mekaar ’n hand,
waarbij Wiebe plechtig belooft er ’n
nette race van te maken.
Hij gaat de kamer uut en stapt in de
hal. Op de marmerne vloer is ’t nog
glad van ’t water, dat intussen deur
bode Jan se goed mogelijk droog
maakt is. Maar net waar Wiebe sien
maat 47 skoen neer set, is ’t nog
wat nat en glibberig. Met ’n salto
komt hij pienlijk ten val. “Maak die
bende dan ook goed droog je, grieze doffert”, moppert Wiebe, terwijl
die over sien zitvlak wrieft. “Eigen
schuld”, reageert bode Jan met ’n
glimlach. Wiebe trekt de deur open
en verdwient gauw met de smoor in
sien bêlig.
Wordt vervolgd.
Ubbo Posthuma 2021

boter zijn, waarvan ik de problemen niet zie. Roomboter is een natuurproduct. Het verhoogt wel ons
‘foute’ LDL-cholesterol, maar ook
het ‘goede’ HDL-cholesterol. Dus de
balans in de bloedvaten blijft gelijk.
De aanbeveling om dagelijks 25
gram noten te eten wordt maar door
12 procent van de mensen gehaald.
Dit kon nog wel eens samenhangen
met bovengenoemde angst om vetrijk te eten, maar zeker ook met de
prijs van noten. Het lijkt haast wel
dat alle gezonde voedingsmiddelen
steeds duurder worden en het gemaksvoedsel steeds goedkoper. Zo
creëren we ondervoeding in een lichaam met overgewicht. Ondervoeding door te weinig voedingsstoffen.
Met als gevolg vermoeidheid, welvaartsziekten (denk aan diabetes
type 2, kanker en hart- en vaatziekten), darmklachten en vergeet de torenhoge kosten in de gezondheidszorg niet. We eten ons letterlijk ziek.
In de Puur Gezond methode staat
overigens op de onderste regel van
de piramide bewegen getekend. We
bewegen bijna allemaal structureel
te weinig. Bewegen is echt nodig om
onze hersenen van energie en zuurstof te voorzien. En als de hersenen
goed gevoed zijn, gaan wij minder
fout eten.
Wilt u meer weten over de resultaten van dit onderzoek of over de
Puur Gezond methode? Neem dan
contact op met Irene van der Vuurst,
diëtist Libra, tel. 06-11276810.
Libra is gevestigd in Franeker (De
Metro), Harlingen (Fysio Harlingen)
en Sexbierum (Fysio Harlingen). De
diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering en u heeft geen verwijzing (meer) nodig.
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Lieve Nico & Anja
bedankt namens al het personeel,
kinderen en kleinkinderen
voor alle mooie jaren.

