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Stormvloeddeuren keersluis SAS teruggeplaatst

Piets Weer
Warmte en buien
Het wordt een weekend met
warmte, maar ook een weekend met buien. Zaterdag begint met zon, maar geleidelijk
volgt vanuit het zuiden bewolking. Overdag 24 of 25 graden met een zwoel karakter
en matige oost tot noordoostenwind. Later in de middag, in
de avond en nacht en zondag
overdag fikse regen- of onweersbuien.
Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

Collecte
MS Fonds
De collecte van het MS Fonds
heeft in Harlingen, ondanks
dat slechts 11 mensen hebben
gelopen, een mooi bedrag
van € 1496,29 opgebracht. Dit
is inclusief de statiegeldbox
die 5 maanden bij Albert Heijn
gestaan heeft.

Poëzieroute
voor kinderen

(Foto: HC – Joachim de Ruijter)

HARLINGEN - Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen periode de keersluis
SAS in Harlingen opgeknapt. Na bijna twintig jaar waren de vier stalen
sluisdeuren, aandrijvingen en andere installatieonderdelen toe aan een
grondige onderhoudsbeurt. Afgelopen dinsdag werden de sluisdeuren teruggeplaatst. Daarmee werden de werkzaamheden afgerond en wordt de
waterkerende functie van de sluis ook voor de toekomst behouden.
Wetterskip Fryslân is verantwoordelijk voor de primaire keringen:
zeedijken, duinen en sluizen en gemalen in de kering. De keersluis Sas
Harlingen is in 1963 gebouwd en
in eigendom van Wetterskip Fryslân. De sluis bestaat uit twee vloeddeuren (aan de stadskant) en twee
stormvloeddeuren (aan de Waddenzeekant). Rond 2003 is de keersluis
Sas helemaal opgeknapt. De houten
deuren zijn toen vervangen door
stalen deuren. Om de waterkeren-

de functie van de sluis ook in de
toekomst te behouden, moest deze
worden gerenoveerd.
De volgende werkzaamheden zijn
verricht: De deuren zijn opgeknapt,
schoongemaakt en voorzien van een
coating; De ‘slibopwoelinstallatie’ in
de kelders van de sluis is hersteld.
Deze installatie, die het slib verwijdert als de sluisdeuren in gebruik
zijn, werkte niet meer goed; De aandrijvingen van de sluisdeuren in de

Huidtherapie
Acne
Acne rosacea
Rimpelopvulling
Medische peeling
Microdermabrasie
Microneedling
Lymfedrainage
Bindweefselmassage
Voor- en nabehandeling van
medische ingrepen
Couperouse, pigmentvlekken

HARLINGEN – “Helaas moeten we Harlingen Ongeschut nóg een jaartje
overslaan”, laat de organisatie Stichting BENG weten.
De reden van het wederom niet
doorgaan heeft alles te maken met
de onzekerheid rondom Covid-19.
Daarnaast is bij de hulpdiensten
geen capaciteit om in te zetten. Dus
ook geen politie. De organisatie
dient zorg te dragen voor beveiliging zowel op land als op het water.
Daarmee wordt het organiseren van
dit unieke Harlinger evenement te
kostbaar en financieel onmogelijk.

Uw vervoer onze zorg!

Enkele behandelingen kunnen worden
vergoed door de zorgverzekeraar!

Als voorbereiding op de terugplaatsing van de stormvloeddeuren is
de sluiskolk vorige week schoongemaakt. Met een pomp op een schip
is het slib opgezogen en duikers hebben de sluiskolk geïnspecteerd.

Harlingen Ongeschut
gaat ook dit jaar niet door

Stichting BENG: “We hadden voor
dit jaar een XXXL editie in petto,
omdat we Ongeschut al drie jaar op

Schoonheid
Anti-huidveroudering
Huidverbetering
Liften van de huid
Ancebehandelingen
Rimpelbehandelingen
Natuurlijke peelingen
Chemische peelingen
Behandelingen voor de extreem
droge- of gevoelige huid
Tanden bleken Wimperpermanent
Lichaambehandelingen
BioSlimming
Harsen van gezicht en lichaam
Brazillian wax Bindweefselmassage

kelders zijn hersteld; Het houtwerk
op de deuren, dat zorgt voor goede
afdichting, is vervangen. Bij de renovatie bleek het hout te zijn aangetast door paalworm.
Er zijn kleine reparaties verricht aan
het beton, de luiken en leuningen
van de sluis.

rij hebben moeten missen. In 2018
en 2019 kon het vaarspektakel door
de Harlinger grachten geen doorgang vinden omdat door het opstuwen van het zeewater de zeewaterstand niet op kanaalpeil kwam.
Hierdoor kon de keersluis Sas niet
dicht en de binnensluizen niet open.
Het trucje kon dus niet uitgevoerd
worden. In 2020 was Covid-19 de
spelbreker. We kijken er naar uit
om volgend jaar weer met alle liefhebbers van Ongeschut in een mooi
feestelijk versierd en verlicht bootje
te stappen!”

Taxi
0517 415 555
Autoverhuur
0517 433 666

Naar de
vaccinatie of
testlocatie?

Wij zijn ingericht op coronavervoer.
Veilig en goed geregeld!

www.polharlingen.nl

Bibliotheek Harlingen en
Boekhandel Van der Velde
organiseren deze zomer een
poëzieroute voor kinderen
(4-12 jaar) en hun ouders/begeleiders door de gemeenschappelijke tuin en de panden. Meedoen aan de een
poëzieroute is gratis en kan
de hele zomervakantie lang,
van maandag tot en met zaterdag tijdens openingstijden
van bibliotheek en boekhandel. Kriskras door de tuin en
tussen de boeken zijn tien
gedichten of fragmenten van
gedichten verstopt, wie ze allemaal weet te vinden, puzzelt
vervolgens een woord met
letters uit de gedichten. Ouders of begeleiders kunnen
natuurlijk mee zoeken en puzzelen, maar vinden in de tuin
ook de prachtige beeldententoonstelling Hoge Luchten
van het Hannemahuis. De
poëzieroute sluit mooi aan
op deze expositie, die verder
gaat dan alleen de lucht die je
ziet als je naar boven kijkt.

Gratis kinderworkshops in
de bieb
Bibliotheken Noord Fryslân
staat deze zomer in het teken van gratis activiteiten
voor kinderen en jongeren.
De hele schoolvakantie lang
zijn er leuke workshops.
Aanmelden
Veel kinderen hebben zich al
aangemeld, maar er zijn bij
een aantal workshops nog
plekjes vrij. In bibliotheek
Harlingen zijn dat: foto’s en
video’s maken met de green
screen op maandag 26 juli,
15.00-16.30 uur en bouw je
mooiste vakantiehuis in Minecraft op maandag 16 augustus,
15.00-16.30 uur. Alle activiteiten zijn gratis, aanmelden is
wel verplicht. De meeste activiteiten zijn voor kinderen van
acht jaar en ouder. Aanmelden kan via ontdekdebieb.nl/
zomeractiviteiten.
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Het hemd van het lijf: Klaas Smeding
We vragen elke week een Harlinger het hemd van het lijf. Sipke Wagenaar beantwoordde vorige week de vragen. Hij geeft de pen door aan
Klaas Smeding.
Ik ben Klaas Smeding, vijftig jaar
geleden geboren in Oudwoude. Met
mijn ouders en mijn twee jaar oudere zus ben ik daar opgegroeid, ik ben
een wâldpyk dus. Na later in Kollum,
Dokkum, Lunteren en Buitenpost te
hebben gewoond, belandde ik door
mijn vrouw Sandra in Harlingen. We
hadden elkaar leren kennen op het
politiebureau in Franeker, waar ik
voor de gemeente Franeker bij parkeerbeheer werkte.
Als handhaver ben ik nu alweer bijna vijftien jaar werkzaam in Harlingen, ik heb gesolliciteerd toen Sipke
Wagenaar wat anders wilde doen.
Met Sandra ben ik ruim achttien
jaar samen, we hebben een dochter van zestien, Sanne, en een zoon
van twaalf, Jesse. Kat Tommie is
er ook nog. In mijn vrije tijd mag
ik graag een blok om te fietsen op
mijn mountainbike en één keer in
de week volleybal ik. De Tweede
Wereldoorlog en alles daarom heen
heeft mijn interesse. Ik ben vorige
week met Jesse naar het Vrijheidsmuseum geweest in Groesbeek en
met Sandra naar de zandsculpturen
in Garderen, die als thema hadden
“75 jaar vrijheid”. Wat indrukwekkend wat daar van zand te zien was.
De vraag die Sipke stelt:
Klaas, jij was elk jaar actief bij Spijkerstad en volgens mij nam je voor
dat evenement verlof op. Wat bewoog jou om daar aan deel te nemen? Ben je zo handig?

Sipke, jouw vraag aan mij ging over
mijn inzet bij Spijkerstad. Ik heb
hier twaalf jaar aan meegedaan. Ik
stemde mijn verlof hier inderdaad
op af. Het is een prachtig initiatief
van de gemeente voor de kinderen
hier. Het is een week, die van opbouwen tot afbreken heel goed georganiseerd is. Ik ben niet heel handig,
maar met elkaar kwamen we elk jaar
tot een prachtige hut. Ik kon de kinderen goed aansturen. Mijn vaste
maatje was Miranda van der Hoek.
We zijn er dit jaar beiden niet meer
bij, omdat de kinderen nu niet meer
willen in het laatste jaar dat ze nog
mochten.
Wat betekent Harlingen voor
jou?
Harlingen is de plaats, waar ik met
veel plezier woon en werk. Het is
een prachtige stad met zijn havens
en monumenten. En de meeste aanpassingen en verbouwingen maken
het steeds wat mooier.
Levensmotto?
Kijk niet naar een ander, zie de
mooie dingen van jezelf.

Ik zou willen dat ik twee rechterhanden heb, zodat ik wat handiger ben
met klussen.

Mooiste plekje in de stad?
Dat zijn thuis en de Waddenpromenade met het mooie uitzicht over
het Wad naar de Waddeneilanden
en aan de andere kant het zicht op
de havens en het centrum.

Waar stoor je je snel aan?
Aan onrecht en oneerlijkheid. Met
recht en eerlijkheid kom je zoveel
verder.

Waar zou je beter in willen zijn?

Warmte, fikse (onweers)buien,
plaatselijk wateroverlast
Het komende weekend staat in het teken van zomerwarmte. Het kan zaterdag op de meeste plaatsen 24 of 25 graden worden met in het oosten
en noordoosten nog 26 of 27 graden. Het weer heeft een zwoel karakter.
Zondag is het met een gemiddelde van 24 of 25 graden ook flink warm.
Zaterdag bereiken ons vanuit het
zuiden buien. Dit kunnen stevige
buien zijn met soms veel regen, hagel en kans op zwaar onweer. Ook in
de avond en nacht naar zondag toe
en zondag overdag zijn periodiek
fikse buien actief. Dit blijven buien
met kans op onweer, hagel en veel
regen. Kortom dit weekend is er
plaatselijk kans op wateroverlast.
Maandag en dinsdag is het nog niet
afgelopen met de buien. Woensdag,
donderdag en vrijdag blijven buiig.
Verkeerswaarschuwing
De komende dagen, avonden en
nachten tijdens buien soms matig of
slecht zicht door regen en soms veel
water op de weg.
Watersportwaarschuwing
Tijdens buien kans op matig zicht
door regen.
Actueel
Het is vandaag een warme dag met
geregeld zon en overdag temperaturen van 20 of 21 graden. De wind
is meest matig uit noord tot noordoost. Vanavond is het buiten zitten
met zon en om 19.00 uur bijna 19 of
20 graden. Vannacht is het vrij helder weer met temperaturen rond 14
graden op het vaste land en op de eilanden 16 graden. Een matige wind
uit het oosten, kracht 3 of 4 met vlagen in kracht 5.
Morgen wordt het een flink warme
dag met temperaturen rond 24 graden. De zaterdag begint met zon,
maar in de middag volgt meer en
meer bewolking. Wij kunnen het

Weer

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

tot de avond droog houden, of bijna
droog. De wind uit het oosten tot
noordoosten is matig, kracht 3 of 4
en in vlagen kracht 5. In de avond en
nacht vanuit het zuiden buien en in
de nacht 17 of 18 graden.
Zondagochtend lijkt het nog aardig
te gaan met zon en een enkele bui.
In de middag stevige buien met kans
op onweer en veel regen. De zon ertussendoor en overdag 24 graden.
Vooral bij ons in het Waddengebied
kan met gemak in 24 uur tijd 20 of
30 mm regen vallen of nog meer. In
de avond en nacht blijft het buiig
met in de nacht 16 of 17 graden.
Maandag is het nog altijd warm met
22 of 23 graden, maar ook dan buiig
weer. De zuidwestenwind is matig
tot vrij krachtig (kracht of 5).
Dinsdag veel bewolking en buien
met overdag 22 graden. De wind uit
west tot zuidwest is matig tot vrij
krachtig (kracht 4 of 5).
Ook woensdag veel bewolking en
buien met overdag 22 graden. Een
matige tot vrij krachtige wind uit
west tot zuidwest. Donderdag en
vrijdag blijvend buiig.

Welk stempel ontbreekt er nog
in je paspoort?
Dat zou ik zo niet weten. Ik wil nog
wel graag eens naar de Scandinavische landen, Noorwegen en Zweden.
Wie weet komt dat er nog eens van?
Ben je een verzamelaar of kun je
gemakkelijk weggooien?
Veel dingen belanden eerst op de
zolder voor ze later alsnog weggaan.
Ik denk wat langer na over of iets
nou wel of niet weg moet. Uiteindelijk kan het best alsnog worden weggegooid. Als het nog goed is, breng
ik het altijd naar de kringloopwinkel
of de Inbreng. Voor alles een tweede
kans.
Volg je de lokale politiek?
Ik zit er niet bovenop, maar volg het
zeker wel. Ook vanwege mijn werk
moet ik wel van sommige zaken wat
weten en van andere zaken wil ik gewoon weten hoe er over gepraat en
beslist wordt.
Naar welke muziek heb je voor
het laatst geluisterd?
Ik mag graag luisteren naar de popmuziek van ongeveer 1960 tot en
met 1990 en zo nu en dan wat hardrock.
Met wie zou je een paar uren op
een terrasje willen zitten?
Met Wopke Klaver. Dan zou ik hem
eens kunnen vragen waarom Spijkerstad die ene week in het jaar niet
op het grasveld bij het Noorderlicht
kan. Daar wil ik graag met hem over
in discussie gaan. Er zijn nu zoveel
kinderen die heel veel plezier wordt
ontnomen en dat vind ik sneu.
Favoriete sport?
Voetbal, judo, volleybal.
Voor wie heb je veel respect?
Voor mijn ouders, die hebben wat
mij te stellen gehad vanaf dat ik een
jaar of 15, 16 was tot dat ik Sandra
tegen kwam.
Wat is de grootste gok die je ooit
genomen hebt?
De beslissing om in Harlingen te komen werken. Dat vond ik toch wel
wat, met het werk wat ik doe. Ik heb
er van tevoren over gesproken met
Jan van der Heide en Sipke Wagenaar. Maar ik heb gesolliciteerd en
ben aangenomen en dat is ondertussen al veertien jaar geleden.

Welke uitdaging zou je nog een
keer willen aangaan?
Met Jesse de Elfstedentocht fietsen.
Dat duurt nog wel een paar jaar, omdat Jesse nu nog niet oud genoeg is.
Grote blunder?
Ontslag genomen op de vliegbasis,
in Leeuwarden, wat eigenlijk niet
eens kon, want ik had een contract
getekend. Ik kwam zonder werk te
zitten. Mijn ouders vonden dit ook
een behoorlijke blunder.
Hoe zou je dag er uitzien als je
miljonair was?
Ik zou niet veel anders doen dan nu.
Ik woonde misschien op de Midlumerlaan, daar staan mooie huizen.
We gaan misschien wat vaker op vakantie, je leeft er dan toch ook naar!
Ik zou mijn familie natuurlijk ook
wat helpen.
Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Kijk naar wat je hebt. Als je daar tevreden mee bent, is het toch goed?
Het gras is ook groen aan jouw kant.
Waar zou de gemeente meer
aandacht aan mogen schenken?
Zo doorgaan!
Bist oek sunig?
Ik ben niet heel zuinig, maar ik moet
wel het nut van een aankoop zien.
Avondje uit naar?
Naar het theater of uit eten.
Mis je iets in Harlingen?
Ik zou het zo niet weten. Een zwem
vijver voor de jeugd of een schouwburg prima, maar ik mis het persoonlijk niet.
Wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt?
Ik ben eens thuisgekomen, helemaal
in het verband. Op het werk verveelden we ons, dus ik werd helemaal
ingepakt. Ik had mijn ouders al gebeld dat ik door omstandigheden
wat later thuiskwam. Ze schrokken
natuurlijk toen ze me zagen. Na een
uur deed ik het verband eraf. Mijn
moeder keek me aan en vroeg of dat
wel kon. Toen kwamen ze erachter
dat mij helemaal niks mankeerde.

Grootste miskoop?
Een Opel Manta kopen, een opknapper. Ik zou de auto zelf oplappen,
maar zoals ik eerder al zei dat ik wel
wat handiger zou willen zijn, had ik
dat toen al moeten zijn. De auto was
geen succes.
Ik geef de pen door aan:
Tjeerd de Heus, kaasboer en al jaren een vast gezicht op de zaterdagmarkt.
En stel de vraag:
Tjeerd, je staat al jaren op de markt
in Harlingen. Hoe is de markt in de
jaren veranderd en wat maakt dat
je klanten zo graag bij je komen kopen?

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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Felicitatie

Met bewondering voor zijn geduldig en dapper gedragen ziekte
en met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons heeft betekend,
berichten wij u dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze papa, schoonvader en opa

Sjoerd Homminga
 Harlingen, 16 november 1942

† Harlingen, 17 juli 2021

Emmy Homminga-de Mul

Als leven lijden wordt
dan is sterven
een verlossing.

Regina ten Wolde-ten Brug
- Gientje b Sinds 9 april 1984 weduwe van
Hannes ten Wolde

Deirdre en Frank
Sterre en Roos
Céline
Valerie en Stefano

Deze schone zwemster blijft
sportief, maar alles gaat door,
21 juli de ZES ervoor!!

iN MeMORiaM

5 Harlingen, 20 april 1937
c Harlingen, 16 juli 2021
Douwe † en Anja
Niels & Marianne,
Roald
Rinnie en Trijnie
Lian & René
Gwen, Twan †
Robert & Nicole
Dylano, Jaylen
Rick & Sultan
Atie en Bennie
Kevin & Claudia
Demi, Tess,
Jason

Correspondentieadres:
Willemskade 5
8861 XB Harlingen
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Bedroefd moeten we na zijn slopende ziekte helaas
afscheid nemen van onze lieve broer en zwager

Sjoerd Homminga

22-07-2020

22-07-2021
Alweer een jaar...!

Niet meer tastbaar maar nog als de dag van gister
in ons hart en gedachten.
Mijn lieve onvergetelijke vrouw en mammie, oma en
overgrootoma

Sietske van der Wal-de Vries
Lammert van der Wal
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

We wensen Emmy, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
Harlingen: Gerrit Homminga
Josie Homminga-Krol † in herinnering
Heiloo: Lies Homminga
Oss: Siebe Homminga
Ria Homminga-Jonkers
Bergen: Siena Groenewegen-Homminga
Harry Groenewegen † in herinnering

De crematieplechtigheid heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
Wij bedanken het personeel van de Batting,
afd. de Sloep, voor de liefdevolle verzorging.
Correspondentieadres:
Kimswerderweg 7, 8862 TR Harlingen

Bauke Homminga † in herinnering

Lieve super oma, we gaan u missen. ✩
Ultima in mortis hora

OVeRliJDeN
Helaas heeft de ziekte gewonnen en moesten wij
afscheid nemen van

Rinske Dirks-Jellema

Na een jarenlange vriendschap, gevuld met mooie
herinneringen, hebben we afscheid genomen van

Sjoerd Homminga
Emmy, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

Levenspartner van Haiko de Groot †
Minnertsga: Jellie † en Geert
Harlingen: Bauke en Willemien
Jacob en Hitty
Wijnaldum: Jouke † en Ageeth
neven en nichten

Demi en Tess

Anton en Nel
Leonarda
Jan en Nardi
Harlingen, 17 juli 2021
Toch nog plotseling kregen wij het droevige bericht
dat onze aardige buurman is overleden.

Wijnjewoude, 16 juli 2021.

Sjoerd Homminga
Wij wensen Emmy de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte de komende tijd.
Namens de bewoners van Willemsstaete

Verdrietig, maar met mooie herinneringen,
moeten wij afscheid nemen van onze lieve zus,
schoonzus en tante

Gientje ten Wolde-ten Brug
Wij koesteren de mooie momenten en wensen de
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel
veel sterkte.
Rudy Reitsma-ten Brug
Tiny Teuben-ten Brug
Willem Teuben
Rika Molenaar-ten Brug
Neven en nichten

Soms is het beter om te gaan...
Veel mooie herinneringen aan

Moeke ten Wolde

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

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

deboeruitvaart.nl

Meer familieberichten
op pagina 4 en 5

blijven voor altijd bestaan.
Marit en Niecky
Lisa en Johan
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OVERLIJDEN

Wij zijn ontzettend geschrokken van het
plotselinge overlijden van
In iedere traan van verdriet
glinstert een mooie herinnering

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in
haar zorgzame leven voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, beppe
en oerbeppe

Corrie Pietersma

Leeuwarden, 18 juli 2021

Rimmert Douwe Pietersma
Huub en Yvonne
Marjolein
Annelies en Dennis
Daven
Frank en Desiree
Age en Lonneke
Robin en Iris
Bas en Mariska
Rimmert en Ingrid
Jordi en Christina
Michelle
Gelegenheid tot condoleren op zaterdag 24 juli in
Uitvaartcentrum Herlinghe, Koningin Wilhelminastraat 2, 8862 SJ Harlingen, van 09.30 uur tot 10.00 uur.
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Verdrietig zijn we na het overlijden van mijn zoon,
onze broer, zwager en oom

Met haar enorme inzet was zij de drijvende
kracht van onze bridgeclub op de
dinsdagmiddag.
We wensen haar man en de familie veel
sterkte met dit zware verlies.

FRANS BREEK
Ook zijn we dankbaar voor alle mooie en gezellige
momenten.
Pa Frans
Michel, Arianne en Thijn

De dames van de bridgeclub

Cornelia Pietersma – Wetterauw
Corrie
Huizum, 13 december 1941

ÛNFERJITLIK

De zee zingt haar lied
golven dansen tot ze breken
op het strand.
Een zachte wind
bespeelt de sporen die ik
achterlaat in het zand.

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen had je de wind niet mee.
Intens verdrietig maar vervuld van trots en mooie
herinneringen laten wij u weten dat mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa is overleden

Moedig ben je de strijd aangegaan, helaas viel deze
niet te winnen.
We zijn verdrietig omdat we al zo snel afscheid
moeten nemen van onze fijne dierbare zwager en oom

Frans Breek

Frans Breek

* 18 juni 1959
Amsterdam

† 17 juli 2021
Harlingen

wat zullen we je missen.
Wij wensen onze zus Danny, de kinderen en zijn
ouders heel veel sterkte toe.
Jan (in dierbare herinnering)
Margriet
Rita & Jan
Peter
en oomzeggers

Danny
Laura en Steven
Isabeau, Julin

Mike en Esmée

Intens verdrietig zijn wij na het overlijden van

Denise en Gilius

Correspondentieadres:
Dr. W. Dreesstraat 13
8862 BX Harlingen

Robin

Wij gaan hem vreselijk missen.
We wensen tante Danny, Robin, Wietze en verdere
familie heel veel sterkte toe om dit grote verlies te
kunnen dragen.

Wietze

Aan huis liever geen bezoek.

Nooit meerNooithier
meer hier
altijdons
bij ons 
maar altijdmaarbij

Lieve beppe, we zullen je missen.
Lieve beppe, we zullen je missen.
Je kleinkinderen

Je kleinkinderen

Niet te bevatten

Zo plotseling moeten wij afscheid nemen van
onze zus, schoonzus en tante

Corrie Pietersma-Wetterauw
Janny †
Casper en Anneke
Kinderen en kleinkinderen

Ome Frans

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden op donderdag 22 juli.
U kunt een schriftelijke condoleance achterlaten
op www.lestegroet.nl
Correspondentieadres:
Danny Breek Helvrich, Lanen 16, 8861 CD Harlingen

Peter, Saskia, Danique en Pepijn
Er is een schakel die de dood niet kan verbreken
onze kinderen en herinneringen leven voort.

Frans Breek
De vader van mijn kinderen.

Een glimlach van liefde
Een traan van gemis
Omdat het zonder mijn lieve zoon Frans
Nooit meer hetzelfde is
Met grote verslagenheid is van mijn heengegaan,
mijn lieve zoon

Frans

Yvonne
Ik zal goed op de kinderen passen.
Rust zacht.
Achter elke traan van verdriet
schuilt een glimlach van mooie herinneringen

Frans Breek

Veel liefs, Je lieve Moekje

Je vrienden/maatjes
Gert-Jan - Sucharin
Frans - Ankie
Bauke - Lia †

Het mooie van herinneringen is
Dat niemand ze van je af kan nemen
Want ze blijven voor altijd in je gedachten en in je hart

Overleden

Corrie Pietersma
Bedankt voor onze jarenlange vriendschap.
Ik zal je heel erg missen.
Liefs Hanny
Mijn hartelijke, meelevende en vrolijke (bridge)vriendin

Corrie Pietersma
Blijft in mijn hart leven met onder andere haar
woorden ‘je kunt het’ en haar glimlach.
Carolien

Met groot verdriet en na een oneerlijke strijd is veel te
jong van ons heengegaan, mijn lieve tweelingbroer,
mijn lieve zwager en onze lieve oom

Frans Breek
Wij wensen Danny, alle kinderen en familie veel
sterkte met dit grote verlies.
Rob - Jellie
Johan - Simone en kinderen
Jolanda - Rick
Joeri
Anouk - Ido
Frans behouden vaart!

Danny en familie sterkte gewenst.
Harlingen, 17-7-2021
Rust zacht

lieve Frans
Wij wensen Danny en de familie heel veel sterkte toe.
Huub en Maja

Meer familieberichten op pagina 3 en 5
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Mooie jaren
Niet treuren dat ze voorbij gingen
Glimlachen dat ze er zijn geweest
We hebben veel van je geleerd,
behalve hoe we je moeten missen

Frans Breek
Romano, Diane
Fernando en
Engelina Mirosch

Veel te jong is heengegaan

Frans Breek
Woorden schieten te kort...

Verdrietig zijn wij dat onze buurman

Frans Breek
toch nog zo snel is overleden.
Wij wensen Danny en de kinderen heel veel sterkte.

Wij wensen de familie veel sterkte
toe de komende tijd

De buren van de Lanen:
Mark en Linda
Ferry, Macha en kinderen
Rene en Margriet
Sietse en Hanneke
Anne, Ankie en Femme
Sjoerd en Betty
Jelle
Tsjikke

Bijrinus bv
Niels, Rudy, Jesse, Wilma en Koos

Frans Breek
Nooit meer een pilske
Nooit meer een praatje over vrachtwagens
Het wordt stil.
Rust zacht.

Verdrietig en stil zijn wij door het overlijden van de
vader van onze lieve vriendin Laura
Anne en Janneke

Frans Breek
We wensen alle naasten en geliefden van Frans veel
sterkte en kracht toe.

Woorden schieten tekort wanneer
het liefste bezit herinnering wordt.
Stil en verdrietig zijn wij nu we afscheid
moeten nemen van onze lieve vriend

Frans Breek
Lieve man van onze vriendin Danny.
Wij wensen Danny, (klein-)kinderen en familie
heel veel sterkte.
Hessel en Gerda, Sipke, Jan en Bette
Etsko en Baukje, Arjan

“Haal op, gelijk”
Totdat je niet meer kan en verder………
Stil en aangedaan zijn wij door het overlijden van

Frans Breek
Wij zijn Frans enorm dankbaar voor de tomeloze
energie die hij heeft gestoken in de organisatie van de
HT-race en het HKS.
Wij zullen zijn gemoedelijke persoonlijkheid binnen de
roeisport zeker gaan missen en wensen zijn naasten
heel veel sterkte.

Bestuur, stuurlieden en roeiers
SRV Okke Hel

Jennifer en Freddy
Ingrid en Robbin
Renske en Marcel
Mufida en Berend
Marloes en Marco
Berber en Sybren
en kinderen

We moeten blijven roeien
met de riemen die we hebben.
Zaterdag bereikte ons het verdrietige nieuws,
dat ons super bestuurslid

Frans Breek
de strijd die hij dapper heeft gestreden,
veel te snel, heeft verloren.
Twee weken geleden hadden we nog een onvergetelijk
(roei)weekend met elkaar. Frans zat nog vol plannen en
ideeën. Helaas heeft de ziekte je ingehaald.
Wat zullen we je gaan missen Frans.
Wij wensen Danny, (klein)kinderen, familie en vrienden
heel veel kracht toe om dit grote verlies te dragen en
te verwerken.

In gedachten zijn wij bij onze collega en begeleider
Danny, zij moest afscheid nemen van haar echtgenoot

Frans Breek
Collega’s en bewoners
Talant Martenahiem, Franeker
Harlingen, 17 juli 2021.

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

Namens Bestuur HT Roeirace
Dirk en Thirza
Simon en Fransje
Gerda en Jan †

Diep getroffen zijn wij door het overlijden van onze
sympathieke medebestuurder en gepassioneerd
liefhebber van de roeisport

Frans Breek
We wensen Danny, de kinderen en kleinkinderen
veel sterkte met het verlies en zijn gemis.
Stichting Watersport Harlingen
Het bestuur
Lilian, Esger, Hermanus

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

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

Gratis: Zeilboot type Flying
Junior, polyester m. houten
dek, incl. alu. mast en dacron
zeilen, compl. behoefd wel
enig onderh. 06-40314164

Beste Erdo, Ayhan en
IIHAN alles super strak en
spiegel glad. Bedankt en
groet van nummer 8

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

VERLOREN

Veel te vroeg is heengegaan
ons bestuurslid van het Harlinger Kampioenschap
sloeproeien, onze roei encyclopedie,
onze regelaar en vriend...

Frans Breek

Ma. op de Zuiderpier in de
buurt v.d. Walvis, rond 17.00
uur zonnebril op sterkte.
Gevonden? 06-23224864

GEVONDEN
19 juni in Midlum, t.h.v.
Kerkstraat/brievenbus: Bos
sleutels met autosleutel.
Info aan de balie van de
Harlinger Courant.

GEVRAAGD
Deze wedstrijd viel niet te winnen,
bedankt voor alles Frans.
Wij wensen de familie veel sterkte de komende tijd.

Bestuur en vrijwilligers H.K.S

Te koop gevraagd: Gouden
sieraden, deze week: € 21,tot € 55,- per gram, o.b.v.
karaat; Tandgoud € 20,- per
gram; Zilveren guldens € 3,p/s; Zilveren rijksdaalders
€ 7,- p/s; Andere gouden
en zilveren munten prijs op
aanvraag. Altijd gratis taxatie aan huis. Dhr. Dijkstra
06-12388465.
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Weekpakket
500 gram Procureurlapjes of 500 gram Kippendijfilet
+
4 Boomstammetjes of 4 Kipschnitzels
+
4 Ouwe Seunen of 4 Verse Worsten
+
1 kg h.o.h. Gehakt of 500 gram Rundergehakt
+
100 gram Vleeswaren naar keuze uit trio
samen

15,98

Vleeswarentrio
100 gram Snijworst
+
100 gram Schouderham
+
100 gram Boterhamworst

samen

3,98

Uit de grillhoek:

Gebraden
Kippenbouten
per stuk
5 voor

1,25
6,00

BBQ-pakket

4 Procureurlapjes
4 Shaslicks
4 Saté varken/kip
4 BBQ worsten varken/kip
4 Runderhamburgers
+ gratis bigshopper
voor

25,00
per pakket

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

Aanbiedingen zijn geldig
van donderdag 22 juli tot
donderdag 29 juli 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

Kalkovens 17 - Makkum - 0515-230803
Stapelblokken, tegels, bestrating, opsluitbanden,
splitplaten…
Tuinplanken, hardhout, lariks, walbeschoeiing,
vlonderhout…
Schroeven, ijzerwaren, beits, kit, gereedschap,
bevestigingsmaterialen…

Hout, bestrating en tuinartikelen.

SALE bij Wooncentrum Walinga

WEG
=
WEG

www.ambslagerijremcowouda.nl

De kwaliteit van vers

Op speciaal verzoek:

Mooie Salvia en Lavendel

3 stuks € 6,00

Potmaat 13

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

Grootse opruiming met
gigantische kortingen
Tijdens de Bouwvak zijn wij op de maandagen:
26 juli, 2 augustus en 9 augustus
de gehele dag GESLOTEN.
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Wens Hessel Tot in vervulling
HARLINGEN – Voor de 91-jarige Hessel Tot ging zaterdagmiddag een
wens in vervulling. Een ritje in de geheel gerestaureerde auto van zijn
zoon Hessel jr. “Voordat ik de pijp uit ga, wil ik er een keertje in rijden”,
liet hij met een knipoog weten.
Door Ubbo Posthuma
Zoon Hessel jr. had de Amerikaanse Dodge Challenger uit 1970 aangeschaft. “Hij stond bij een sloper
en voor 10.000 gulden heb ik hem
toen gekocht.” Zijn echtgenote Petra
schrok zich een hoedje toen ze de
wagen zag. Roestig en verwaarloosd.
Maar Hessel jr. stak de handen uit de
mouwen en thuis in Wijnaldum ging
hij aan de slag. De auto werd volkomen gestript en beetje voor beetje
opgeknapt, na vijf jaar van noeste
arbeid kon er in gereden worden.
Toch was Hessel jr. nog niet tevreden en opnieuw werd er gesleuteld
en werd de wagen opnieuw gespoten
in een mooie blauwe kleur.
Hessel jr. wist dat zijn vader stond
te popelen om een ritje mee te maken. Zaterdagmiddag om half twee

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

hoekje

’t Dieren

Kattenziekte in Harlingen
Onze cyperse kater Dweezil kreeg de
schrik van zijn leven toen hij gisteren plotseling in zijn kladden werd
gegrepen en in een kattenmandje
werd gedaan. Sinds zijn kittentijd is
hij nooit meer bij de dierenarts geweest want - ik durf dit bijna niet op
te schrijven - hij is altijd kerngezond
gebleven. Die schrik kreeg ik zelf
trouwens een dag eerder, toen ik
van mijn buurvrouw hoorde dat er
een dodelijk kattenvirus rondwaart
in Harlingen en omstreken. Reden
om snel in actie te komen.
Aan deze kattenziekte - feline panleukopeniavirus - zijn al verscheidene katten overleden. Het is een zeer
besmettelijk virus, en als een kat het
eenmaal heeft, overlijdt hij vaak aan
uitdroging omdat de darmen worden beschadigd en hij geen vocht en
voeding meer kan opnemen. Mensen kunnen de ziekte ook mee naar
huis brengen, bijvoorbeeld aan hun
schoenzolen, want hij verspreidt
zich via kattenontlasting. Zelf worden mensen er echter niet ziek van.
Kattenbezitters in Harlingen krijgen het dringende advies om hun
katten binnen te houden en te laten
vaccineren. Na de vaccinatie moeten
ze minstens vier, maar liefst veertien dagen binnen blijven, omdat zij
eerst antistoffen moeten aanmaken.
Maar dat weten wij als ‘coronadeskundigen’ natuurlijk allemaal. De
ziekte kan weken tot maanden besmettelijk blijven.
Wij hebben onze katten altijd als
kitten laten inenten en daarna niet
meer, en dat is 47 jaar, dus verscheidene generaties katten goed gegaan.
Maar deze situatie vond ik wel een
hele goede reden om in te grijpen.
Tja, zei de dierenarts, als er dan een
uitbraak komt, zijn de katten niet
beschermd, en dat is natuurlijk zo.
Blijkbaar heeft het veel mensen laten schrikken, want de assistente zei
toen ik belde, dat ze al 150 telefoontjes had gehad.
Onze lapjeskat Maartje komt niet
buiten. Helemaal veilig is ze natuurlijk niet, maar zoals u misschien
weet krijg je haar niet in een mandje. Deze dame ontspringt dus de vaccinatiedans. Hopelijk onderneemt u
ook gauw actie. Je wilt je kat toch
niet onnodig verliezen?

werd hij door zijn dochter van zijn
kamer in De Spiker gehaald, onwetend wat er ging gebeuren. Maar
eenmaal buiten en in het zicht van
de auto, kwam er een brede glimlach
over zijn gezicht. Met alle egards
stapte hij in de ‘Amerikaanse slee’
en begon er een rondritje door Harlingen. Hessel sr. genoot met volle
teugen, komt door zijn COPD zelf
bijna niet meer de deur uit en vooral
de havens, waar hij zelf regelmatig
met zijn schip aanmeerde, werden
bezocht. Tot slot werd Visrestaurant
Jonas op de Willemshaven bezocht
voor een bakje koffie, waar ook de
rest van de familie aanwezig was.
Om ca. 15.30 uur werd hij weer
‘thuis’ gebracht. Commentaar van
Hessel Tot: “Ik bin uut de lieken,
maar hef ’n prachtige middag had.
Een middag om nooit weer te vergeten.”

Hessel Tot sr. als een prins in de Dodge Challenger vervoerd.

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

Gerda Hartkamp schreef boek ‘Van Friese klei tot tropenuniform’
HARLINGEN - Voor de eerste keer schreef Gerda Hartkamp uit Harlingen een boek. Het boek gaat over het drama dat haar familie in Indië is
overkomen. Dinsdagmorgen werd het eerste boek bij haar thuis overhandigd door uitgever Maleen te Vaanholt, van uitgeverij Walking my
Revolution uit Hoorn. Gerda runt in de Bildtstraat twee bedrijven, haar
schoonheidssalon Huidstudio Harlingen en Bed & Breakfast Homestay
Harlingen. Beide bedrijven runt ze met heel veel passie.
Door Ubbo Posthuma
Gerda komt uit een warm gezin
met drie kinderen, als derde kind
geboren in Sneek. “Mijn moeder is
Nederlands-Indisch, mijn vader een
Fries. Mijn vader heeft als marinier
dienst gedaan in Nieuw-Guinea,
waardoor hij mijn moeders familie
goed begreep”, vertelt Gerda. “Als
kind was ik altijd te vinden in een
hoekje met een leesboek. De wereld
kon om me heen in elkaar vallen
maar ik las onverstoorbaar door.
Uit deze tijd stamt mijn liefde voor
avonturenboeken. Daarna begon ik
met gedichten schrijven, alleen voor
mezelf. Waar een ander een dagboek
bij hield, schreef ik gedichten.”
Ze kreeg verkering met Richard toen
ze 14 jaar was en trouwde op haar
23ste. Als moeder van drie geweldige kinderen werd ze jammer genoeg
al jong weduwe op haar 32ste.
“Hoewel ik al jaren in mijn hoofd
heb een boek te schrijven is het er

in mijn drukke leven nooit van gekomen”, zegt Gerda. “Pas rond mijn
zestigste jaar heb ik de pen ter hand
genomen om een echt verhaal te
schrijven. Hiermee heb ik een nieuwe passie gevonden. Niet alleen het
schrijven, maar ook het doen van
onderzoek naar feiten uit het verleden vind ik echt boeiend. Vaak voel
ik me een onderzoeksjournalist die
uren op zoek is naar gebeurtenissen
om te beschrijven.” Hoewel de coronatijd zakelijk voor haar heel moeilijk was, kreeg ze wel alle tijd om
haar boek te schrijven.
Het hardcover boek ‘Van Friese klei
tot tropenuniform’ van Gerda Hartkamp gaat over de Friese Anne. Hij
is negentien jaar wanneer hij tekent
als soldaat in het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Eenmaal daar ontmoet hij Charlotte, de
vrouw van zijn leven, en leiden zij
een prettig leven. Totdat de Japanners Nederlands-Indië binnen vallen. De Japanse overmacht slaat het
Nederlandse leger neer en alle solda-

Overhandiging eerste boek door Maleen te Vaanholt aan Gerda Hartkamp
(rechts).
(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

ten worden naar een interneringskamp vervoerd. Voor Anne is dit het
begin van een verschrikkelijke tijd.
Het waargebeurde hardcover boek
(350 pagina’s) Van Friese klei tot
tropenuniform van Gerda Hartkamp á 29,95 euro is inmiddels

verschenen en is gesigneerd te bestellen onder ISBN: 978-94-9263215-9. http://www.gerdahartkamp.nl
De verzending binnen Nederland
en België is gratis. De fotografie en
bookcover komt van Joyce de Vries.

60-jarig huwelijk Jan en Geesje Ligthart-Prins
HARLINGEN – Op dinsdag 20 juli vierden Jan Ligthart en Geesje
Ligthart-Prins hun 60-jarige trouwdag. Jan Ligthart werd op 22 april
1939 geboren in Harlingen en mag zich dan ook met recht een échte
ouwe seun noemen. Geesje Ligthart-Prins werd ook te Harlingen geboren en wel op 15 juni 1939.
Omdat de moeder van Jan in het ziekenhuis was opgenomen was Geesje
gezinsverzorgster bij de familie. Zo
leerde ze Jan ook kennen.
Toen Jan zijn moeder weer naar huis
mocht, bleven de twee contact houden. Geesje nodigde Jan uit om bij
haar thuis televisie te komen kijken.
In die tijd hadden veel gezinnen nog
geen televisie. Jan is later bij de familie Prins gaan inwonen en kort
daarna zijn ze verloofd.
Jan heeft verschillende baantjes
gehad, maar kwam uiteindelijk bij
spekjesfabriek Frisia te werken.
Geesje is tot haar trouwen toe gezinsverzorgster geweest. Vlak voor
hun trouwen zijn ze naar de Grote
Kerkstraat in Harlingen verhuist.
Een half jaar na de verloving zijn
ze op 20 juli 1961 in Harlingen getrouwd. De kerkdienst vond plaats
in de Hervormde kerk van Harlin-

gen. Op de brommer vertrokken ze
vervolgens op huwelijksreis naar
Rijs in Gaasterland.
Na twee jaar in de Grote Kerkstraat
te hebben gewoond, verhuisden ze
naar de Noordergrachtswal in Harlingen. Met veel plezier hebben zij
daar zeven jaar gewoond. Daarna
verhuisden zij naar de P.J. Troelstrastraat, waar ze nu nog steeds
wonen. Hier kregen zij ook hun eerste dochter Annet en vier jaar later
hun zoon Alberto.
Alberto bleek een verstandelijke beperking te hebben, dit was in het begin niet gemakkelijk. Maar ze hebben er het beste van gemaakt en zijn
heel gelukkig met beide kinderen.
Inmiddels hebben ze nu ook drie
jong volwassen kleinkinderen, waar
ze bijna dagelijks contact mee hebben.

Met veel plezier kamperen ze nog
ieder jaar in hun caravan te Gaasterland. Zingen is één van Jan zijn
grootste hobby’s en doet dit al jaren
bij het Hervormd Kerkkoor in Harlingen. Geesje is nog jaren bestuurslid bij de stichting Philadelphia Zorg
geweest. Een stichting die zich inzet
voor mensen met een verstandelijke
beperking. Beiden zijn ook nog jaren-

lang vrijwilliger geweest bij de gehandicapten sport en zijn nog steeds vrijwilliger in wooncentrum De Spiker.
Burgemeester Sjerps heeft het echtpaar op 20 juli 2021 een bezoek gebracht om ze te feliciteren met hun
60-jarig huwelijksjubileum en wenst
hen nog heel veel gelukkige en gezonde jaren toe!

(Foto: HC – Ubbo Posthuma)
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Wij willen terug naar onze roots.

Wie kan ons helpen aan een
koopappartement in Harlingen
of directe omgeving?
Ger en Anneke den Boer

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

06 45905205 | info@gremeco.nl

parcel shop

Tips voor een topbarbecue!
Goed om te weten

van bromfiets tot
scheepsaccu

0.00
7.50
5.00
2.50

jn

dig
af,

ning

sje
eit)

3-BBQ all-in mix pakket culinair

BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN

Ons assortiment

Minimaal 4 personen
10 soorten vlees, mixpakket, 5 stuks p.p.
Vlees
Ons assortiment
• Runderbiefstuksteak
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN
• Gemarineerde kip op stok
• Indonesia saté
BEKIJK
ONZE
WEBSITE
VOOR
MEER
RECEPTEN
BEKIJK
ONZE
WEBSITE
VOOR
MEER
RECEPTEN
Ons assortiment
• Lamskotelet provencaal
• Varkensbrochette
Cadeautip
BEKIJK ONZE WEBSITE VOOR MEER RECEPTEN
Ons assortiment
• Carpacciospies
ge r
De grill mag weer aan! Als de BBQ eenmaal lekker warm is, gaat er natuurlijk
De Keursla
• Megaburger
niets boven een heerlijk stukje kwaliteitsvlees op het rooster. Wij voorzien je
art
ka
u
a
e
d
Onsvanassortiment
ca
• Biefstukspies sole mio
graag
de meest heerlijke BBQ producten. Ontdek ons assortiment en vraag
• Varkenshaasmedaillonspies
gerust naar al onze mogelijkheden.
Ook dit jaar hebben we een mooi BBQ-assortiment in onze
• Filetgrillsteak
toonbank liggen. Hieronder een selectie. Andere wensen?
Salades
Vraag het ons gerust, we denken graag mee.
• Russisch ei salade
6-Groot vlees
• Smulsalade
Cadeautip
• Boerenscharrelsalade
1-BBQ all-in pakket Standaard
ge r
De Keursla
• Rauwkostsalade
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Iedereen kan door Parkinson getroffen worden
Steun baanbrekend onderzoek. Ga naar parkinsonfonds.nl
De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen onder voorbehoud.

Wilco accu’s
Tips voor een
topbarbecue!

kinderwoud.nl
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In ‘De Ondernemer’ vuurt de HC iedere week een reeks vragen af op een
Harlinger ondernemer. Deze week: Linda Kenter eigenaresse van de suite ‘Slapen in een trechter’ en rijschool ByLinda.
Je bedrijf in één zin.
De Trechter: Een fantastische accommodatie op een toplocatie met
uniek uitzicht.
De rijschool: Een betrouwbare rijschool die ervoor zorgt dat je met
plezier naar je rijbewijs rijdt.
Waar is je onderneming goed in?
Mensen laten zien dat ze bij ons
geen nummer zijn. Ieder mens is
uniek en verdient persoonlijke aandacht.
De Trechter: Samen met ons team
medewerksters doen wij er alles aan
om onze gasten een onvergetelijk
verblijf te geven. Wij proberen zo-

Heb je ook dingen die erbij horen, maar die je liever niet doet?
Wanneer ik iets moet noemen dan
denk ik aan de administratieve taken. Ik vind het op zich niet erg om
dat te doen maar het kost veel tijd.
Tijd die ik liever aan mensen besteed.
Wat vind je van het beleid voor
ondernemers van de gemeente
Harlingen?
In het algemeen ben ik wel tevreden maar er zijn altijd zaken die
voor verbetering vatbaar zijn. Ik
vind het bijvoorbeeld jammer dat
zaken soms persoonsgebonden

Ieder mens is uniek en verdient
persoonlijke aandacht
veel mogelijk aan individuele wensen van onze gast te voldoen. Het
gaat ons niet gauw te gek en wij houden van uitdagingen. Persoonlijke
aandacht levert een goed gevoel bij
de gast en bij ons op. Wij zijn pas tevreden als de gasten onbekommerd
genoten hebben en tevreden huiswaarts keren. Het maakt ons keer
op keer trots.
De rijschool: Het is geweldig om les
te geven. Soms is iemand een tikkeltje eigenwijs en denkt dat hij/zij
al bij de eerste les kan rijden, soms
is iemand onzeker. Iedere leerling
is uniek, ik kijk naar de leerling en
maak een plan van aanpak waar zij/
hij behoefte aan heeft. Uiteindelijk
geeft het iedere keer een kick om
een leerling te zien vertrekken met
het rijbewijs. In de veilige omgeving
van de auto vertellen mensen je persoonlijke verhalen en dit alles maakt
het zeer vertrouwd. Het kan en mag
bij mij allemaal.
Hoe zou je graag omschreven
willen worden door klanten?
Als een betrokken en enthousiast
persoon die altijd ten dienste staat
van de gast/klant. Dienstverlening
staat bij mij hoog in het vaandel.
Waar ligt voor jou de uitdaging?
Om een goede balans te vinden in
mijn werkzaamheden en mijn privéleven. Ik werk voor en achter de
schermen voor de Trechter, ik rij
een paar dagen in de week voor de
rijschool en ik sta voor de klas waar
ik lessen verkeersveiligheid geef.
Maar boven alles staat dat ik echtgenote en moeder van een tweeling
van 6 jaar oud ben. Voor verveling
heb ik geen tijd en het is iedere week
weer een uitdaging om niemand te
kort te doen.

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

en afhankelijk lijken te zijn van de
medewerking of opvatting van een
individuele ambtenaar. Het eerste
loket is vaak bepalend voor je route
en succes. Dit geldt vooral bij nieuwe initiatieven/uitdagingen waarvoor dikwijls nog geen beleidsregels
gelden. Het mag in mijn ogen soms
wel wat creatiever en uitdagender
worden. Ondernemer zijn betekent
ook risico’s nemen. Daarom vind ik
het voor alle partijen een voordeel
wanneer ambtenaren uit hun veilige
werkomgeving stappen en per vakgebied vroegtijdig in gesprek gaan
met ondernemers. Bedenk daarbij
dat ondernemers niet alleen het
beste voor zichzelf maar ook het
beste voor Harlingen willen. Een ondernemend Harlingen is uiteindelijk
de motor voor een welvarend Harlingen. Samen werken is meer dan
plannen beoordelen en spiegelen
aan wetgeving. Het tijdig verwerken
van informatie en het actief terugkoppelen behoren daar ook toe.
Wat vind je lastig aan
ondernemen?
Hier moest ik wel even over nadenken maar voor de Trechter ben ik 24
uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Dit is nodig om dit bedrijf succesvol te hebben en te houden. Dit
kan wel eens lastig zijn.
Hoe ontspan je?
Door regelmatig met het gezin een
weekendje naar de camping te gaan
of door familie en vrienden te bezoeken. Daarnaast kan ik ook enorm
genieten van Disney films bij een regenachtige dag met de kids. Samen
kijken naar Belle en het Beest of de
The Lion king, het is mijn jeugdsentiment… maar ik mag van de kinderen niet meezingen en snap niet
waarom haha.

Hoe onderneem je in
de ‘corona-tijd’?
De Trechter: De suite in de Trechter
wordt iedere dag optimaal gereinigd.
De interieurverzorgsters werken bij
ons niet met een tijdklok in de hand.
Kwaliteit moet altijd bovenaan
staan. Een schone en goed gereinigde Trechter is ons visitekaartje en
moet perfectie uitstralen. Mensen
moeten het idee krijgen dat ze de
eerste gasten zijn die in de Trechter
verblijven. Wij volgen alle regels van
de overheid zorgvuldig op. Gelukkig
kunnen wij nu weer genieten van de
gasten hun lach en zien we het geluk
in hun gezicht wanneer zij de suite
betreden. Dit was wel een gemis met
de mondkapjes. De inrichting en het
uitzicht vanuit de Trechter werkt
betoverend.
Onder normale omstandigheden
geldt onze algemene annuleringsregeling, die zegt dat je tot 28 dagen
voor de verblijfsdatum kosteloos
kunt annuleren. In deze bijzondere
Corona tijd hebben wij de regeling
aangepast en geldt dat kosteloos
annuleren/omboeken ook binnen
de termijn van 28 dagen geldt voor
gasten die kunnen aantonen dat zij
positief op Corona zijn getest. Deze
laatste groep gasten wensen wij
sterkte en beterschap toe en hopen
dat zij op een later moment alsnog
hun droom “Slapen in een Trechter”
nastreven.
De rijschool: Ook hier volg ik de
regels van de overheid. Ja, dit betekent rijden met een mondkapje
voor zowel de leerling als mijzelf. De
handgrepen, stuur en pook worden
na elke leerling goed ontsmet. Met
iedere leerling heb ik duidelijke regels afgesproken. Ook bij lichte corona gerelateerde klachten verwacht
ik dat de leerling direct contact met

Afsluitdijk komende weekenden in avond en nacht in
beide richtingen afgesloten voor zandtransportband
De Afsluitdijk is in de avond van vrijdag 23 juli vanaf 22.00 tot zaterdagochtend 24 juli tot 08.00 uur tussen Den Oever en Knooppunt Zurich in
beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dit geldt ook voor vrijdagavondavond 30 juli vanaf 22.00 uur tot zaterdagochtend 31 juli tot 08.00
uur. Dit vanwege het verplaatsen een grote zandtransportband die nodig
is voor de versterking van de Afsluitdijk. Of de werkzaamheden doorgaan
is nog wel afhankelijk van de wind.
Voor het versterken van de Afsluitdijk is veel zand nodig. Daarvoor zet
Rijkswaterstaat een zandtransportband over de A7 in. Dit is een grote
transportband die over de vangrails,
de vluchtstroken en de rijbanen heen
het zand van het IJsselmeer naar de
Waddenzeezijde brengt. Hiermee
wordt voorkomen dat het zand met
vrachtwagens over de weg of met

schepen door de sluis naar de dijk
moet worden gebracht. Minder overlast voor weg- en vaarweggebruikers
én duurzamer doordat de transportbewegingen over de weg gereduceerd
worden.
De zandtransportband wordt op 23
en 24 juli afgebroken ter hoogte van
hectometerpaal 88.5 en verplaatst

richting Den Oever. Vervolgens
wordt deze weer opgebouwd op 30
en 31 juli ter hoogte van hectometerpaal 78.9. Voor het afbreken en
opbouwen wordt groot materieel gebruikt zoals hijskranen, en voor het
vervoer van de zandtransportband
naar zijn nieuwe locatie is groot en
zwaar transport nodig. In verband
met de veiligheid van weggebruikers
en bouwmedewerkers is het noodzakelijk de weg beide nachten af te
sluiten.

mij opneemt. De les wordt in dat
geval kosteloos door mij geannuleerd. Natuurlijk heeft dit impact
op je inkomen maar ik vind gezondheid voor mijn leerlingen en mij
belangrijker. Ik vertrouw erop dat
de leerlingen van deze regel geen
misbruik maken en gelukkig heb ik
dat gevoel ook nog nooit gehad. De
rijschoolbranche heeft vanaf de Corona uitbraak een zware tijd gekend.
Iedereen instructeur heeft, zonder
inkomsten, ongeveer een half jaar
geen rijlessen kunnen verzorgen.
De vaste lasten liepen daarentegen
gewoon door waardoor veel instructeurs het financieel zwaar hebben
gekregen. Dat vind ik erg.
Ga je ook anders ondernemen
na deze periode?
Voor de Trechter voorzie ik in de
toekomst weinig ingrijpende aanpassingen. Ons uitgangspunt is altijd dat De Trechter brandschoon
moet zijn. Daarbij beperkt ons face
to face contact zich tot het moment
van de welkomstontvangst en verloopt het contact daarnaast hoofdzakelijk digitaal of telefonisch. Op
het gebied van samenwerking met
andere ondernemers, waaronder de
horeca, voorzie ik wel mogelijkheden. Samen werken aan samenwerking maakt ons als ondernemers
veel weerbaarder.
Voor de rijschool: Eigenlijk geldt
hier voor mij hetzelfde maar ik zal
daarin nog veel moeten en kunnen
leren van collega’s. Uiteindelijk ben
ik startende ondernemer in deze
branche en liep ik vrijwel direct tegen de Corona gevolgen aan.
Na mijn studie tot rij-instructrice
heb ik bij rijschool Posseth uit Franeker stage gelopen en brede ervaring opgedaan. Het was een mooie
de weersomstandigheden, met name
van de wind. De zandtransportband
is een grote windvanger. Als het te
hard waait, kan er niet veilig gehesen
worden. Mochten de werkzaamheden
moeten worden uitgesteld, dan wordt
dit zo spoedig mogelijk bekendgemaakt op vananaarbeter.nl. Bij uitstel
worden de werkzaamheden naar verwachting verzet naar de weekenden
van 30 en 31 juli en 6 en 7 augustus.
Omleidingsroutes
De extra reistijd bedraagt tussen de
10 en 90 minuten, afhankelijk van
vertrekpunt en bestemming.

Verkeer naar Friesland:
- Verkeer uit het (zuid)westen van
Windafhankelijk
Nederland richting Friesland kan
Of de werkzaamheden daadwerke- omrijden via de A9/A1 en de A6.
lijk uitgevoerd kunnen worden op de - Verkeer uit de kop van Noord-Holaangegeven dagen is afhankelijk van land richting Friesland kan gebruik

periode en ik kijk er met tevredenheid op terug maar ik vind het nu
tijd worden om mijn eigen rijschool
te beginnen. Maar om terug te komen op de vraag of ik ook anders ga
ondernemen, “ik verwacht het niet”!
Hoe zie je de toekomst
van je bedrijf?
De Trechter: De Trechter bestaat
ruim twee jaar en we zien een toename in het aantal verhuurde nachten. Gasten weten ons op internet
te vinden maar we krijgen ook veel
gasten door mond op mond reclame.
Uiteindelijk is het laatste de beste
reclame. Ik heb er veel vertrouwen
in dat wij blijven groeien. Daarbij wil
ik opmerken dat wij op dit moment
bijna geen gasten uit het buitenland
hebben. Wanneer zij ons gaan ontdekken verwacht ik een nog sterkere
groei.
De rijschool: Ik zie een mooie toekomst voor mijn rijschool. De
rijschool bevindt zich in de aanloopfase en ik moet mij ook nog
online presenteren. Naamsbekendheid moet ik nog krijgen maar ook
hiervoor geldt dat mond op mond
reclame in mijn voordeel werkt. De
leerlingen melden zich nu nog spontaan aan. Nu ik toch de gelegenheid
krijg maak ik er via deze rubriek ook
gebruik van. Lijkt het je leuk om bij
mij te gaan rijden? Je mag mij altijd
appen of bellen op telefoonnummer
0630883082. Hou er wel rekening
mee dat ik tijdens het lesgeven niet
direct zal reageren. Laat in dat geval
een boodschap achter en ik zal, op
een voor mij geschikt moment, contact met je opnemen. Ik zal je niet
teleurstellen en je van alle noodzakelijke informatie voorzien waardoor je een passende en verantwoorde keuze kunt maken
maken van de N307 Houtribdijk
(Enkhuizen – Lelystad) en de A6.
Verkeer naar Noord-Holland en
het (zuid)westen van Nederland:
- Verkeer uit Friesland richting het
(zuid)westen van Nederland kan omrijden via de A6/A1 en A9.
- Verkeer uit Friesland richting de
kop van Noord-Holland kan omrijden via de A6 en de N307 Houtribdijk
(Lelystad – Enkhuizen).
Actuele informatie
Afhankelijk van het verloop van de
verplaatsing, kan de afsluiting korter of langer duren. Ga voor actuele
informatie naar deafsluitdijk.nl en
vananaarbeter.nl. Of neem contact
op met Loket Afsluitdijk: loket@deafsluitdijk.nl of met het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800
– 6040.
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Jongeren helpen op Vlieland bij
Woonvilla de Ton
Het was voor stichting Present Noordwest Friesland de eerste keer dat
er een project werd uitgevoerd op Vlieland. Voor de jongeren van Jong
Present was dit project de afsluiting van de maatschappelijk diensttijd.
Ze zijn gekoppeld aan de zorgvilla ‘De Ton’. In deze villa wonen bewoners
met dementie en …..

De Ferdinand Aurelius bij Robert Jan en Ineke Feith Jacht en Scheepsbetimmering.

(Foto: Ubbo Posthuma)

De Ferdinand Aurelius schip met historie
HARLINGEN – Zaterdagmorgen vond een grote klus plaats op het bedrijf van Feith Jacht en Scheepsbetimmering op de Industrieweg 4/E te
Harlingen. Met behulp van een KTF-kraan werd een geheel gerenoveerd
schip van 50 ton vanuit de afbouwhal het water in getild.
Door Ubbo Posthuma
Het schip behoort toe aan scheepsbouwer Jelle Talsma Shipyard uit
Franeker. Een bijzonder schip gebouwd in 1928 op de Belgische werf
van Gustaaf Van Praet te Boom en
in 2017 door Talsma gekocht. Het
schip heeft een historie en wel dat
de eigenaar van de werf er mee op
vakantie ging via Frankrijk naar de
Middellandse zee. In 1943 waren
er (foute) Duitsers die de bui zagen
hangen en uit België weg wilden. Ze
maakten twee keer een reis met het
schip vol Duitsers naar Argentinië.
Het schip lag in Amsterdam en via de
scheepswerf van Talsma kwam hij de
ligplaats van het schip op het spoor.
Hij was van een dame geweest die er
maar liefst 57 jaar op gewoond had

REACTIES

en vele tochten heeft gemaakt. Na de
koop werd het schip op de Franeker
werf volledig gestript, zodat alleen
het casco nog overbleef. Er werd een
nieuwe Daf motor geplaatst en het
ijzerwerk werd vervangen, kortom
een heel project. “In de zomer van
2018 zijn we een beetje begonnen
te slopen”, zegt Jelle Talsma. “In
2019 werd door onderaannemer
Niels Bak uit Sneek het ijzerwerk
gedaan. Daarna hebben we het laten
schilderen om het schip in mei 2020
door middel van een sleepboot naar
Robert Jan en Ineke Feith in Harlingen te vervoeren waar het tot nu
toe binnen heeft gestaan. Zij hebben onder meer al het timmerwerk
gedaan, waarbij de stuurhut één
van de pronkstukken is. De deuren
werden door Super Nova uit Franeker gemaakt en het elektra door

REACTIES

Vandaag plaatsen wij een oude
schoolfoto van leerlingen van de LTS
die wij ontvingen van Piet Heininga
uit Harlingen. De vraag is wie staan
hier allemaal op en in welk jaar is de
foto ongeveer gemaakt?
De tweede foto van een aantal dames en heren is uit de collectie van
Jaap van der Veen uit Harlingen.
Het is niet bekend wie dit zijn dus
weet u namen, waar en wanneer de
foto is gemaakt geef het dan door.
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.

Transport en Techniek uit Franeker
uitgevoerd.” Ook monteurs van Talsma kwam in Harlingen aan de boot
werken. “Nu hij in het water ligt, zetten we de puntjes nog even op de i
en gaan we met de boot op vakantie.”
Er zijn acht slaapplaatsen aan
boord. Het schip is 23 meter lang en
4.60 breed. De snelheid bedraagt ca.
18 km.
“Als we na twee weken weer terug
komen gaan we hier nog de laatste
klusjes doen”, aldus de Franeker
werfbaas. “De bedoeling is om wat
langere tochten te maken zoals Denemarken, Zweden, Finland enz.”
Talsma voegt er nog aan toe dat hij
hier met zijn schip naar toe is gegaan
omdat Robert Jan een varensman is
en overal verstand van heeft. “Het
zijn goede vaklui. We doen wel vaker projecten met hun en dat bevalt
altijd goed.” Het schip is vernoemd
naar zijn vader, Ferdinand Aurelius
Talsma die vorig jaar is overleden en
ook van 1928 was.

REACTIES

REACTIES

Tijdens de projectdag waren er verschillende activiteiten te doen: letters schilderen, bordspelletje, een
lunch voorbereid voor de hele groep
en is de tuin rondom het pand goed
onder handen genomen. Er is hard
gewerkt door de jongeren, de begeleiders en het personeel, waaronder
de vaste vrijwilligers van ‘de Ton’.
Het was een sfeervolle dag, waarbij
de bewoners genoten van alle aandacht van de jongeren. Het weer
was prachtig en al met al verliep de
dag heel gezellig. Deze dag is mede
mogelijk gemaakt door sponsoring
van Rederij Doeksen en de Kwadrantgroep. Voor de jongeren was
het een mooie afronding, zo hebben
zich afgelopen maanden ingezet in
diverse projecten. Een greep van de
activiteiten die door de tieners zijn
uitgevoerd: zwerfval op geruimd,
raamschilderen en diverse klussen
bij Almenum, lunch verzorgd bij
een daklozen opvang, high tea pakketten voor Hubertus en het Botnia

huis, een high tea voorbereid voor de
Batting, tuinieren voor een kinderopvangorganisatie, de stadtuin en
een meneer, zwaaibingo met kinderen in het kader van de Zwaaisteen.
Daarnaast kregen de jongeren nog
een training in conflicthantering en
gelukslessen. En zo is de koffer van
deze jongeren is gevuld met verschillende ervaringen en ontmoetingen. Een leerzaam traject. Na de
zomervakantie zijn er weer mogelijkheden om voor nieuwe trainees
bij stichting Present. Check hiervoor
de website www.jongpresent.nl.

BOEK

BESTELLEN?
www.flevomedia.nl

De dieetcoach
Te zwaar door onregelmatige eettijden en foute maaltijdkeuzes
In ons vaktijdschrift werd deze
maand een artikel gewijd aan het
negatieve effect van onregelmatige eettijden. Het moment van een
maaltijd heeft niet alleen effect op
ons lichaamsgewicht maar ook op
de risico’s op ziekte. Daarbij heeft
natuurlijk ook wat je eet effect op
ons gewicht.
De meeste mensen die bezig zijn
met hun gewicht tellen kcal om af
te vallen. Dit heeft meestal een tijdelijk effect. Dit komt doordat ons
lichaam zich aanpast aan periodes
van teveel of te weinig kcal. Het lichaam streeft naar balans en wil het
zo houden als het is. Bij te weinig
energie (kcal) kan het zelfs gebeuren dat het gewicht toe gaat nemen.
Dit komt dan door de zogenaamde
spaarstand waar iemand in komt:
het lichaam probeert met minder
kcal de dag door te komen. Doordat er minder energie is, is er vaak
minder beweging en wordt iemand
zwaarder. Ook wat je eet bepaalt
vaak of het gewicht wil dalen. Teveel
koolhydraten eten als er al veel insuline in het lichaam is, zal iemand
juist laten groeien. Om de koolhydraten in de lichaamscellen op te nemen, is immers insuline nodig. Insuline is een groeihormoon, u wordt er
zwaarder van. Als dit hormoon niet
goed met de lichaamscellen samen
werkt, bij zogenaamde insulineresistentie, groeit u van teveel koolhydraten. Als u dan juist een vetarm
(lees kcal-arm), koolhydraatrijk
dieet eet, gaat u groeien in plaats
van afvallen! En ook als u de maaltijden te laat op de dag neemt, gaat
u groeien. Dit heeft te maken met
onze biologische klok. In de nacht
werkt ons maagdarmkanaal trager.
Te laat eten, geeft dan vaak buikpijn. Daarbij is het lichaam juist in
de nacht insulineresistenter. Dat wil
zeggen dat het vrijkomende suiker
uit het maagdarmkanaal niet goed
door de lichaamscellen wordt opgenomen. Hierdoor stijgt uw bloedglucose extra. Dit leidt op termijn
tot overgewicht, diabetes en harten vaatziekten. Dus late maaltijden
of nachtelijk eten is slecht voor de
gezondheid. Bij mensen in nachtdiensten is dit een serieus probleem.
Maar ook als u zelf vaak nog veel eet
voor het slapen, loopt u dit risico.
Slecht slapen of een verstoord slaapritme stimuleert ook overgewicht.

Als u onregelmatig werkt en nachtdiensten draait, raakt het lichaam
dan ook flink verstoord. Normaal
gesproken hebben wij een biologische klok van ongeveer 24 uur. Hierbij ligt overdag de nadruk op onze
katabole processen. Dit zijn processen waarbij energie vrij gemaakt
wordt. De hormonen die hierbij een
rol spelen zijn cortisol, glucagon en
adrenaline. In de nacht ligt de nadruk op anabole processen. Hierbij
herstelt ons lichaam zich van overdag. Insuline en groeihormoon zijn
hierbij actief. Dit zijn zogenaamde
opbouwende hormonen. Bij mensen
die in nacht werken, ontstaat een
verstoring. Omdat zij niet rusten
in de nacht zal er minder groeihormoon worden aangemaakt. De tijd
voor herstel en groei wordt hierdoor
korter. Ook het hormoon melatonine, nodig om in te slapen, wordt
niet aangemaakt. Hierdoor kan
het inslapen overdag, na het werk,
moeizaam zijn. In de nacht hebben
mensen minder hongergevoelens
omdat we dan normaal gesproken
ingesteld staan op vasten. Als iemand dan toch gaat eten, geeft dit
een verstoring in de vertering. Maar
niet eten in de nacht en overdag slapen, wil ook niet goed. Dan krijgt
iemand snel voedingsstoffen tekort.
Ook zit iemand die in nachtdiensten
werkt in een ander ritme dan zijn
familieleden die op een “normale”
tijd de maaltijden nemen. Zo kan
het gebeuren dat iemand steeds het
warme eten overslaat, omdat diegene hier geen trek in heeft of dit
heeft gemist. Een tekort aan slaap
zorgt er ook voor dat er zuurstofradicalen worden aangemaakt. Dit zijn
agressieve moleculen die veel schade
kunnen aanrichten in het lichaam.
Zij horen in ons lichaam thuis, maar
bij te grote hoeveelheden kunnen
zij ziektes veroorzaken. Juist goede
voeding met voldoende vitamines
en mineralen kan het negatieve effect wegnemen. Met name vitamine
A, D, E, selenium (een mineraal) en
bètacaroteen (de voorloper van vitamine A) spelen een gunstige rol.
Juist vitamine D maakt de huid aan
bij blootstelling aan zon en mensen
die in de nachtdienst werken, komen hier vaak minder snel in.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, dietist Libra, tel. 06-11276810 of mail
naar irene@libra-dieetadvisering.nl.
Libra is gevestigd in Franeker (De
Metro), Harlingen (Fysio Harlingen)
en Sexbierum (Fysio Harlingen).
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Bijzondere foto-expositie maakt rondreis door Harlingen

Intieme en ontroerende herinneringen aan
de bevrijding

⊲ Plekje gezocht ⊳
In Dierenopvang de Wissel in Leeuwarden worden jaarlijks gemiddeld 900
zwerf- en afstandsdieren opgevangen,
waarvan een deel ook uit Harlingen
en directe omgeving. Elke week wordt
door de vrijwilligers van de Wissel voor
een van deze dieren een nieuw plekje
gezocht via deze rubriek. Deze week:
Karin, een mooie poes van nog onbekende leeftijd. Meer over Karin op
www.harlingercourant.nl.

Niet normaal
Milieujutter Henk Prins haalde deze plastic manden uit
de haven. Er kan eens iets
overboord vallen, maar het is
best gek dat Prins er zoveel
vindt. Het is niet normaal om
zwerfafval te veroorzaken!
Dat is de kernboodschap van
het ‘zwerfafvalplan’ van gemeente Harlingen, dat binnen
vijf jaar moet leiden tot: ‘De
Schoonste Stad aan het Wad’.
Ter herinnering plaatsen we
een jaar lang iedere week een foto van (opgeruimd) zwerfafval. We putten
daarbij uit de gigantische collectie van milieujutter Henk Prins, maar iedereen mag meedoen: redactie@harlingercourant.nl.
Mevrouw Vos-van Ingen bij haar portretfoto van de expositie ‘Noorderbreedte viert de vrijheid’ in De Spiker.

HARLINGEN - Nadat bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum De
Batting in Harlingen de afgelopen maand konden genieten van de bijzondere expositie ‘Noorderbreedte viert de vrijheid’, zijn de 44 aangrijpende
foto’s en bijpassende verhalen op 16 juli verhuisd naar De Spiker in Harlingen.
In de foto-expositie ‘Noorderbreedte
viert de vrijheid’ delen 44 bewoners
van Noorderbreedte hun meest intieme en ontroerende herinneringen
aan de bevrijding. Mooie herinneringen, maar ook hartverscheurende
momenten, die diepe sporen hebben
achtergelaten in hun leven. Verhalen
die Noorderbreedte heeft gebundeld
in het gelijknamige boek ‘Noorderbreedte viert de vrijheid’.
Reizende expositie
Om iedereen de gelegenheid te geven deze bijzondere portretten en
verhalen te zien en te lezen, zal de
foto-expositie een jaar lang langs alle
Noorderbreedte-locaties reizen, om
vervolgens op 5 mei 2022 te eindi-

gen in De Blokhuispoort in Leeuwarden. Van 16 juli tot 9 augustus 2021
is de bijzondere expositie te bewonderen in De Spiker in Harlingen.
Bijzonder boek
Fotograaf Menno de Boer ging de afgelopen anderhalf jaar op pad om de
44 bewoners en hun dierbare voorwerpen te portretteren. Zorgcollega’s legden - af en toe samen met
kinderen en kleinkinderen - de meest
bijzondere verhalen vast op papier.
Het resultaat is met zorg gebundeld
in een indrukwekkend boek, waarin
verhalen en foto’s elkaar afwisselen.
Meer informatie
Op de website www.noorderbreed-

teviertdevrijheid.nl vindt u de data
van de rondreizende expositie. Hier
kan ook het boek worden besteld.
Daarnaast is het boek ook verkrijgbaar op alle locaties van Noorderbreedte en in de winkel en de webshop van het Fries Verzetsmuseum.
De opbrengsten van het boek gaan
naar het Fries Verzetsmuseum, dat
als doel heeft om dit soort bijzondere oorlogsverhalen niet verloren te
laten gaan.
Over Noorderbreedte
Noorderbreedte biedt voornamelijk
zorg aan ouderen in Fryslân binnen
vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Noorderbreedte is gespecialiseerd in dementie, Huntington,
Gerontopsychiatrie, Korsakov en
Niet-Aanboren Hersenletsel. Bij
Noorderbreedte werken ruim 2.800
medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers aan de waardevolle dag voor de
cliënten.

Kruiden & Specerijen deel 258

Wilde thee
Wilde thee (Thelesperma megapotamicum) is een vaste bloeiende plant binnen de grote familie
der Asters. Om aan alle verwarring maar direct een einde te
maken: nee, wilde thee is geen
officiele theesoort De soort is inheems in grote delen van NoordAmerika. Naast wilde thee wordt
hij daar ook Hopi tea en Navajo
Tea genoemd, ofwel hij wordt
door – in ieder geval – een tweetal indianenstammen als thee gedronken.
Wilde thee is vast plantje met een
slanke vertakte stengel die tot
zo’n 50 centimeter hoog kan opgroeien. De bladeren zijn smal en
niet meer dan een paar centimeter lang. De bloeiwijze bestaat uit
verschillende bloemhoofdjes, elk
in een komvormige bloembodem
met ietwat paarsgetinte puntige
lobben. De bloem zelf bevat veel
gele of oranje schijfbloemen plus
soms een of meer gele straalbloemen, hoewel deze mogelijk afwezig zijn.
Het eerste deel van de wetesnchappelijke naam, Thelesperma,
is een compinatiewoord uit het
Oudgrieks, waar th?l? ‘tepel’ betekent en spérma ‘zaad’. Samen
is dat dus ‘tepelvormig zaad’
en dat klopt. Het tweede deel,
megapotamicum, is ook al zo’n
Oudgriekse combi: mégas betekent ‘groot’, ‘groots’ of ‘machtig’,
terwijl potamós ‘rivier’ is. Zijn
vindplaatsen bevinden zich voornamelijk aan de oevers van de
grote rivieren, zoals de machtige
Mississippi River.

Meer natuur in de stad. Grijsgroene planten op het talud van de Waddenpromenade.

13:00-14:00 Muziek met Erik
14:00-16:00 Sportlokaal
16:00-17:00 Radio Eenhoorn Sport
17:00-18:00 On Air Festival

Programma RSH

Zondag 25 juli:
13:00-17:00 Radio Eenhoorn Sport
19:00-21:00 Brian On Air
21:00-22:00 Black & Blues

Zaterdag 24 juli:
09:00-10:00 Een praatje en een plaa
tje
10:00-11:00 On Air Festival
11:00-12:00 Afslag Harlingen
12:00-13:00 Jack Heaven’s café

Maandag 26 juli:
10:00-12:00 Koffie Radio*
12:00-13:00 Omrop Fryslân
13:00-14:00 Afslag Harlingen
15:00-16:00 Muziek met Erik
16:00-19:00 Omrop Fryslân

(Foto: Marry Kramer)

19:00-20:00 Muziek met Erik
20:00-21:00 Onsubtiel*
21:00-22:00 Afslag Harlingen
Dinsdag 27 juli:
10:00-12:00 Koffie Radio*
12:00-13:00 Omrop Fryslân
13:00-14:00 Keep it Country
14:00-16:00 Nostalgia
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-20:00 Keep it Country
20:00-22:00 Nostalgia
Woensdag 28 juli:
10:00-12:00 Koffie Radio*
12:00-13:00 Omrop Fryslân

Fred de Vries (fredvries.nl)

Hoewel sommige bronnen slechts
melden dat een kruidenthee gemaakt kan worden van de gedroogde bloemknoppen, zijn anderen van mening dat aan deze
drank ook de bladeren en stelen
van de wilde thee kunnen wor-

16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-21:00 Balki breekt de week
Donderdag 29 juli:
10:00-12:00 Koffie Radio*
12:00-13:00 Omrop Fryslân
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-20:00 Uit de Schatkamer van
20:00-21:00 Barrelhouse
21:00-22:00 Razende Roeland

den toegevoegd. De smaak zou
heerlijk zijn met een hint van
munt. Tijdens het koken neemt
het water een wat roestige kleur
aan. Bovendien hebben de Hopi
ook nog een wat aparte wijze van
bereiden van deze kruidendrank:
ze stoppen de gedroogde plantendelen in grote glazen potten met
water en laten die een tijd in de
brandende zon staan. Zo maken
ze ‘zonnethee’.
Natuurlijk dachten de inheemse
bewoners ook dat er wat medicinale eigenschappen in de wilde
thee verborgen zaten. Zo zou het
werkzaam zijn bij kinderen die
besmet waren met de tuberkelbacterie (Mycobacterium Tuberculosis), die tuberculose veroorzaakt. Een afgietsel zou werken
als een milde stimulant en zou
bovendien helpen bij kiespijn.
Als je nog geen toegang hebt tot
moderne medicijnen en vaccins,
dan grijp je al snel naar de medicijnkast van Moeder Natuur. We
weten dat die nogal wispelturig
kan zijn en dus is het resultaat
niet altijd wat je verwacht. Precies
genoeg blijkt een ongrijpbaar begrip, want ieder seizoen kan een
plant weer meer of minder van de
werkzame stof in zich opgesloten
hebben.

Vrijdag 30 juli:
10:00-12:00 Koffie Radio*
12:00-13:00 Omrop Fryslân
13:00-14:00 Keep it Country
14:00-16:00 Nostalgia
16:00-19:00 Omrop Fryslân
19:00-20:00 Kruispunt
20:00-23:00 Het Alternatief*
* kijk voor actuele info op www.omroeprsh.nl
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BSO “Kinderwoud”, locaties
Maïsdoolhof Witmarsum eindelijk weer open
– Het duurde even vanwege het koude voorjaar, maar het leiding hun vakantie willen vieren,
't Noorderlicht en 't Wad op reis WITMARSUM
doolhof staat er weer. Dit jaar al weer voor de 21e keer. Net als vorig jaar terecht in de hoeve.
Afgelopen dinsdag zijn de kinderen van de vakantie BSO “Kinderwoud”,
locaties 't Noorderlicht en 't Wad naar de “ Naturij” in Drachten geweest. Een
grote speeltuin, kinderboerderij, skelterbaan, kabouterpad en een binnenspeeltuin om te klimmen en te klauteren. Het was in één woord geweldig
en super gezellig.

is het doolhof twee keer zo groot. Zoals elk jaar bevindt het doolhof zich
op het stuk land van aardappelhandel Tolsma aan de Arumerweg 78a.
Een maïsdoolhof is een doolhof gemaakt in een veld van maïs. Doordat
het maïs ruim twee meter hoog kan
worden, is het niet mogelijk om erover een te kijken, waardoor het ideaal is om er een doolhof van te maken. De oppervlakte van het doolhof
is ruim een hectare, dus genoeg
ruimte om te verdwalen. De entree
bedraagt één euro en gaat volledig naar het goede doel: De Ronald
McDonald Hoeve in Beetsterzwaag.
Deze hoeve is een vakantieplaats
voor gezinnen met een zorgintensief kind (0 t/m 25 jaar). Voor deze
gezinnen is het vaak moeilijk om
op vakantie gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoorbeeld een
rolstoel of wekelijkse therapie. Het
doel van de hoeve is voor deze kinderen en hun ouders, broertjes en
zusjes een ontspannende vakantie
te bieden waar kinderen met een
handicap plezier kunnen maken met

leeftijdsgenootjes. Ook kunnen jongeren die zelfstandig of met bege-

Het maïsdoolhof is tot ongeveer
eind september elke dag van de
week geopend. Voor meer informatie: familie Tolsma (0517-532133).

Gespot op 19 juli 2021: de stad staat weer vol stokrozen. Ook op de
kade van de Nieuwe Willemshaven.	
(Foto: Marry Kramer)
Het Beweegteam Harlingen organiseerde afgelopen woensdag weer een activiteit op het Harlinger strand.

(Foto's: HC - Joachim de Ruijter)
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Vrijdag 23 juli 2021
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
Zie voor de actuele informatie over het coronavirus en de
dienstverlening van de gemeente op www.harlingen.nl/
corona

APV en Bijzondere Wetten

De Algemene Verordening
Gegevensbescherming

 09-07-2021, Wijkvereniging Het Oosterpark,

evenementenvergunning voor het organiseren van het
evenement “rommelmarkt/speeltuindag” op 04-092021 van 09:30 tot 18:00 uur op de Oosterparkweg 23
te Harlingen.
 09-07-2021, Wijkvereniging Het Oosterpark,
melding voor het organiseren van het evenement
“speeltuindag”op 31-07-2021 van 10:00 tot 15:00 uur
in Speeltuin De Koegelbult te Harlingen.
 09-07-2021, Restaurant ’t Havenmantsje, verzoek
toevoegen leidinggevende op aanwezige Drank en
Horecavergunning.
 19-07-2021, Kunstcollectief Harlingen,
evenementenvergunning voor het organiseren van het
evenement “Schilderdag Harlingen” op 12-09-2021 van
09:00 tot 18:00 uur rondom horecagelegenheden.

Tegenwoordig willen organisaties veel meer van u weten.
En slaan ze al deze gegevens ergens op. Ook laten we
zelf, bewust en onbewust, online en offline overal sporen
achter.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is
de Europese privacywet die beter aansluit op het digitale
tijdperk waarin we leven. Deze AVG geeft u meer rechten
en organisaties meer verantwoordelijkheden om zorgvuldig
met uw (digitale) persoonsgegevens om te gaan. En u daar
goed over te informeren. Informatie over uw rechten, de
manier waarop de gemeente Harlingen met uw gegevens
omgaat en ons privacybeleid is op onze website www.
harlingen.nl te vinden.

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

Stremming Julianastraat
 De Julianastraat is gestremd voor doorgaand verkeer tot

De volgende aanvragen zijn binnengekomen:
 07-07-2021, Sportvereniging Friesland, melding klein
evenement voor het organiseren van het evenement
“Visserijdagenloop” op 25-08-2021 van 19:00 uur tot
22:00 uur door Harlingen.
 08-07-2021, Stichting Noordpool Orkest,
evenementenvergunning voor het organiseren van het
evenement “WAD Live concerten” op 09-09-2021 en
10-09-2021 van 18:00 tot 22:00 uur op de Nieuwe
Willemshaven te Harlingen.

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

Rund- en Varkensvlees

aan begin oktober 2021. Dit in verband met riool- en
herinrichtingswerkzaamheden. De werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd om de
schoolgebouwen en Nieuw Zuid
bereikbaar te houden.

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl

Op onze buitenschoolse opvang
kunnen kinderen kiezen uit tal van activiteiten,
maar ook rustig thee drinken of een boek lezen.

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

Klantcontactcentrum, voorstraat 35

14 0517

www.harlingen.nl

Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

Gem_Harlingen

info@harlingen.nl
hovenier

Gediplomeerd
Gunstig tarief
Goed materiaal
Voor alles in uw tuin:

Wij geloven in ieder kind

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

J. van der Zwet
De Watersnip 15
8862 LN Harlingen

06-22387292
hetbakenharlingen.nl

prinsjohanfriso.nl

www.degroenehand.eu
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Hulp vóórdat
de schulden
oplopen
Inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke die betalingsachterstanden
hebben, kunnen binnenkort een
hulpaanbod verwachten van het
gebiedsteam van de gemeente.
De gemeenten willen daarmee
voorkomen dat er problematische
schulden ontstaan. Wanneer inwoners rekeningen niet betalen
zoals huur of gas en licht, krijgt de
gemeente een seintje. In deze gevallen neemt de gemeente contact
op of komt langs om hun hulp aan
te bieden.

Sportieve speurtocht
Op woensdag 7 juli 2021 werd door Eigen&Wijzer BSO FantiFit en het
Beweegteam Harlingen een sportieve speurtocht georganiseerd voor alle
kinderen uit Harlingen. Bij de Westerzeedijk en bij de sport BSO FantiFit
bij de Harlinger Mixed Hockey Club, hebben de kinderen sportief en enthousiast meegedaan aan de verschillende sportactiviteiten.
Tijdens de vaart met het Zonnepondje konden de kinderen even
lekker bijkomen van alle inspanningen. Het was een super leuke sportieve dag die zeker voor herhaling
vatbaar is!

De samenwerking tussen Eigen&Wijzer en het Beweegteam is voortgekomen uit het gezamenlijke doel
om kinderen in Harlingen te leren
op een actieve manier te ontspannen
en het plezier van sporten te laten

ervaren. Bewegen is goed voor de
gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs samenwerken, grenzen
verleggen, omgaan met regels, omgaan met winst en verlies, respect en
sportief gedrag. Vaardigheden waar
ze dagelijks iets aan hebben.
BSO FantiFit Harlingen van kinderopvangorganisatie Eigen&Wijzer,
biedt momenteel sportieve en bo-

Zo’n verhaal

wist maar nooit wie er achter je zat.
Clothe draaide de radio uit en wierp
een grondige blik in de achteruitkijkspiegel. Een automatische grasmaaier, zo’n ding die rijke lui 24/7
lieten rondsnorren op hun grasveld,
stak dwars de weg over, achtervolgd
door een kerel in golf-outfit. Clothe’s
telefoon klonk luid door de auto en
tegelijkertijd hoorde hij een vreemd,
snorrend geluid vlakbij. Hij ramde
op de knop met de groene hoorn en
blafte: ‘Clothe hier!’
‘Clothe?’ klonk het aan de andere kant van de lijn. Het was Mr. E,
Ed voor zijn vrienden, die hij overigens niet had, op Clothe na, dan.
Ed’s afdeling was zodanig geheim,
dat zelfs Clothe er vrijwel niets van
wist. En Ed nog minder. Ze gingen
er, afzonderlijk van elkaar, vanuit
dat de ander volledig ingewijd was
in de geheimen van de organisatie,
zonder het daar ooit over te hebben, natuurlijk. Alles op een ‘need to
know basis’, wat dat dan ook mocht
betekenen. Het klonk goed in CSI. In
elk geval zei Mr. E. tegen zijn enige
vriend en medewerker: ‘Clothe? De
poep heeft de ventilator serieus geraakt in Europa, ik stront je niet!’
(Ja, het klinkt beter in het Engels,
maar we moeten hier bij de krant
ook een beetje rekening houden met
de doelgroep.)
‘Wat de hel?’ riep Clothe, die net uit
zijn portierraam hing, ‘Hang aan
daar, Ed…’ Een pistoolschot klonk
luid. ‘Ik werd hier net door een drone aangevallen! En… hee! Dat stoplicht werkt niet!’
Ed hoorde een tijdlang alleen gierende remmen en harde, metalige klappen. ‘Clothe?’ zei hij aarzelend.
‘Ja, ik ben al recht, Ed, ik ben OK,
maar het is hier een chaos, man!’
‘Net waarover ik je wou spreken,
Clothe!’ zei Ed, ‘Alle verloven worden ingetrokken, er is een dreiging
op internationale schaal. Dit gaat
niet langer om het lot van de wereld,
nu is zelfs Europa erbij betrokken!’

‘Bedoel je niet: ’het lot van Amerika’,
Ed?’ zei Clothe.
‘Dat zég ik toch?’, zei Ed. ‘Elke weg:
jij gaat met het eerste het beste
vliegtuig Europa in, om het probleem in te dammen.’
‘Maar waar gáát het hier om, Ed?
Kan je een tip van de sluier oplichten?’ zei Clothe, terwijl hij een kolossale sporttas met machinegeweren
en granaatwerpers uit de laadbak
van de pick-up hees en met grote
schreden naar het eerste het beste
landbouwvliegtuig stampte. Toen
hij ‘Nationale Veiligheid!’ blafte en
zijn bibliotheekpas in het gezicht
duwde van de insecticiden strooiende piloot, sprong deze prompt in de
houding.
‘Yes sir!’ brulde de piloot. ‘Kunt u
vliegen, sir?’
‘Dat leer ik onderweg wel,’ zei Clothe, terwijl hij het onderhoudsboekje uit het dashboard van het vliegtuig rukte. Terwijl de piloot naar
hem salueerde, hing Clothe al gauw
op zijn kop boven de maïsvelden.
‘Spreek tegen me, Ed!’ blafte Clothe
in de radio. ‘Waar ben ik op, tegen
aan?’
‘Hè?’ zei Ed, ‘Wel, luister: het begon allemaal vanmorgen op het
ISS-ruimtestation. Midden in een
belangrijke briefing van het hoogste
veiligheidsniveau werd de communicatie verbroken om plaats te maken voor een herhalingsspecial van
Bert en Ernie. Wat ze ook proberen,
ze krijgen die gasten niet van het
beeldscherm. Ze zijn daar inmiddels
bijna brainwashed. Het enige wat
we vanmiddag van ze hoorden, was:
‘Houston, ik heb een banaan in mijn
oor!’ Arme drommels. Maar dat is
nog niet alles. Vanmiddag kregen
we de dagelijkse beelden van Mars
binnen. De Marsrover heeft een hele
rare tocht gemaakt. Pas toen het
voertuig stopte, begrepen we dat
het met zijn rupsbanden een boodschap had geschreven. Er stond, in
het Nederlands: ‘Pokkeding’.’ Dus je

van Marten Blom
He’s got the whole world
Het begon op een kruispunt met
stoplichten. Alle lichten gingen een
milliseconde uit en toen weer aan.
Het viel niemand op, er was ook
geen kip op de weg. Toen gingen
alle stoplichten op rood. Er kwam
een auto uit het noorden aanrijden,
een oude pick-up met roestplekken
op de zijkant. Een tanige, gebruinde
arm kwam uit het raam van de bestuurder, samen met een golf countrymuziek. De hand aan het eind
van die arm tikte zacht mee op het
ritme van de banjo-solo die nu te
horen was. Op het moment dat het
licht op groen sprong, klonk de stem
van Clothe B. Hommel, die meezong,
vanuit de cabine. ‘Every man is evil,
yeah, every man’s a liar…’ Clothe’s
vermogen om het lokale accent te
imiteren was groter dan zijn talent om de melodie vast te houden.
Maar gelukkig verdiende Clothe de
kost niet als muzikant. Hij werd
betaald om op te letten. Als hij dat
nu ook deed, zou hij in zijn achteruitkijkspiegel kunnen zien hoe een
grote BP-tankwagen in volle vaart
geschept werd door een Budweiser-truck met aanhanger. Maar Clothe lette vandaag niet op. Terwijl
zijn roestige pick-up even loskwam
van het asfalt door de hete schokgolf
achter hem, ging Clothe helemaal op
in de eerste noten van het volgende
nummer van 16 Horsepower: ‘I am
a poor wayfaring stranger, travelling
through a world of woes…’
Plotseling zag hij iets laags dwars
over de weg schieten. Hij gaf een ruk
aan zijn stuur en wist het daarmee
te ontwijken, met als gevolg dat hij
een paar woeste slingers moest maken voor hij het stuur weer onder
controle had. Hij wist wel beter dan
zomaar op de rem te trappen. Je

venal uitdagende vakantieopvang
en haalt na de zomervakantie de
kinderen weer bij alle basisscholen
in Harlingen op om te komen bewegen en sporten na schooltijd. Het
Beweegteam Harlingen organiseert
de gehele zomervakantie op woensdag sportactiviteiten voor jong en
oud.

begrijpt waar je heen moet, Clothe:
Nederland.’
‘Ongelooflijk Ed, de hele wereld
staat op zijn kop!’ zei Clothe.
‘Nee, Clothe,’ zei Ed, ‘dat is alleen
maar je vliegstijl.’
‘O ja,’ zei Clothe, en hij vloog de rest
van de vlucht toch maar met de wielen naar beneden.
Ondertussen stonden de vrienden
Brandon en Wesley gebogen over
Wesleys nieuwe universele afstandsbediening. Wesley zei: ‘Ik zweer het
je, man: die Chinezen hebben me
weer opgelicht! Universele afstandsbediening, me reet! Dat betekent
toch dat je er elk apparaat mee kan
bedienen? Nou, er gebeurd écht helemaal niks! Pokkeding!’
Waarop Brandon zei: ‘Kom op, man!
We proberen het nog effe! Heb je de
range wel goed staan?’
‘De wátte?’ zei Wesley.
‘De range, man! Geen wonder dat ie
het niet doet, je hebt hem op veel te
ver weg staan. Zó!’ zei Brandon en
hij schoof een knopje heel ver naar
beneden. Hij richtte hem op de TV.
Die floepte meteen aan.
‘Cool!’ zei Wesley, en hij gaf Brandon
een high five. ‘Hé, kijk je mee naar
die special van Bert en Ernie? Niet
dat we koters zijn ofzo, maar ik lach
me gewoon een pukkel om die gasten!’
‘Ja, lachen!’ zei Brandon. ‘Ik pak de
chips!’
Ondertussen vouwde Clothe de parachute waarmee hij in het Oosterpark was geland zorgvuldig op. Hij
keek verbeten terwijl hij in de radio
sprak. ‘Ed? Ja, elk signaal wat er net
nog was, is verdwenen. Spoorloos!
Die schoften zijn ontkomen!’
Ed zei: ‘Ja, kom maar terug, Clothe.
Dan gaan we limonade drinken en
marshmallows eten. We kunnen nu
eenmaal niet altijd winnen.’
Einde.

Melden betalingsachterstanden
Iedereen kan wel eens een rekening niet betalen. Het wordt een
probleem wanneer inwoners vaker
hun rekeningen niet kunnen betalen. Door een wijziging in de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening,
mogen woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven (zogenaamde signaalpartners)
de gemeente inlichten wanneer hun
inwoners een betalingsachterstand
hebben. Om er voor te zorgen dat
die betalingsachterstanden geen
problematische schulden worden,
gaan de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke
actief in gesprek met inwoners met
betalingsachterstanden. Zodat de
gemeente ze kan helpen niet verder
in de schulden te raken.
Hoe werkt het?
De gemeente krijgt een melding
van een signaalpartner wanneer
er rekeningen niet betaald worden. Wanneer dat om één melding
gaat, stuurt de gemeente een SMS
of brief. Wanneer er echter meerdere meldingen binnenkomen over
dezelfde inwoner, gaat een medewerker van het gebiedsteam langs
bij deze persoon. Daarbij biedt de
gebiedsteammedewerker aan om te
helpen van de betalingsachterstanden af te komen.
Een oplossing in een maand
De hulp van het gebiedsteam is
vrijblijvend. Het staat een inwoner
vrij de hulp te weigeren, of om met
de gebiedsteammedewerker af te
spreken om later nog eens contact
op te nemen, om te horen hoe het
gaat. Wanneer de hulp wel geaccepteerd wordt, is het doel om binnen
een maand een oplossing te vinden
om de betalingsachterstand in te
halen én de doorlopende lasten te
betalen. Tijdens die maand krijgt
de inwoner geen aanmaningen van
de woningcorporatie of het energiebedrijf waar hij of zij de betalingsachterstand heeft. De gebiedsteammedewerker helpt ondertussen om
mogelijke oplossingen te vinden.
Bijvoorbeeld het aanvragen van aanvullende regelingen of toeslagen,
of het beëindigen van onnodige terugkerende kosten waardoor meer
ruimte ontstaat. Misschien kunnen
de energielasten omlaag; een energiecoach kan daar advies over geven.
Het is mogelijk dat duidelijk wordt
dat er meer hulp nodig is. Dan regelt
de gebiedsteammedewerker passende vervolghulp, zoals hulp bij de administratie door een vrijwilligersorganisatie, vrijwillig budgetbeheer of
een aanmelding bij een intensievere
vorm van schuldhulpverlening.

SAMEN
STERK
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Gedachten aan zee
‘Gedachten aan zee’ uit de rode brievenbus
aan het eind van de Zuiderpier.

Havenbedrijf
Nu de beperkingen in verband met Corona zijn versoepeld willen de vrijwilligers van het radiolichtschip Jenni Baynton zo snel mogelijk de opgelopen achterstand inhalen. Binnenin het schip wachten nog een paar flinke klussen,
maar nu het mooi weer is ligt de prioriteit aan de buitenkant. Er wordt volop gebikt, geborsteld en geverfd. Op de
foto werkt vrijwilliger Sietse Brouwer aan het onderhoud van de wind- en waterlijn op een door De Boer & De Groot
in bruikleen gegeven werkvlot. De stichting Vrienden van het Lichtschip hoopt na een in september geplande benefiet-uitzending voldoende geld te hebben voor een werfbeurt. Tot die tijd wordt er hard gewerkt aan het ‘bovenwaterdeel’ van het in het oog springende stuk maritieme historie. Voor wie af en toe eens wil helpen, een mailtje
naar lichtschip@home.nl is snel gestuurd.
(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

Klein venijn in de tuin
Als je planten in goede conditie
houdt, dan kunnen plaagbeestjes
minder schade aanrichten. Zorg
voor bloeiende planten in je tuin,
want die trekken natuurlijke vijanden als zweef- en gaasvliegen en
sluipwespen aan. Bladluizen zijn
wel de grootste plaaggeesten. De
natuurlijke vijand is het lieveheersbeestje. Spuiten kan met een 100%
biologisch product. Slakken kan je
oppakken en ze op een andere plek
in de natuur weer uitzetten. Leg
koffiedik, fijngemalen eierschalen of
grond rond vraatgevoelige planten.
Een mooie haag
Snoei altijd op een bewolkte dag
om verbranding te voorkomen. Gebruik goed en scherp gereedschap.
Zo wordt de wond niet te groot en
te rafelig, waardoor de plant zich
sneller kan herstellen. Leg een oude
doek onder de haag. Zo vang je al
het snoeiafval op. Snoei eerst de zijkanten, werk van boven schuin naar
beneden en hou de onderkant iets
breder. Gebruik een waterpas om te
kijken of de heg recht is. Snoei een
coniferenhaag nooit tot in het oude
hout, want deze plant heeft geen

slapende knoppen. Dit geldt niet
voor de Taxus.
Project van de week
Sedum staat in vrijwel iedere tuin
en is ook steeds vaker op het dak te
vinden. Het is een makkelijke plant,
die niet veel aandacht nodig heeft of
hoge eisen stelt. Droge grond, natte
grond, zon of schaduw: het is altijd
goed. Het bodem bedekkende plantje sedum, of vetkruid, kan dus overal en is ook een leuk alternatief voor
gras. Je kunt er namelijk prima op
lopen, zolang je het licht belast en
er dus niet dagelijks overheen gaat.
Met een combinatie van Sedummatten en grind heb ik een pad gemaakt
langs mijn vijver(foto). Dit past ook
mooi bij een rotstuin.
Beitsweer
Een droge en licht bewolkte dag
met een temperatuur van boven de
15˚C is ideaal om schuttingen, tuinmeubelen en tuinhuizen te beitsen.
Maak de ondergrond goed schoon.
Vul scheuren en gaatjes met een
houtvulmiddel. Koop een goede
beits en dan ziet alles er weer voor
lange tijd prima uit.

Tips voor in
en om de tuin
door Jeroen v. d. Zwet
Engelhengel
De Engelhengel (Dierama pulcherrimum) is een langzaam groeiende
vaste plant met klokjes aan hoge en
ranke stelen. Bij een zuchtje wind
deinen de stengels mee op de wind.
Plant er drie tot vijf bij elkaar in humusrijke, goed gedraineerde grond.
Ze houden van een beschutte plaats
in de volle zon. In het najaar sterft
de vaste plant af. Dek zijn standplaats dan af met een dikke laag bladeren.
Het is de tijd om….
Géén planten te kopen als je bijna op
vakantie gaat, want ze hebben extra water nodig, Lege plekken in de
borders op te vullen met bloeiende
planten. Een laatbloeiende Clematis
te planten. Een grote schaal water te
plaatsen voor de vogels. De vijver regelmatig bij te vullen. Plantensteunen te plaatsen en planten aan te
binden. Onkruid te blijven wieden.
Rozen te bemesten met rozenmest.
De tuin goed verzorgd achter te laten als je op vakantie gaat.
Waterbad
Soms is potgrond zo uitgedroogd,
dat gewoon water geven geen zin
heeft: het water stroomt meteen
weer weg. Dompelen is de truc voor
planten in potten die in een emmer
of teil passen. Duw de pot zo lang
onder water dat er geen luchtbelletjes meer uit de wortelkluit omhoog
komen. Planten in grote potten geef
je met tussenpozen van een kwartier wat water.
Heb je een vraag, mail deze naar:
info@degroenehand.eu en kijk ook
eens op www.degroenehand.eu
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Copini 60+ kaatspartij was spannend
Prachtig weer troffen de mannen die de Copini 60+ partij moesten kaatsen. Dit allemaal onder leiding van Age Tichelaar, Claus van Dijk en de
grote leider Douwe Broersma. En het was voor Douwe nog een hoop werk
geweest om vier parturen bij elkaar te krijgen.
8 Hobbe Kooistra 
9 Jan Kwast 
10 Teake Koster 
11 Douwe Broersma 
12 Johannes Hinrichs 

15-13
15-15
12-13
12-18
6-18

No. Naam Tot. eersten voor-Tot. eersten tegen

19-13
18-10
18-12
17-11
17-15
16-13
15-11
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Dinsdag aan het eind van de middag meerde een motorboot vol blije en
vermoeide kinderen af aan de kade van Terherne. Het waren de welpen
(7, 8 en 9 jaar oud) van de Harlinger Waterscouts, die terugkwamen van
een week kamp op een onbewoond eiland en hun nieuwe schip.
kunde en daarnaast vrijwilliger bij
de waterscouts: “Zo’n kamp is één
grote teambuildingactiviteit. Met
z’n vieren waren wij de hele week
verantwoordelijk voor de kinderen
die mee waren. Vanaf het klaarzetten van het ontbijt tot het moment
dat ze na het kampvuur weer naar
bed gaan. En bij deze leeftijd zijn er
’s nachts nog wel eens kinderen die
hun knuffel kwijtraken of hun ouders missen, dan zijn we er natuurlijk ook!”
Dat klinkt zwaar, maar volgens Elzemiek is zo’n kamp vooral heel leuk:
“De dagen vliegen om. Van tevoren

bedachten we een heel programma,
vol met activiteiten. De ene keer
zeilen, de andere keer een smokkelspel of iets knutselen, maar ook
samen koken bijvoorbeeld. En de
tijd die overblijft is vaak ook goed
gevuld. De scouts hebben volop gezwommen en kampvuur gestookt
en voor verloren momentjes hadden
we kleine spelletjes mee. Die zijn
nauwelijks gebruikt – voor sommige
kinderen is het de eerste keer dat ze
kampeerden. Dan is het al een heel
avontuur om in je eigen, grote tent
te spelen.”
Nu de kinderen weer naar huis zijn,
zit het kamp er voor de leiding ook
bijna op: “Nog even opruimen en
dan dragen we het schip en het eiland over aan de zeeverkenners. Die
zijn sinds zaterdag aan het rondtrekken met onze zeilboten en zijn
vanaf vandaag op het eiland. Vanavond gaan we nog met z’n vieren
uit eten, daarna is het écht voorbij!”
Na de zomervakantie hebben de
welpen weer iedere zaterdagochtend opkomst bij hun clubhuis in
Harlingen. De oudste kinderen verhuizen aan het begin van het nieuwe seizoen naar de volgende leeftijdsgroep, waardoor er weer ruimte
is voor nieuwe kinderen. Ook extra
vrijwilligers zijn van harte welkom.

“Drie maal drie is zes, wiedewiede wie wil van mij leren.” Wie is er
niet grootgebracht met de boeken,
tv-series of films van Pipi Langkous. De meesten kunnen het Pipi
Langkous-lied wel dromen. Volgens
de nabestaanden van Astrid Lindgren, schrijfster van de Pipi Langkous-boeken, bevat de Nederlandse
versie echter diverse onjuiste vertalingen. Er is dan ook een nieuwe
versie van het lied uitgebracht.
Astrid Lindgren (1907-2002) heeft
in haar leven actief meegewerkt
aan het schrijven van scenario’s en
ook aan de tekst voor het Pipi Langkous-lied. De reden daarvan was dat
tv- en filmproducties eerder waren
geflopt in Zweden.
In Duitsland werd in 1969 een
vertaling van Pipi Langkous uitgebracht door het bedrijf Dr. F.W. Dit
bedrijf veranderde de oorspronkelijk Zweedse tekst: “Hier komt Pipi
Langkous”, in “Hey, Pipi Langkous”.
Onze Nederlandse versie stamt af
van de door Dr. F.W. uitgebracht
vertaling. Ook de verwijzingen naar
onjuiste sommen en het feit dat Pipi
de wereld inricht zoals zij dat wil,
komen niet voor in de oorspronkelijk Zweedse tekst.
In 2006 zijn de erfgenamen achter
de onjuiste vertaling van Dr. F.W.

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

Scheve mond?

De scouts op hun eiland, tussen de tenten en het schip.

4 8 20 21

Recht door zee juridische column

Op kamp met de jongste waterscouts

Na een week vol spellen, zeilen,
zwemmen en avonturen werden ze
uitbundig ingezwaaid door hun ouders op de kade. “Mijn dochter vindt
het fantastisch, zo’n kamp met de
waterscouts. Ze leefde er al weken
naartoe! Stiekem vind ik het moeilijker dat ze een week van huis is dan
zij, dus ik ben blij dat ze weer terug
is. En reuze benieuwd naar alle verhalen!”
Het zomerkamp was niet alleen voor
de kinderen een hoogtepunt, ook
voor de vrijwilligers die mee zijn als
leiding is zo’n kamp een hele ervaring. Elzemiek is student Verpleeg-

Al tal van jaren organiseert P.V. Ons-Genoeg en een bedrijvensponsor vluchtencompetitie. Er word gevlogen om het kampioenschap in vijf tours. De
Vitesse is reeds uitgereikt aan Leo Copini Brillen een Contactlezen en nu de
Mid-Fond. Hierna komen nog de Fond, Jonge-Duiven en de Natour en ten
slot om het Bedrijven Generaal Kampioenschap alle Sponsorvluchten van
Harlingen. Hierin verdedigd Café
Tuinzicht in de Nieuwstraat de wisselbeker. Deze Mid-Fond Tour over
vijf vluchten werd vorig jaar gewonnen door Grafische Centrum Harlingen. Nu zijn het Willard en Karen van
Harlingen Boeit.nl die uit de handen
van voorzitter Age Zijlstra de beker
en de bloemen in ontvangst mochten nemen. Tweede is geworden
Grafische Centrum Harlingen, derde
Brasserie De Jasmijn op de Grote
Bredeplaats, vierde De Smulpot het
lekkerste winkeltje van Harlingen
en vijfde Smit Beheer en Verhuur
Vlieland. De andere sponsoren waren in willekeurige volgorde: Harlinger Courant/Flevodruk, Slagerij Remco
Wouda op de Spekmarkt, Hotel Zeezicht Vlieland, RoXa Duurzaam Advies,
Harlinger Timmerbedrijf 06-57427688, Visser Afvalinzameling, Transport en
Recycling, Bouwbedrijf Bruinsma BV, Bierma voor al uw bestrating, Copini
Brillen en Contactlenzen, Nauta’s Schildersbedrijf en Café Tuinzicht in de
Nieuwstraat.
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Copini 60+ veld kaatspartij 2021.
1 Peter Kwast 
2 Gerrit Bijdeweg 
3 Hans Buikhuizen 
4 Jochum Mollema 
5 Pieter Bergsma 
6 Andries Koornstra 
7 Wybe de Jong 

Harlingen Boeit.nl Bedrijven Sponsor
Kampioen Mid-Fond Tour 2021

PV

Copini competitie
Maandagavond moesten de 60 plusser alweer los voor de Copini competitie, se hadden dus een billug werk.
Partuur 1 was Johannes Hinrichs,
Jan Kwast en Iesie Brandsma tegen partuur 2 Frans Alberda, Douwe Broersma en Geert Voogd. Door
wat missers van Voogd pakten partuur Kwast het eerste eerst. Maar
ook bij partuur Kwast konden ze
niet best de juiste richting vinden
en werd het 1 om 2 voor Voogd c.s.
Iesie Brandsma von ut perk van vier
en een halve meter wat te smal dus
wudde ut oek nog 1 om 3. Deur een
knorre griemerij van Douwe en sien
maten wudde 2 om 3. Bij 2 om 3 en
6-6 moest Douwe opslaan en dat ge-

N
GE

De een moest boodskappen doen
met de vrouw, de andere moest
zwart beune, de volgende had weer
een onbegriepelijke blessure en gaan
ze maar deur. Maar er kwamen vier
parturen, mede dankzij de vijf personen die bereid waren om de plekken van de afzeggers in te vullen, en
zo kon er drie keer opnieuw geloot
worden zodat je maar een winnaar
kreeg.
Niemand bleef ongeslagen, koploper in de maandagavond competitie
Jan Kwast, kon in de tweede omloop
nog niet een deuk in een pakje zachte butter slaan. Hij viel dus niet in
de priezen en ook Hobbe Kooistra
verspeelde zijn kans in de derde
omloop om na twee winstpartijen
ruim te verliezen. Jochum Mollema
bereikte uuteindelijk de vierde pries,
de oud Sexbierummer was ze fuul as
een barg en haalde 17 punten. Hans
Buikhuizen en Gerrit Bijdeweg haalden beide 18 punten maar Hans had
wat meer eersten teugen en werd
dus derde, tweede wudde Bijdeweg.
Peter Kwast eindigde met 19 punten
op de eerste plaats en hij kreeg de
prachtige krans, door Elisabeth de
Groot gemaakt, om sien dikke nekke. Leider Douwe Broersma bedankte nog hoofdsponsor Copini en dag
sponsor Jumbo zo ook het kantinepersoneel Jan en Ivonne voor hun
medewerking. Al met al was het toch
weer een mooie dag geweest.

beurde ouwerwets, hij ston met de
verkeerd poot voor en skrapte de bal
hast vanne grond en hoppa een zitbal 2 om 4 dus. Ut wudde nog 3 om
4 maar toen namen Douwe en sien
maten afstand en op 3 om 5 en 0-6
was ut gebeurd met Kwast en sien
maten.
Piet Stellingwerf en Tommie Zuiderhof moesten teugen Pollie Kwast en
Andries Koornstra. En dat wudde
een spannende partij, de oud Terschellinger kroegbaas Piet Stellingwerf sloeg as een wilde uut, vooral
de onderhandse ballen. Ut wudde
vaak 6 geliek zo ook op 2 om 3 en
6-6 toen pakte Pollie Kwast en sien
maten ut eerst 2 om 4. Tommie begon de ballen wat meer in ut perk
te slaan en in ut perk raakte hij met
sien grote klauwen oek wel us een
bal. Ut wudde 4 eersten gelijk maar
weer pakte Pollie en Andries ut volgende eerst 4 om 5. Piet en Tommie
zetten goed deur ze kwamen geliek
te staan 5-5. Ut volgende eerst ging
oek aardig geliek op maar op 4-6
trok het partuur van Pollie toch de
winst naar zich toe.

Verwarde spraak?

Lamme arm?

gekomen. De erfgenamen van Astrid Lindgren hebben uiteindelijk
een procedure aanhangig gemaakt
bij het Landgericht in Hamburg. Vorig jaar stelde de Duitse rechter de
erfgenamen van Astrid Lindgren in
het gelijk. De Duitse vertaling van
Dr. F.W. maakt inbreuk op het auteursrecht van (de erfgenamen van)
Astrid Lindgren.
De Duitse rechter komt tot dit oordeel nu de Duitse versie naar het
oordeel van de rechter een rechtstreeks verband vertoont met het
door Astrid Lindgren bedachte personage. Naast de naam Pipi Langkous werden ook een aantal karakteristieke eigenschappen benoemd
in de Duitse versie van het lied.
Dr. F.W. is veroordeeld tot het betalen van een (onbekende) schadevergoeding aan de erfgenamen
van Astrid Lindgren. Dr. F.W. heeft
jarenlang inkomsten ontvangen als
gevolg van het gebruik van het onjuiste Pipi-lied.
De uitspraak van het Landgericht
in Hamburg heeft ook gevolgen
voor het Pipi Langkous-lied in Nederland. Onlangs is een nieuw lied
geïntroduceerd die in het vervolg
gebruikt zal worden voor films en
tv-series.
Grijmans Advocatuur & Mediation
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Mooie renovatie en nieuwbouwprojecten in Harlingen

(Foto's: HC - Joachim de Ruijter)

De renovatie van de stationsoverkapping bevindt zich in de laatste fase.

Ook in Plan Zuid wordt weer volop gebouwd, fase 3 is in volle gang.

De bouw van de 16 appartementen ‘Nieuw Trebol’ aan de Zuidoostersingel begint al vorm te krijgen.

Onthulling infopanelen Wijnaldum door wethouder Paul Schoute
WIJNALDUM – Maandagmiddag stond het dorp Winaam in de belangstelling. Enerzijds maakt Omrop Fryslân een reportage in het dorp wat
betreft het programma ‘Simmer yn Fryslân’, anderzijds vond de officiële
opening plaats van de Winamer Kuierkes.
Door Ubbo Posthuma
In bijzijn van burgemeester Ina
Sjerps, wethouder Paul Schoute
en Kor Wijnja van de gemeente

Harlingen, sprak de secretaris van
Dorpsbelang Bernarda Hinrichs de
aanwezigen toe. “Om het idyllische
dorp onder de aandacht te brengen,
is binnen het bestuur van dorps-

Wethouder Paul Schoute bij de onthulde infopanelen.

belang het plan opgevat voor het
ontwikkelen van wandelroutes”,
liet Hinrichs weten. “Samen met
bestuurslid Astrid van Galen van
dorpsbelang hebben wij het project
verder uitgevoerd. Dit resulteerde in
vijf informatiepanelen op verschillende plekken in het dorp, met algemene informatie en een pocketplattegrond met daarin een uitgebreide

(Foto: HC - Joachim de Ruijter)

beschrijving van de routes. Uiteindelijk zijn er drie routes ontwikkeld
in en rond Wijnaldum met elk een
eigen thema.”
In samenwerking met Geertje Postma van het archeologisch steunpunt
Winaam is de Terpen- en Wierdenroute opgenomen. Deze route bestaat al wat langer en kan op gezette
tijden ook met begeleiding van een
vrijwilliger van het steunpunt gewandeld worden. Deze route voert
langs de terpenrij die in Noordoostelijke richting loopt. De tweede
route is de Hichtepunten route, die
langs plekjes met een verhaal in en
rond het dorp voert. De laatste route sluit aan bij de bijnaam van de
Winamers, de ‘Winamer katten’. De
route voert langs kunstig versierde
kasten en heel geschikt om met kinderen te lopen.
Bernarda Hinrichs liet weten dat het
project tot stand is gekomen in samenwerking met citymarketeer Kor
Wijnja van de gemeente Harlingen,
twee studenten Marcel en Leon, van
NHL Stenden en Sonja Telenga van
DPT studio Sonja in Winsum. “De
huisstijl van Harlingen aan Zee is
doorgevoerd op de panelen en de
routekaart. Met bijdragen van de
gemeente Harlingen, it iepen Mienskipfûns en de stichting Riedpolder
hebben we dit project ook financieel
rond kunnen krijgen”, aldus de secretaris van Dorpsbelang.
Onder toezicht van enkele Winamer katten mocht wethouder Paul
Schoute het dundoek van het infopaneel trekken, waardoor de offici-

Protestantse Gemeente
Harlingen-Midlum
Zo. 25 juli 9.30 dienst (aanmelden
via avdkzegel@ziggo.nl).
De Haven, Christelijke
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Zo. 25 juli 10.00 dienst; ook via https://cgkvharlingen.nl/live-uitzending-bekijken/
Baptisten Gemeente Bethel
Zo. 25 juli 10.00 dienst; livestream
via: www. baptistenharlingen.nl.
H. Michaëlkerk Rooms-katholiek
Zo. 25 juli 11.00 dienst (max. 70
kerkgangers: aanmeldenrkharlingen@hotmail.com)
Doopsgezinde gemeente
Zo. 25 juli 9.30 uur, Zomerzangdienst
Evangelie Gemeente Harlingen
Zo. 25 juli 9.30 Co Kempeneers
ele opening een feit was. Allen kregen het eerste exemplaar uitgereikt
van de routekaart. Het is de bedoeling dat alle dorpsgenoten zo’n handig boekje in de brievenbus krijgen.
Onder het genot van een speciaal
voor deze gelegenheid gebrouwen
Winamer Kuierdrankje en een Winamer Kittekatje, werd nog even gezellig nagepraat.
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Gorrie Lambregts’ 628 grote winnaar op Fondvlucht Lorris

Jan Hoogland winnaar Duiven Jonge-Duiven
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Voor de op zaterdag 17 juli vastgestelde laatste Fondvlucht van 2021
vanuit Vierzon (Frankrijk) in Bouger mocht niet meer gelost worden.
Hiervoor werden op donderdag 47 duiven ingekorfd maar zij moesten
wachten met de lossing tot zondag. Voor de tweede Jonge-Duivenvlucht
vanuit Duiven werden op vrijdag 221 stuks ingekorfd. Deze konden op
zaterdag wel worden gelost, om 8.30 uur met een noordwestenwind. De
Fondduiven in Vierzon werden teruggebracht naar Lorris en konden
zondag om 7.30 uur alsnog gelost worden.
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Het was op het hok van Jan Hoogland in Midlum waar de 588, een
Jonge-Duif, zich als eerste terug
meldde om 10.30 uur met een snelheid van 1157 meter per minuut
en een eervolle eerste plaats in het
ACG samenspel A1 van 1278 duiven
en vijfde in de Kuststrook van 2423
duiven. De tweede prijsduif werd op
het hok van Lykle Bokma geklokt en
werd ook tweede in het ACG en negentiende in de Kuststrook. Sjoerd
en Rutger Zwart klokten de derde
prijsduif met een vierde in het ACG
en 21e in de Kuststrook, dus drie superduiven.
De luxe prijs was voor Age Zijlstra
en de vleesprijzen werden gewonnen door Lykle Bokma, Age Zijlstra,
Jan Hoogland en Erik Alkema.
Uitslag:
Jan Hoogland (44) 1. 4. 5. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 20. 21. 22. 23. 24.
30. 34. 40. 42. 57. 61. 62. 63. 69. 70.
72. 73. 74. 78. 79. 89. 91. 99.
Lykle Bokma (39) 2. 6. 7. 18. 19. 32.

15 Bierma voor al uw bestrating; 16
Bouwbedrijf Bruinsma BV
De Fondduiven
De Fondduiven voor hun laatste
vlucht seizoen 2021 werden om
7.30 uur in Lorris gelost. Het was
niet een al te snelle en beste vlucht
met een aan wakkerende noorderwind dus moesten de melkers wat
langer wachten voordat hun duiven
thuis waren. Zelfs maandagmorgen
moest er doorgeklokt worden voor
de prijsduiven. Maar de duiven van
Terschelling maakten in deze zware vlucht de dienst uit. Bij de eerste zes werden vijf prijsduiven op
het eiland geklokt waaronder de
eerste prijswinnaar, de doffer 628
van Gorrie Lambregts. Deze duif
vloog met een snelheid van 969
meter per minuut met een negende
plaats in het ACG Samenspel A1van
389 duiven en zevende in de Kuststrook van 323 duiven. Tweede was
de 327 van Sjoerd en Rutger Zwart
met een snelheid van 942 meter per
minuut, 22 in het ACG en zestiende
in de kuststrook. Derde was de 920
van Fred Fiege en die viel wederom
op Terschelling met 928 meter per
minuut, dertigste in het ACG en 22
in de Kuststrook. De luxe prijs was
voor Fred Fiege op Terschelling.
De vleesprijzen werden gewonnen
door Fred Fiege (Terschelling), Gorrie Lambregts (Terschelling), Lykle
Bokma en Erik Alkema.

33. 48. 49. 50. 56. 58. 67. 75. 82. 84.
96. 103. 104. 108. 110.
Sjoerd & Rutger Zwart (35) 3. 8. 9.
27. 28. 38. 59. 66. 68. 71. 105. 106.
Age Zijlstra (13) 10. 29. 35. 36. 37.
46. 88. 107.
Erik Alkema (18) 25. 26. 31. 39. 43.
47. 60. 80. 94.
Bjorn v. d. Meer (8) 41. 45. 76. 100.
102. 111.
Gerrit de Koe (16) 44. 52. 53. 55. 64.
65. 83. 86. 92.
Gorrie Lambregts (Terschelling)
(20) 51. 77. 85. 87. 93. 95. 97. 98.
101.
Fred Fiege (Terschelling) (12) 54.
81. 90. 109.
Brasserie De Jasmijn op de Grote Bredeplaats nieuwe leider
Ook voor de Jonge – Duiven Sponsor Tour was dit de tweede vlucht,
met een nieuwe leider Brasserie De
Jasmijn op de Grote Bredeplaats
ook de tweede en derde plaats nu in
genomen door Hotel Zeezicht Vlieland en De Smulpot het lekkerste
winkeltje van Harlingen. De stand:
1 Brasserie De Jasmijn op de Grote
Bredeplaats; 2 Hotel Zeezicht Vlieland; 3 De Smulpot het lekkerste
winkeltje van Harlingen; 4 Slagerij
Remco Wouda op de Spekmarkt; 5
Café Tuinzicht in de Nieuwstraat; 6
Visser Afvalinzameling, Transport
en Recycling; 7 Grafisch Centrum
Harlingen; 8 Harlinger Timmerbedrijf 06-57427688; 9 Harlingen
Boeit. nl; 10 Copini brillen en Contactlenzen; 11 Harlinger Courant/
Flevodruk; 12 Roxa Duurzaam Advies; 13 Nauta’s Schildersbedrijf; 14
Smit Beheer en Verhuur Vlieland;

De uitslag:
G. Lambregts Terschelling (10) 1. 4.
5. 13. 20. 22.
Sjoerd en Rutger Zwart (4) 2. 16.
Fred Fiege Terschelling. (6) 3. 6. 12.
21. 23.
Lykle Bokma (10) 7. 10. 18. 19. 24.
Erik Alkema (6) 8. 14. 17.
Jackie Smit Vlieland (6) 9. 11. 15.
De eindstand van de Sponsor Fond
Vluchten word zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.

Strijd en inzet bij de Plus Lunenborg-partij
Afgelopen zondag vond op het Eendrachtkaatsterrein de jaarlijkse Plus Lunenborg-partij plaats. Het was een door elkaar loten kaatswedstrijd 2 tegen 2 met een lijst van 11 parturen in een winnaars- en herkansingsronde.
Door Ubbo Posthuma
Met perfecte weersomstandigheden en Yvonne Stam in de kantine,
kon de middag eigenlijk al niet meer
stuk. Van begin af aan werd er met
veel strijdlust onder leiding van de
scheidsrechters Age Tichelaar en
Sije Broersma om iedere slag gestreden en kon men genieten van mooie
spannende partijen.
Met twee partijen welke in de tweede omloop winnaarsronde pas op
de standen 5-5 + 6-6 en 5-5 + 6-4
werden beslist, werd duidelijk dat
het krachtsverschil van de parturen
nihil was.

ke indruk maakte en Cor die over
de gehele dag uitstekend stond te
kaatsen vanuit het achterperk en de
eerste opslag verzorgde.
Een mooie beloning voor een prachtige kaatsdag waarbij achteraf de
bloedstollende partij in de tweede
omloop op de stand 5-5 + 6-6 en een
kaats bij de middellijn cruciaal bleek
doordat Cor de uitgeslagen bal toen
in een snelle reflex met stuit terugsloeg tot in het perk.

Eerlijke vlucht gewonnen door
Rinnie en Arjen Riem
Op zaterdag 18 juli 2021 organiseerde de Afdeling Friesland van de NPO
de tweede vlucht met jonge duiven van dit seizoen. De postduiven van
het noordelijke deel van de afdeling werden gelost in Duiven bij Arnhem.
Vader en zoon Rinnie en Arjen Riem werden in PV De Postduif Harlingen
de glorieuze winnaars van deze zware maar eerlijke vlucht.
Vanwege de ochtendnevel gingen de
jonge duiven afgelopen zaterdag pas
los om 8.30 uur in het nabij Arnhem
gelegen Duiven, op ongeveer 139
kilometer van Harlingen. De wedstrijdduiven hadden te maken met
een overwegend noordwestelijke tegenwind en moesten dus veel werk
verzetten om weer thuis te komen.
De allersnelste duif van de gemeente
Harlingen landde al om 10.30 uur bij
Jan Hoogland van zustervereniging
OGH. Een minuutje later kwam de
trein van Rinnie en Arjen Riem op
gang: hun eerste duif werd met een
gemiddelde snelheid van ruim 1137
meter per minuut eerste in de vereniging, derde in Samenspel A1 en
twintigste in De Kuststrook. Een dik
kwartier later hadden de mannen
eenentwintig van de achtentwintig
duiven in de prijzen, waarvan twee
bij de eerste tien. Dit betekende een
ongekend prijspercentage van 75%!
Een minuut na de eersteling van
vader en zoon Riem viel de eerste
duif bij Gebroeders Kwast & Zoon.
Reimer Strikwerda had in Arum al
een duif om 10.28 uur maar moest,
vanwege de kortere afstand, qua gemiddelde toegeven op de combinaties Riem en Kwast. Sjouke van der
Boom completeerde de top van de
uitslag met de vierde duif in de club.
De vlucht werd gesponsord door
Auke Halma: de drie royale taarten
gingen naar Rinnie en Arjen Riem,
Reimer Strikwerda en Gebroeders
Kwast & Zoon.
Dirk Buwalda sterk op Lorris
Postduif-lid Dirk Buwalda was de
enige die duiven mee had op Lorris,
voor hem op een afstand van ongeveer 628 kilometer van Franeker.
Van zijn tien meegegeven duiven
draaide hij er vijf in de prijzen. Zijn
topper was een duivin die met een

Martijn Broersma en Mariska Miedema begonnen door een staand
nummer uitgerust aan de finale van
de herkansingsronde.
Stefan Quisenaerts en Sara Woltman hadden daarentegen net in de
halve finale herkansings-ronde een
loodzware partij op de stand 5-5 +
6-4 winnend afgesloten. Hierdoor is
wellicht de ruime zege, welke Martijn en Mariska op Stefan en Sara
met een uitslag van 5-2 + 6-2 behaalden, te verklaren.

Plus Lunenborg supermarkt, de
scheidsrechters, Yvonne Stam en
Jan Nieuwenburg (deze keer zonder
koksmuts) in de kantine alsmede
vrijwilligers van KV Eendracht door
bestuurslid Douwe Broersma bedankt voor hun inzet.
Ook de kaatsers werden bedankt
voor hun deelname en getoonde
strijdlust. Naast de kransen voor de
winnaars, bestonden de prijzen uit
cadeaubonnen voor levensmiddelen
van Plus Lunenborg supermarkt.

Voordat de prijsuitreiking plaatsvond, werden allereerst de sponsor

Prijswinnaars.
Winnaarsronde: 1e Tieme Seinstra

gemiddelde snelheid van 967 meter per minuut goed was voor een
9e prijs in De Kuststrook tegen 302
soortgenoten en in de Afdeling 193e
tegen 2020 andere duiven. Al met al
een ijzersterke prestatie!
PV De Postduif Harlingen, uitslag vlucht Duiven, zaterdag 18
juli 2021
Rinnie & Arjen Riem (21/28) 1, 9,
19, 20, 21, 25, 26, 32, 35, 37, 41, 44,
47, 49, 66, 67, 90, 93, 112, 119, 120
Pollie, Peter en Mark Kwast (13/71)
2, 5, 29, 30, 31, 50, 52, 54, 55, 85,
89, 113, 114
Reimer Strikwerda (16/33) 3, 6, 10,
11, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 79, 80, 83,
84, 103, 104
Sjouke van der Boom (15/21) 4, 8,
12, 14, 23, 24, 27, 40, 46, 48, 88,
102, 105, 111, 117
Combinatie Heeres (11/29) 7, 13,
33, 62, 63, 64, 81, 87, 92, 106, 107
Jan, Willem en Frederik Heeres
(8/32) 22, 43, 58, 59, 61, 70, 71, 78
Auke Halma (7/20) 28, 45, 51, 53,
96, 97, 98
Feike & Eelco Feikema (8/17) 34, 42,
57, 60, 68, 77, 94, 110
Dirk Buwalda (9/34) 36, 56, 69, 82,
91, 101, 118, 121, 122
Elly Broekhuizen (9/47) 65, 76, 86,
95, 99, 100, 108, 109, 115
Willem Buwalda (2/23) 72, 116
Hessel Bakker (3/10) 73, 74, 75
en Cor Boonstra; 2e Gooitzen Scheffer en Melanie Boersma; 3e Johan
Kwast en Naomi Kwast.
Herkansingsronde:
1e
Martijn
Broersma en Mariska Miedema; 2e
Stefan Quisenaerts en Sara Woltman.
Rest nog te vermelden dat komende zondag 25 juli de Lenger Seafoods-partij pearkekeatsen plaats
vindt. Vrije formatie mannen of
vrouwen vanaf 14 jaar. Opgeven
kan nog tot en met vrijdag 23 juli
tot 19.00 uur bij Douwe Broersma
tel. 417694 of Jan Nieuwenburg tel.
417102.

Naomi Kwast begon in de halve finale winnaarsronde steeds beter
te kaatsen en tezamen met Johan
Kwast ging het tot drie eersten gelijk op. Daarna werd tot tweemaal
toe op de stand 6-6 het eerst niet
veroverd en verloren zij eervol van
de latere eerste prijswinnaars.
In de finale winnaarsronde pakten
Gooitzen Scheffer, met een altijd
goed en degelijk kaatsende Melanie
Boersma, het eerste bordje. Toen
in het tweede eerst op de stand
6-6 Gooitzen kwaad uitsloeg, werd
het eersten gelijk en sloegen Tieme
Seinstra en Cor Boonstra genadeloos toe door uit te lopen tot een
voorsprong van 1-5. Gooitzen en
Melanie pakten nog wel hun tweede eerst, maar verloren uiteindelijk
op de stand 2-5 + 2-6. Een terechte overwinning voor Tieme welke
voorin en in het tussenspel een ster-

Prijswinnaars Plus Lunenborgpartij.



(Foto: Ubbo Posthuma)
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accommodaties

100 jaar
voetbal in
Harlingen

Voetbal overal in de stad én in Barradeel
De voetballers van Odio (‘Ons Doel Is Overwinnen!’,
voorloper Robur) HZC, Harlingen en Zeemeeuwen,
voetbalden overal in de stad. Odio op het Zusterveld
(nu Batting), HZC, Harlingen, Zeemeeuwen nabij de
Koegelbult en later de Harlinger profs op het driehoekje bij de Bazuin, dus naast de Bildtstraat. Maar ook op
een grasveld de zg. Kippenren bij een Visch Rookerij aan
de Noorderdijk. Ligt nu midden in de Industriehaven.
Het terrein bij de Koegelbult was erg smal met aan beide
lange zijden een sloot en menig speler en toeschouwer
haalde een nat pak of de speler stond bij ingooi half in de
sloot. Het terrein lag op de hoek Grettingalaan en Vierkantsdijk, dus vlak bij het wijkgebouw van de Oosterparkwijk vereniging aan de Oosterparkweg. Er werden
daar ook wedstrijden gespeeld en men bracht de doelpalen mee uit de opslag elders in de stad en de belijning
werd met zaagsel aangebracht. Af en toe was het lastig
om doelpunten te registreren want er waren geen netten. Daar had men het geld niet voor.
Voetballen op zondag? Bekeuring!
In 1924 kreeg HZC een weiland in gebruik van een boer
die erg sportief was en ook van voetbal hield. Dat terrein lag nabij het Midlumerpypke - een brug over de
Ried - maar dat lag wel in Barradeel. Die gemeente had
een plaatselijke verordening dat er op zondag niet gevoetbald mocht worden. Twee zondagse wedstrijden
tussen HZC en Sneek werden bezocht door de politie
en de 44 spelers, scheidsrechters en leiding kregen een
proces-verbaal. Maanden later zag de Kantonrechter die
wedstrijden niet als een overtreding van de verordening
en ontsloeg het gezelschap van rechtsvervolging.
Van houten keet met voederbak
naar kleedgebouw met douches
De Harlinger profs, ook wel het werklozen team genoemd, hadden weinig tot niets aan materiaal. Er werd
gevoetbald met een aftandse bal tot dat een bevriende
winkelier een echte leren bal beschikbaar stelde. Er werd
vanaf dat moment dagelijks gevoetbald totdat het leer
in zee belandde (vlak achter het terreintje bij molen de
Bazuin lag de Waddenzee) en niet meer ‘gered’ kon worden. Verder was er één speler met voetbalschoenen, de
rest speelde op afgedankte militaire ‘kistjes’. Het ‘clubhuis’ van de Harlinger profs was café ’t Noorderke. In
1929 worden aan de Vierkantsdijk twee sportvelden in
de gebruik genomen: oostelijk van de gemeente, westelijk van de Rijks Hogere Burger School. Twee houten

keten met een trog en drie koudwaterkranen was een
topvoorziening natuurlijk. Halverwege de jaren 60 komt
er een kleedgebouw met douches en warmwaterkranen
en komt Robur van de Kimswerderweg definitief naar
de Vierkantsdijk. In 1978 opent Robur-voorzitter Zuiderhof het eerste clubgebouw ’t Vierkantsje. Verzoeken
om uitbreiding van het complex werden, tot 1995 afgewezen omdat de RSG Simon Vestdijk een nieuwe school
wilde bouwen en toen de RSG op het ijsbaanterrein
kwam, nieuwbouw van Dukdalf, maar dat sprong ook af
en kon de accommodatie uitgebreid worden.
Balkland en de elf houtschuren
Het Balkland komt in 1939 al in ontwikkeling als sportaccommodatie. Burgemeester Hannema knipte in 1939
een rood-wit lint door en ’t Balkland was geboren: één
veld met verder niets. Zeerobben in 1953 opgericht,
speelt eerst een paar jaar op de Vierkantsdijk en komt
dan ook op het Balkland. In 1980 gaan de Robben naar
het Oostersportpark. Het Balkland, zo genoemd vanwege de opslag van boomstammen die balken voor de
bouw moesten worden, werd in de jaren 60 en 70 van
de vorige eeuw tot een volwaardige accommodatie met
vier velden, een trainingsveld, tribune, kantine ’t Honk,
een bestuurskamer en adequate kleedgelegenheden. Dat
moest ook wel want de gemeente moest ruimte bieden
voor: voetbalelftallen, korfbal twaalftallen, 2400 scholieren voor bewegingsonderwijs, een zestal bedrijfsvoetbalteams en voor de politie opleidingsschool: sportvelden. De kantine werd in het begin van die opwaardering
verpacht en de eerste pachter was Bouwe Bolman. Later
nemen vrijwilligers dat stukje invulling over.
Het Balkland brugje
Als afsluiting van dit accommodatie artikel ontkom je
niet aan het Balkland brugje, het Heechhout over de
Bolswardervaart om op het sportcomplex te komen.
De tegenstander van Harlinger moest over dit bruggetje min of meer klimmen en er zijn onvermoede krachten aan dit bruggetje toe gekend die er in veel gevallen
voor zou hebben gezorgd dat er verloren werd van de
rood-witten.
Of dat klopt vertelt de historie niet. Het huidige sportcomplex van fc Harlingen aan de Vierkantsdijk heeft
niet zo’n mysterieuze entree. Maar het is natuurlijk wel
een prima accommodatie om wedstrijden te winnen, en
voor de tegenstander om te verliezen…

Het roemruchte Balkland bij de houtschuren jarenlang de thuisplaat van de
vv. Harlingen.

Sportcomplex Vierkantsdijk vanuit de lucht. De thuisbasis van fc Harlingen.

De Koegelbult, dit is de bakermat van 100 jaar voetbal in Harlingen.
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Dienstverlening harlingen
Zeerobben
Jeu de boule Boulegoed
Skeelervereniging
Ijsbaan vereniging
Sijperda
Visser recycling
KIV noord
Chicken butler
Houtsma pallets
Houtcompagnie
Domino’s pizza
van Velzen textiel reiniging
Homminga s fijne winkeltje
Vet Hippefrieten
Levels grand café
WR Unit
Elfstedenfietstocht
Peter Harders
Drukwerk Harlingen
Rode Kruis
Alta groente en fruit
Czvideoful
Joachim de Ruijter
v. der Ploeg schilderwerken
HMB verspaning
Hopman bouwsupport
Gamma
Bunker service
Rederij Doeksen
Rondetafel 101
BSH party service
R de Jong schilderspecialist
gem. Harlingen

