
 YA1645298162
is nu € 310,- waard
Probeer dit vijfje te vinden, want 
het is geld waard! Meer informatie 
elders in deze krant.
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Piet’s Weer   
Wind en buien
Een weekend met een harde 
tot stormachtige wind uit west 
tot zuidwesten en een week-
end met buien. Het zijn perio-
diek stormbuien met windsto-
ten in kracht 8 of 9. Morgen 
de meeste zon en het meest 
droge weer. Morgen tempe-
raturen rond 9 of 10 graden. 
Zondag temperaturen rond 9 
graden. In de avond en nacht 
naar maandag maartse buien 
met kans op natte sneeuw.

Uitgebreid weerbericht op pagina 2.

2 85 9Hemd van het lijf:  
Klaas van der Ploeg

Spijkerstad terug  
naar ‘De Oertijd’

Experimentele 
zoutwinning met  
hoge druk

Diplomaat bezoekt 
ouwe seun

15% korting 
op winter- en 

all-seasonbanden
mrt

2019

IN MAART
Kimswerderweg 27 Harlingen 
(0517) 41 34 00  www.esgee.nl

Uw partner in mobiliteit
Harlingen

zondag 10 maart 
OPEN 12.00 - 17.00 u

*koffi e/thee of 
cappuccino

in ons uitgebreide restaurant

KOFFIE* 
MET EEN LEKKERNIJ

€ 1,-

 

PRESENTEERT: 

zondagmiddag 

lounge concert 
met: 

 

Happy Swing 
Society 

 
 
 

Datum:    zondag 10 maart 2019 
Aanvang:    14:30 uur 
Entree:    €12,50    (leden Friejam €7,50) 
Locatie:    Trebol/Singelzaal 

      Zuidoostersingel 1, 8861GB Harlingen 
Info:     www.friejam.nl      (Roaring Twenties) 

 
 

Mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

 

 

 
Centrum Traditionele Jazz Harlingen is powered by FrieJam, Friese bond van Jazzmuzikanten 
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Kent u de Jersey kaas al?

De smaken: Mild, Romig Belegen en Pikant liggen bij ons in de winkel

Komt u deze kaas proeven? 

Harlinger 
Steegjesloop

Zondag 5 mei aanstaande 
is er in Harlingen een unie-
ke cityrun, dwars door de 
authentieke, eeuwenoude 
binnenstad.  Rennen door 
de negentiende eeuw en 
stilstaan bij een goed doel, 
dát is de Harlinger Steeg-
jesloop. Presteren en ge-
nieten op bevrijdingsdag.

Het parcours bestaat voor 
een belangrijk deel uit duiste-
re, oneffen, soms supersmal-
le steegjes die op sommige 
plekken niet meer dan 63 
centimeter breed zijn. Na de 
wedstrijd is het ook mogelijk 
om de route te wandelen, in-
clusief vragen, opdrachten en 
verrassende gebeurtenissen 
die rechtstreeks verwijzen 
naar de roemruchte geschie-
denis van de Friese haven-
stad. Denk bijvoorbeeld aan 
de pastorie waar ‘de Blikken 
Dominee’ in de negentiende 
eeuw zijn geheime minnares 
vermoordde; de steeg naast 
het geboortehuis van schrij-
ver Simon Vestdijk; de Barge-
buurt, het armenwijkje waar 
een bewoner onder zijn bed-
stee viswormen kweekte in 
paardenhoofden.

De Harlinger Steegjesloop 
wordt georganiseerd door de 
Topmoppies (Stichting Charity 
Foundation Harlingen) in sa-
menwerking met Podium Har-
lingen. De gehele opbrengst 
gaat naar Stichting Hul-
phond.  Meer info en inschrij-
ven op www.topmoppies.nl.

Harlinger (40) steelt portemonnee
LEEUWARDEN/HARLINGEN – Een 40-jarige Harlinger is vrijdag voor de 
diefstal van een portemonnee door politierechter Gustaaf Wijnands bij 
verstek veroordeeld tot een boete van 750 euro.

De man had de portemonnee op 15 
september vorig jaar gestolen bij 
de Jumbo. Een andere klant had 
de beurs per ongeluk bij het pinap-
paraat van een van de kassa’s laten 
liggen. De verdachte was de volgen-
de klant in de rij. Op de beelden van 
de bewakingscamera had de politie 
gezien dat de man de portemonnee 
heimelijk weggriste terwijl hij zijn 
boodschappen van de band haalde. 

Via de gegevens van de pintransac-
tie kwam de politie bij hem terecht. 
De beurs werd leeg teruggevonden. 

De Harlinger zei tegen de politie dat 
hij de portemonnee wellicht onbe-
wust had meegenomen. Dat verhaal 
geloofde officier van justitie Mar-
greeth Meijer niet.
De officier vermoedde dat de eige-
nares van de portemonnee wellicht 
wat afgeleid was omdat haar moeder 
van 92 bij haar was. Ook de rechter 
geloofde niet dat de man de beurs 
per ongeluk had meegenomen. “Dat 
gaat er bij mij niet in”, zei Wijnands. 
De Harlinger was niet naar de zit-
ting gekomen, volgens zijn raads-
vrouw was dat deels uit schaamte.

De akte is getekend. Vooraan vlnr notaris Henk Jan Hettema, Wim Kleinhuis, 
algemeen directeur Veiligheidsregio Fryslân en burgemeester Roel Sluiter. 
Achter Jacques Pommer (links), Clusterhoofd Risicobeheersing Noordwest en 
Ele Henk Wouda van Brandweer Harlingen.  (Foto’s: HC – Joachim de Ruijter)

De bouw van de nieuwe Harlinger brandweerkazerne kan van start. Afgelo-
pen woensdag tekenden burgemeester Roel Sluiter en Wim Kleinhuis, alge-
meen directeur Veiligheidsregio Fryslân voor de overdracht van de grond. 
Dat gebeurde naast de ovatonde, de plek van de nieuwe kazerne. “Ik ben blij 
dat het eindelijk zover is”, zei Kleinhuis. “Het heeft mij veel te lang geduurd.” 
Volgens Kleinhuis had Harlingen al een nieuwe kazerne moeten hebben, 
maar de grond moest in partjes verzameld worden en ging via de provincie 
naar de gemeente en woensdag dus naar de brandweer, die een duurzame 
kazerne krijgt op een mooie plek. “Veel centraler en met betere voorzienin-
gen voor de mensen”, zei Sluiter. De brandweerlieden kunnen veel sneller 
op de kazerne zijn, en de aanrijtijd zal een stuk beter worden. De kazerne is 
ontworpen door JOUS architecten in Joure en wordt gebouwd door Bouw-
bedrijf Jelle Bruinsma en Mensonides Installatie. De kazerne moet ongeveer 
vijftig jaar meegaan.

Bouw nieuwe brandweerkazerne kan los


