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Naam: .........................
.......

Adres: .........................
.........

Postcode: .........................
......

Plaats: .........................
...............

Bank/gironr. ........................
........

Handtekening: .....................

Eerst ontvang ik de krant 4 weken gratis, daarna betaal ik  

! €16.00 per kwartaal via automatische incasso 

Voor postabonnees ! €

"

ABONNEMENT?
Stuur dan snel onderstaande bon aan de 

adm. Harlinger Courant
Antwoordnummer 300  8800 XT Harlingen

internet: www.harlingercourant.nl

U ontvangt de krant dan 2 maal per week 
bij u thuis. De eerste 4 weken zijn gratis.

22.25 per kwartaal.

7 Bejaarde vrouw op 
Terschelling nachtlang zoek

Stevige auto-korting in februari en maart

Boek vóór 24 januari en ontvang van 1 februari 
t/m 31 maart 50% korting op je auto.
 
Kijk voor de voorwaarden en boek direct op 
rederij-doeksen.nl

Ook in devoorjaars-vakantie

Naar Terschelling met 50% auto-korting!

Stepklassieker 
Afsluitdijk terug 
DEN OEVER – De tijdrit met een 
autoped over de Afsluitdijk - met start 
in Den Oever en !nish in Harlingen 
- komt weer terug op de kalender. 
Nadat het dertig jaar oude evenement 
vorig jaar niet doorging, kwamen er 
zoveel reacties dat de stepbond NAF 
besloot het evenement weer terug te 
zetten op de kalender. Op zaterdag 19 
april aanstaande gaat de 31e editie 
van start.

Dan steppen deelnemers uit alle 
hoeken van het land in de tijdrit 
van Den Oever naar Harlingen. 
Voor junioren, senioren, masters 
en veteranen is de afstand 38 kilo-
meter en de pupillen en cadetten 
rijden 15 kilometer. De inschrijving 
is inmiddels geopend en de organi-
satie zoekt nog hulp. Meer info op 
www.autoped.nl/afsluitdijk.

‘Party Animals’ in 
de Lichtboei
HARLINGEN – Aanstaande zaterdag 
(25 januari) is het weer zover. Vanaf 
21:00 kun je terecht in de Lichtboei 
voor een sfeervol themafeest. Alle 
‘Party Animals’ uit Harlingen en om-
streken zijn van harte welkom om 
zich deze avond tussen de andere 
feestbeesten te begeven.

Ook dit jaar zal DJ Lola ervoor 
zorgen dat de voetjes, pootjes en 
hoefjes niet stil zullen staan op 
deze avond. Atomic Kitten, Arctic 
Monkeys en Seal zullen zeker 
voorbij komen. De zaal zal worden 
omgetoverd tot een habitat waar 
eenieder zich thuis zal voelen. Er 
wordt dit jaar geld ingezameld voor 
een goed doel: Norma’s Dieren. 
Norma Miedema vangt al meer dan 
tien jaar dieren op en probeert er 
een waardig thuis voor te vinden.

Hoorzitting SP over 
rekenkamerrapport 
afvaloven
HARLINGEN – De Statenfactie van 
de SP houdt aanstaande vrijdag in 
Trebol een hoorzitting over de ver-
gunningverlening van de afvaloven. 
Aanvang 19.30 uur.

Onlangs is hierover een rapport 
van de Noordelijke Rekenkamer 
verschenen en dit rapport wordt 
binnenkort besproken in Provincia-
le Staten. Fractievoorzitter Jos van 
der Horst: “Wij zijn nauw betrokken 
geweest bij het opstellen van de 
onderzoeksvragen voor dit rapport. 
Wat nu voor ligt is duidelijk, maar 
bij ons staan de mensen altijd 
voorop en daarom willen wij hun 
stem horen en te weten komen hoe 
zij het allemaal hebben beleefd.”

Ook sneeuwuil gespot  
op Terschelling
TERSCHELLING – Rinse van Vliet heeft zaterdag als eerste een sneeuwuil op 
Terschelling gespot. Hij nam deel aan de vogeltelling van Sovon en zag de uil bij 
het Noordzeestrand in de duinrand. “Dat is de beste soort die we ooit hebben 
gespot tijdens zo’n telling”, aldus Sovon-medewerker Joost van Bruggen. 

Rinse trommelde zijn dertien collega-
tellers op, waaronder vijf eilanders, en 
Van Bruggen maakte een foto van de 
sneeuwuil. “We hebben even gedacht 
dat het de Vlielander sneeuwuil betrof 
maar na een gestrest telefoontje naar 
Carl  Zuhorn van Staatsbosbeheer Vlie-
land, was het duidelijk. Carl is snel gaan 
kijken en zag de uil op Vlieland. Toen 
wisten we het zeker, we hadden twee 
sneeuwuilen in Nederland, erg uitzon-
derlijk.” 

Totdat er zondag nog een melding 
kwam van een sneeuwuil, en wel vanuit 
een weiland in Zeevang, in de provincie 
Noord-Holland. Van Vliet: “Op de beide 
Waddeneilanden zitten jonge vrouwtjes 
en de uil in Noord-Holland betreft een 
mannetje. Dat we op dit moment drie 
sneeuwuilen in Nederland hebben, dat 
geeft te denken. Wij vermoeden dat er 
voedselschaarste is op de toendra’s in 
de Arctische gebieden van Noorwegen 
en Zweden. Dan zijn er weinig lemmin-
gen. Heel soms zie je ze in het midden 
of zuiden van Zweden. Maar Nederland 
is wel heel ver weg.” De sneeuwuil die 
nu op Vlieland zit, lijkt het ook naar zijn 
zin te hebben. Vogelaars zagen de uil 
zondag voor hun ogen een muis vangen. 

Voor veel vogelaars is de sneeuwuil de 
allermooiste vogel om te spotten. Ech-
ter, deze drie sneeuwuilen konden het 
niet winnen van de piepkleine zeldzame 
bruine klauwier. Deze werd zaterdag 
gespot in Veldhunten. Veel vogelaars 
reisden af naar Gelderland om dit zang-
vogeltje uit Oost-Azië te zien. Het was 
de eerste maal dat dit vogeltje in Neder-
land werd gespot. “Het was een memo-

rabel weekend voor de vogelaars”, vat 
Van Bruggen samen. 

Het is eerder gebeurd dat een sneeuwuil 
een tijdje op de Waddeneilanden rond-
hing, meldt Ecomare op haar website. 
In de winter van 2008/2009 zat er één 
maandenlang in de polder Zeeburg op 
Texel. In februari 2009 vloog de uil 
naar Terschelling en daarna naar Ame-
land, waar de sneeuwuil nog een paar 
weken bleef. Sovon Vogelonderzoek 
Nederland is een non-pro!t organisatie 
die in Nederland het voorkomen en de 
ontwikkeling van Nederlandse vogels 
bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de 
voor- of achteruitgang van vogels, en 
naar het hoe en waarom daarvan.

Faillissement Bushman reisorganisatie
HARLINGEN - De Harlinger reis-
bemiddelingsorganisatie Bushman 
is donderdag failliet verklaard. Eind 
december meldde Bushman bij de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden 
(SGR) dat het niet meer kon voldoen 
aan zijn !nanciële verplichtingen.

De Harlinger organisatie van Piet Visser 
bood reizen aan onder de namen Tas-
man Travel en Impala Reizen. En door 
de naam ‘Impala Reizen’ ging Bushman 

failliet. Impala Tours uit Amsterdam 
spande in oktober 2013 een kort geding 
aan tegen Het Harlinger bedrijf. De Har-
linger reisorganisatie moest het onderspit 
delven. De naam mocht niet langer ge-
bruikt worden en men verloor vijftig pro-
cent van de omzet. Piet Visser verklaarde 
in december: “Wij gebruiken deze naam 
sinds 1986 maar ik heb de naam nooit ge-
registreerd. Daar stond je toen niet bij stil. 
De organisatie in Amsterdam gebruikt de 
term Impala Tours sinds 2010.”

De hoofdvestiging van Bushman ze-
telde in Harlingen aan de Verlengde 
Edisonstraat en ook zat er een !liaal in 
Utrecht. Het bedrijf telde zeven werk-
nemers. Visser verwachtte al dat er een 
faillissement uit voort zou komen. “We 
hebben een boete gekregen en als de 
verkoop van reizen stopt, dan heb je 
een groot probleem. Het Amsterdams 
bedrijf heeft derdenbeslagen gelegd bij 
klanten en de claims stroomden bin-
nen.” 

Gerard List gestrand voor finish
VLIELAND - Met de !nish in zicht moesten de Dakar-rijders Gerard List 
en Jan Mooij vrijdag de strijd opgeven. Donderdagavond moesten de koppe-
lingscilinders vervangen worden van de HAN GO4. De achterwielaandrijving 
ging kapot en deze werd vervangen door de voorwielaandrijving. Echter hier-
mee kwam het team de duinen niet op.

“Als de auto straks weer in de conditie is 
waarmee we gisterochtend in de duinen 
zijn gestart, gaan we het halen”, was de 
verwachting van het HAN-team. Ech-
ter, de volgende ochtend kon niet gestart 
worden na een hele nacht sleutelen. De 
mannen redden het namelijk niet op tijd 
in het bivak te zijn. Ze kregen van de 
organisatie geen nieuwe starttijd. 

De 2014-editie van Dakar werd van 5 
en 18 januari verreden tussen startpunt 
Rosario in Argentinië en !nish in Val-
paraiso, Chili. Van de 147 auto’s waren 
er donderdag al 81 uitgevallen, de HAN 
was dan waarschijnlijk nummer 82. 
Deze week keert het HAN-team terug 
naar Nederland en vindt er een huldi-
ging plaats.

HAN University of Ap-
plied Sciences is de plek 
voor onderzoek en testen 
op het gebied van Auto-
motive Engineering. HAN 
Automotive Engineering 
wil haar studenten een 
keuze aan innovatieve 
hightech projecten bieden. 
Eén voorbeeld hiervan was 
de HAN GO4 Dakar. 
De Vlielander Gerard List 
was aangetrokken als cou-
reur voor deze zware rally.

Dioxone-gehalte in eieren gestegen

Toxicoloog dringt aan op onderzoek 
naar bron dioxine-eieren
HARLINGEN - De GGD gaat te kort door de bocht in het dossier dioxine-
eieren. Dat stelt de Harlinger toxicoloog Abel Arkenbout. Volgens de GGD 
is er een ‘historische bron’. Maar volgens Arkenbout blijkt uit het onder-
zoek van de GGD dat er in een half jaar tijd tot vijf keer meer dioxine is 
aangetroffen. Daarnaast heeft de GGD geen onderzoek naar eieren in de 
stad Harlingen gedaan. “De meest vervuilde eieren vond ik in Harlingen”, 
zegt Arkenbout, die opnieuw eieren uit de stadskern heeft laten onderzoe-
ken. “Het laboratorium heeft schokkende concentraties vastgesteld, ernsti-
ger dan in Midlum en Wijnaldum”, aldus Arkenbout. Volgens de toxicoloog 
gaat de GGD ook te kort door de bocht door te stellen dat het dioxine-ei bij 
hobbyboeren een landelijk probleem is.

Abel Arkenbout van Stichting Toxico-
watch drong al langer aan op onderzoek 
naar dioxine in eieren. Toen dat maar niet 
gebeurde, deed hij samen met met Frisse 
Wind zelf maar onderzoek naar eieren in 
Harlingen en omgeving. Uit dat onder-
zoek onder een dozijn kippenhouders 
bleek dat op een aantal locaties de han-
delsnorm fors wordt overschreden.

De gemeente Harlingen en de GGD 
besloten een vervolgonderzoek in te 
stellen. Uit dat onderzoek, onder kip-
penhouders in Midlum, Wijnaldum en 
Kimswerd, bleek dat er inderdaad meer 
dioxine in de eieren zit dan is toegestaan 
voor de handel. Volgens de GGD zijn er 
geen aanwijzingen dat de dioxine uit de 

afvaloven komt. De GGD wil de afval-
oven niet uitsluiten, maar vermoedt dat 
de dioxine uit  een ‘historische bron’ 
komt, bijvoorbeeld verbranding van 
het één of ander in de tuin.Volgens Ar-
kenbout is ‘vervolgonderzoek’, zoals de 
gemeente het onderzoek noemde, geen 
juiste benaming. Hij vindt ‘heronder-
zoek’ een betere term, aangezien het 
onderzoek van Frisse Wind nog eens 
dunnetjes over is gedaan. 

Volgens Arkenbout kan een eventuele 
bijdrage van een historische bron niet 
worden uitgesloten. “Maar de zoge-
naamde !ngerprints wijzen sterk in de 
richting van een op dit moment wer-
kende actuele bron”, aldus Arkenbout.

 “Op één locatie, echt een pracht on-
verdachte locatie, wordt in een half 
jaar tijd vijf keer meer dioxine aange-
troffen”, aldus Arkenbout. “Sorry, dan 
is dat geen historische bron.” Ook op 
andere proe#ocaties is het afgelopen 
half jaar het dioxine-gehalte gestegen, 
stelt Arkenbout. “De opmerking van de 
GGD over de historische bron staat in 
schril contrast met notabene haar eigen 
onderzoek. De GGD meet overal meer 
dioxinen.”

Volgens de GGD is er in heel Neder-
land sprake van dioxine-eieren bij hob-
byboeren, en is het een landelijk pro-
bleem. Maar dat valt zeer te betwijfe-
len, stelt Arkenbout: “Het enige andere 
onderzoek waarop de GGD zich kan 
beroepen, stamt uit 2001 en betreft een 
lokale dioxinevervuiling in Limburg.” 
De GGD merkt nog op dat er ook an-
dere nationale en internationale litera-
tuur is waarin naar een algemeen di-
oxine-probleem wordt verwezen. Maar 
volgens Arkenbout wordt één en ander  
op geen enkele wijze door de GGD we-
tenschappelijk onderbouwd. Volgens de 
toxicoloog wijst het onderzoek hoe dan 
ook richting de afvaloven, of in ieder 
geval naar de industriehaven. “Uit het 
tot nu toe verrichte onderzoek blijkt: 
hoe dichter de onderzochte locatie bij 
de Industriehaven ligt, hoe hoger de di-
oxinevervuiling.”

De Harlinger toxicoloog heeft opnieuw 
kippeneieren uit de stadskern laten on-
derzoeken, bij NofaLab in Schiedam. 
“Het laboratorium heeft  schokkende 
concentraties vastgesteld, ernstiger dan 
in Midlum en Wijnaldum”, aldus Ar-
kenbout. “Het is onverantwoord dat nog 
langer gewacht wordt met de start van 
een lokaal brononderzoek.” Arkenbout 
wil zijn onderzoek in Harlingen graag 
uitbreiden en zoekt daarvoor steun. 
Meer informatie op ww.toxicowatch.
org.

Drietal steelt Terschellinger !ets
Drie Drontenaren hebben afgelopen weekend geprobeerd een Terschellinger 
!ets te stelen. Zondagavond werd het drietal aangehouden op verdenking 
van heling. Een 49-jarige Terschellinger belde de politie toen hij zijn !ets zag 
staan in de trein van Harlingen naar Leeuwarden. Deze was eerder dat week-
end gestolen vanaf het eiland. Op het station in Leeuwarden spraken agenten 
de 20-jarige man, 21- en 22-jarige vrouw uit Dronten aan, welke vanuit de 
trein met de !ets weg liepen. Het drietal is aangehouden op verdenking van 
heling. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Meteoriet
 * Ook in en rond Harlingen was de 
meteoriet zaterdagavond waarneem-
baar. Buschauffeur Joop van der Heide 
kwam afgelopen zaterdagavond terug 

van een rit van ONS Sneek, 
die in Bunschoten IJssel-
meervogels hadden versla-
gen (1-4), toen hij ter hoogte 
van de brandweerkazerne 
aan de Westerzeedijk een 
licht#its met een blauw-
groene bol zag. Het was 

rond kwart over negen. Eerst dacht hij 
aan een lichtkogel maar bij nader in-
zien kon dat niet omdat de #its hoog 
inzette en over de Willemshaven naar 
het noorden verdween. Later werd dui-
delijk dat het om een meteoriet ging. 
Zulke stukken ruimte puin komen de 
aardse dampkring binnen en verbran-
den en dat geeft die licht#its, kon hij op 
Wikipedia lezen. Van der Heide: “Een 
bijzondere ervaring en prachtig om te 
zien”.   

Fiets gestolen
 * Afgelopen zaterdag is er een !ets 
gestolen uit het !etsenhok bij station 
Harlingen. De eigenaar had zijn stalen 
ros rond 8.00 uur geparkeerd en toen hij 
even na zes uur ’s avonds terugkeerde, 

bleek zijn !ets te zijn verdwenen. De 
eigenaar is (bij gebrek aan auto en rij-
bewijs) nogal afhankelijk van zijn !ets. 
Geld om een nieuwe te kopen heeft hij 
niet. De eigenaar vraagt de ‘lener’ van 
de !ets om deze week de !ets weer te 
parkeren bij het station van Harlingen. 
Het betreft een grijze wat oudere heren-
!ets met een enkel scheurtje in het za-
del. Tijdens de diefstal zaten er !etstas-
sen van deze krant achterop. Als de !ets 
(inclusief tassen) niet terugkeert, zal de 
eigenaar aangifte doen van diefstal.

Koe aangereden
 * Automobilisten op de A31 konden 
maandagochtend een opmerkelijk ta-
fereel zien: ter hoogte van de afslag 
Dronrijp lag een dode koe op de vlucht-
strook. De koe was aangereden door een 
automobilist. Vervolgens botste er nog 
een auto op het losgebroken dier en dat 
overleefde de koe niet. Hoe de koe op de 
weg terechtkwam is onbekend. De au-
tomobilisten raakten niet gewond maar 
de auto’s hadden wel blikschade. De 
politie was gisteren nog op zoek naar de 
eigenaar van de koe. 

Fiets gevonden
 * De Vlielander politie is op zoek naar 
de eigenaresse van een blauwe Gazelle 

dames!ets. Deze is gevonden, met een 
sticker van een !etsverhuurbedrijf. Wie 
deze !ets mist kan contact opnemen 
met de politie op het eiland. 

Website Tobbedansen
 * Deze maand nog komt er een web-
site online voor het ‘nieuwe’ onderdeel 
Tobbedansen van de Visserijdagen. 
Hierop informatie over het evenement 
en mogelijkheid tot aanmelden.

Winterbanden gestolen
 * Een brutale dief heeft zaterdagnacht 
de winterbanden, wieldoppen en vel-
gen van deze Renault Megane gestolen 
bij Auto Service Harlingen. “Een rare 
gewaarwording zondag bij ons op het 

parkeerterrein om deze auto zo aan te 
treffen”, aldus Karol Luczycki.

Harlingse beroofd in Franeker
 * Gisterochtend is een 47-jarige vrouw 
uit Harlingen beroofd in Franeker. Dit 
gebeurde rond zeven uur in de Botnias-
teeg. De vrouw was bezig om spullen 
uit haar auto te laden. Plotseling werd 
ze van achteren benaderd door een on-
bekende man. Hij bedreigde haar ver-
moedelijk met een vuurwapen en eiste 
haar mobiele telefoon. De hevig ge-
schrokken vrouw gaf de man haar tele-
foon. Op dat moment naderde ook een 
auto. Reden voor de straatrover om er 
snel met zijn !ets vandoor te gaan. Het 
slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Toxicoloog Abel Arkenbout (rechts) op bezoek bij een hobbykiphouder in Wijnal-
dum. (Foto: HC - Joachim de Ruijter)

HMHC: de maat is vol!
HARLINGEN - Volgens de Harlinger Mixed Hockeyclub zullen VVD, CDA, 
PvdA en Harlinger Belang morgenavond tegen het voorstel van B en W stem-
men om veld en kleedkamer van de HMHC versneld aan te pakken. “De Har-
linger politiek vindt uitstel van het besluit belangrijker dan de veiligheid van 
de hockeyers. De maat is vol”, aldus de hockeyclub. Zij roept de leden op 
massaal naar het stadhuis te komen als de gemeenteraad over de hockeyplan-
nen vergadert. 

Voorzitter Alex Nieuwland kwam 
onlangs naar het stadhuis om ander-
maal uit te leggen dat nieuwe velden 
en uitbreiding van de kleedkamer van 
de HMHC noodzakelijk zijn. Er zijn 
slechts enkele kleedkamers voor 250 le-
den en het enige hockeyveld is versleten 
en gevaarlijk. De aanpassingen zijn in 
juli vorig jaar al toegezegd door de ge-
meenteraad, maar doordat de fusie van 
Harlingen en Robur op zich laat wach-
ten, liggen de plannen nog steeds op de 
plank en zit de hockeyclub ‘gevangen in 
de voetbal-problematiek’.

“De veiligheid van de hockeyers wordt 
van ondergeschikt belang gemaakt aan 
wijfelende politici en voetbalvereni-
gingen”, stelt de HMHC. “Het is niet 
te verkroppen dat een voetbalvereni-
ging met 150 leden en drie velden de 
toekomst en veiligheid van een veel 
grotere en nog steeds groeiende club 
zo kan dwarsbomen met steun van de 
grote partijen. Opvallend is dat raads-
leden ook bestuursfuncties bekleden bij 
voetbalclubs waardoor de objectiviteit 
lijkt onder te sneeuwen.”

(Foto: Joost van Bruggen)

Grootscheepse renovatie  
vuurtoren Brandaris

WEST-TERSCHELLING -  De voorbereidingen voor de renovatie van de vuurtoren Brandaris zijn in volle gang. Sinds 
gisteren staat een telekraan van KTF op het Brandarisplein. Deze steekt ver boven de 42 meter hoge vuurtoren uit. Per-
soneel van de Friso Bouwgroep uit Sneek heeft inmiddels grote beugels aan de buitenkant van de toren geplaatst. Met 
de kraan worden daar vandaag delen voor een speciale hangsteiger op getakeld. Meer op pagina 7. (Foto: Jan Heuff)

Sneeuw?
Vanavond en vannacht veel 
bewolking en mogelijk wat lichte 
sneeuw bij temperaturen rond 
0 graden of +1.  De zuidoost 
tot zuidenwind neemt toe tot 
vrij krachtig. Morgen later in de 
middag of in de avond regen of 
sneeuw. Overdag ongeveer 3 
graden, maar door een krachtige 
oost tot zuidoostenwind voelt het 
!ink kouder aan.


