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HC PLAATSELIJK NIEUWS

Temperatuur afvaloven
inzet bij nieuw steekspel
HARLINGEN - De temperatuur in de
afvaloven is begin dit jaar onder de
850 graden geweest. Dat kwam al naar
voren bij een bezoek van de Harlinger Courant aan Omrins reststoffenenergiecentrale eerder dit jaar. Maar
later meldde de provincie Fryslân dat
de verkeerde meter door Omrin was
getoond en dat de temperatuur niet
onder de dioxine-veilige grens van 850
graden is geweest. Echter, meetgegevens die Omrin later aan de Harlinger Courant heeft geleverd, vertonen
een ander beeld: in één maand dook
de temperatuur meerdere keren onder
de 850 graden. De vraag is echter of
deze meting van enige waarde is. Een
woordvoerder van een andere afvaloven stelt dat de 850 graden-regel achterhaald is en Omrin geeft aan dat er
aanvullende maatregelen worden genomen om de uitstoot van dioxines te
voorkomen. Voor stichting Afvaloven
Nee en Groep Sarolea is het klip en
klaar dat Omrin de regels overtreedt.
(Foto’s HC – Ubbo Posthuma)

Willem Barentsz in 2016 te water
HARLINGEN – Er heerst veel activiteit op de Willem Barentszwerf aan
de Nieuwe Willemshaven. Vrijwilligers van de stichting Expeditieschip
Willem Barentsz zijn druk bezig met
het zagen van planken en balken
voor het benedendek van de replica
van het 16e eeuwse schip. In oktober
2010 werd de kiel gelegd en in april
2011 daadwerkelijk met de bouw van
het schip begonnen. Zij het dat eerst
de helft van de tijd gespendeerd werd
aan de bouw van het bezoekerscentrum.
Door Ubbo Posthuma
Koos Westra, die samen met Gerald de
Weerdt de bouw als projectmanager
begeleid, zegt dat er van april tot eind
november gebouwd wordt. “Het is in
de wintermaanden bijna niet te doen,
we hebben wel met vrijwilligers te maken”, vertelt Westra. Eind van het jaar
is men drieënhalf jaar bezig. Er zijn
vijfentwintig vrijwilligers beschikbaar.
“Eigenlijk is dat genoeg”, vindt Westra.
Wel zou men graag nog wat vrijwilligers willen hebben, die het informatiecentrum bij toerbeurt bemannen.
De opbouw vordert gestaag. Westra:
“In het begin vroegen mensen wel
eens, of we wel wat deden. Het was
niet zichtbaar. Maar nu zien ze al een
echt schip liggen. Wellicht leidt dit tot
nieuwe sponsors.”

ijzerwerk en navigatie-apparatuur. Materiële ondersteuning is ook van harte
welkom. Echte grote sponsors hebben
we niet. Het bezoekerscentrum is met
de verkoop van artikelen eigenlijk de
enige bron van inkomsten. ”
Gelukkig zijn er instanties zoals Staatsbosbeheer van Terschelling die het project met hout steunen. “Het is voornamelijk vuren hout van bomen die met
stormen van de laatste tijd op Terschelling zijn omgewaaid. Gezaagd en al
wordt het hout naar een schip van Van
der Vlas gebracht, die het naar Harlingen vervoert. Daar zijn we dan ook heel
blij mee.”
Als het schip af is wil men er mee gaan
varen. Sail Amsterdam, tochten naar
Noorwegen en Rusland, enzovoort. Ook
zijn er goede contacten met Terschelling. Er wordt dan ook met de gedachte
gespeeld om ’s zomers aan te leggen op
Terschelling en zeiltochtjes te organiseren voor de aldaar verblijvende toeristen. Onlangs was de Russische media
aanwezig om een reportage te maken.
Dit was ook in het bezoekerscentrum te
merken gezien de Russische bezoekers
die later kwamen. Maar ook mensen
uit Australië, Zuid-Afrika, veel Euro-

pese landen, China en vorige week nog
bezoekers uit Peru. Vorig jaar namen
duizenden bezoekers een kijkje in het
centrum en de werf. “Ultieme droom is
de tocht te maken, die Willem Barentsz
in 1596 naar Nova Zembla bracht”, zegt
Koos Westra met een bescheiden lachje.
Aan de vrijwilligers zal het niet liggen.
Zij zijn met hart en ziel bezig met ‘hun’
schip. “Het is een geweldige, gezellige
en gemotiveerde club”, is de mening
van Westra. “Er zitten goede timmerlieden bij en onlangs boden enkele tandartsen zich nog aan om mee te helpen.
Ik heb ze nog niet gezien, maar er is een
voordeel: boren kunnen ze in ieder geval wel.”
Mensen die dit bijzondere project willen
steunen kunnen vriend van de Willem
Barentsz worden voor een minimaal
bedrag van € 25 per kalenderjaar. Dit
kan door geld over te maken op rekeningnummer NL70ABNA0589169831
t.n.v. Stichting Expeditieschip Willem
Barentsz, Harlingen, o.v.v. naam en
woonplaats en e-mailadres. Na ontvangst van de donatie ontvangt men
een vriendenpasje met tal van voordelen.

HARLINGEN - Met het nieuwe voetbalseizoen voor de deur begint fc Harlingen steeds meer vorm te krijgen.
Op de achtergrond wordt al een tijd
hard gewerkt om de fusieclub een gezicht te geven. De resultaten hiervan
worden steeds zichtbaarder. Eén van
die resultaten is de lancering van de
nieuwe website op www.fc-harlingen.
nl.
Met de lancering van de website is een

De afvaloven van Omrin telt grofweg
drie punten waarop de temperatuur in de
gaten wordt gehouden: onderin de vuurhaard, in het midden en bovenin, ook wel
‘dak’ genoemd. De onderste is een afgeleide: het is daar zo heet, dat een meetinstrument kapot zou gaan en de temperatuur op deze plek wordt berekend aan de
hand van metingen die bij de ingebruikname van de afvaloven zijn verricht.
Tijdens het bezoek van de HC aan de afvaloven is gevraagd naar de temperatuurmeting “die er toe doet”. Seerp Bosch,
manager
reststoffen-energiecentrale,
wees op de twee middelste metingen.
Vervolgens toonde hij desgevraagd een
grafiek van de maand februari met meerdere uitschieters naar beneden. De grootste dip was op 12 februari van dit jaar;
minder dan 800 graden. Nadat het artikel verscheen, dat Bosch overigens van
tevoren heeft gelezen en geaccordeerd,
meldde zowel Omrin als de FUMO dat
er een verkeerde grafiek was getoond,
namelijk die van het ‘dak’.
Grafiek
Op verzoek van de HC heeft Omrin vervolgens grafieken met het temperatuurverloop beschikbaar gesteld. De grafieken van de middelste metingen komen

Er is geen geen deadline. “Dat geeft
bij de vrijwilligers alleen maar extra
druk”, vindt Koos Westra. Maar als alles meezit, zou het schip in het voorjaar
2016 te water kunnen. De afbouw kan
dan op het water verder plaatsvinden.
Het schip heeft twee doorlopende dekken. Dit was vroeger voor de lading en
ballast onderin het ruim. Tussendeks de
leef- en slaapruimte voor de bemanning.
Het schip was en wordt nu ook uitgerust
met een voor- en grote mast (met razeilen) en een kleine bezaansmast die een
driehoekig latijnzeil draagt.
Om alles af te bouwen is nog veel
geld nodig of sponsors in natura. “We
moeten nog een motor aanschaffen,

Fc Harlingen
lanceert nieuwe
website

Rookgassen in een afvaloven moeten
minstens twee seconden lang tot minstens 850 graden verhit worden, ook in
de meest ongunstige omstandigheden.
Dit is vastgelegd in de Richtlijn Industriele Emissie; het proces moet dioxines afbreken. De verbrandingstemperatuur van
een afvaloven wordt daarom continu gemeten. Dreigt de temperatuur onder 850
graden te komen, dan moeten steunbranders worden ingeschakeld. Deze werken
op gas en kunnen temperatuurdalingen
opvangen.

Fc Harlingen
bekert thuis op
Vierkantsdijk

HARLINGEN - Komende zondag
speelt fc Harlingen om 14.00 uur zijn
eerste officiële wedstrijd aan de Vierkantsdijk. Harlingen speelt voor de
beker in poule 201 samen met Franeker, Sint Anna en Warga. De eerste
tegenstander op het Vierkantsdijk
wordt de vierdeklasser Warga.

belangrijke stap gezet om leden en andere belangstellenden op de hoogte te
houden van ontwikkelingen rondom de
club. Op de website vind je alle informatie die je nodig hebt. Zo zijn, door
een verbinding met de database van de
KNVB, de uitslagen en standen in de
competitie razendsnel op de website te
lezen.
Elk team heeft een eigen pagina waarop
de uitslagen, het programma en de stand
van de competitie worden getoond. Je
kunt zelfs instellen dat de gegevens van
je eigen team direct op de homepage te
zien zijn.
Verder kun je op de website wedstrijdverslagen en foto’s, afgelastingen, sponsoren, contactgegevens, interessante

rubrieken en nog veel meer verwachten.
Naast de website gebruikt fc Harlingen
Facebook en Twitter om een ieder op de
hoogte te houden van ontwikkelingen
binnen de club. Onder andere live verslagen van de wedstrijden van fc Harlingen 1, uitslagen van de jeugdteams,
foto’s uit de oude doos, afgelastingen,
en nog veel meer interessante informatie zullen op Facebook of Twitter te zien
zijn.
Op Facebook is fc Harlingen te vinden
via de link: https://www.facebook.com/
pages/FC-Harlingen/268677053307785
en het Twitteraccount van fc Harlingen
is te vinden onder de naam @fcharlingen.

De gele kleuren van de oude rkvv Robur in en rond de kantine zijn inmiddels
al voor een groot deel overgeschilderd
door de vrijwilligers in het prachtige
donker- en lichtblauw. Want dat zijn
de nieuwe kleuren van de fc Harlingen.
Helaas kan zondag in die shirts nog niet
gespeeld worden omdat de leverancier
een beetje aan de late kant is. Natuurlijk
wordt deze eerste thuiswedstrijd wat
feestelijk omkleed. Na afloop zullen
gezamenlijk optreden het duo Wiebe
en Wijtze en Sven Helvrich; dat kan
gezellig worden. Het feestje na afloop
is vooral om de supporters van beide
oude clubs even goed met elkaar kennis
te laten maken. In poule 201 speelt Sint
Anna thuis tegen sc Franeker. Sc Franeker speelt donderdag om 28 augustus
thuis tegen fc Harlingen om 18.45 uur
en zondag 31 augustus om 14.00 uur
speelt Harlingen weer thuis en dan tegen Sint Anna. De nieuwe club hoopt
aanstaande zondag op een hoop supporters, dat zou leuk zijn.
Bekerprogramma zondag en prognose
fc Harlingen - Warga
1
sc Franeker - Sint Anna
2
Weekendprogramma fc Harlingen
9.00 fc Harlingen F1G - Zeerobben
F3G V
10.00 fc Harlingen E3 - SJO Oudega/
HJSC E2G
10.00 fc Harlingen D1-Mulier D1 B
11.30 fc Harlingen E2 - Zeerobben E2
V
11.30 fc Harlingen C1- Makkum C1 B
12.00 fc Harlingen MA1-Bolsward
MA1 V
9.00 AVC F2-fc Harlingen F2G
10.00 Nicator E3 - fc Harlingen E4 afg.
11.30 Frisia E5- fc Harlingen - fc Harlingen E1
9.45 Mulier D2-fc Harlingen D2
9.00 Frisia C4-fc Harlingen C2
12.00 Oosterlittens B1-fc Harlingen B1
24-08
14.00 fc Harlingen 1- Warga 1
(Scheidsr.A.Schram) V
11.00 fc Harlingen 3-Frisia 5 V
11.00 Dronrijp 2-fc Harlingen 2

Motorpech op Noordzee
HARLINGEN - Het schip de Marry-s kreeg dinsdagnacht motorpech en werd door de Hunter van bergingsbedrijf Noordgat
van de Noordzee gehaald. Het schip werd de Harlinger haven binnengebracht en samen met de Theo en de Jenny werd de
Marry-s bij de werf voor de kade gebracht.
(Foto: Andre Wijkstra)

Dit zijn alle bekerwedstrijden. V is locatie Vierkantsdijk, B is Balkland.

HC-SPORT

overeen met wat er tijdens het bezoek
aan de afvaloven is getoond (zie de grafiek op deze pagina). Maar die doen er
eigenlijk niet toe, melden Omrin en de
Fumo, die vervolgens met verschillende
verklaringen komen. De FUMO meldt
aanvankelijk dat de temperatuur “ongeveer halverwege de vuurhaard” wordt
gemeten. Later meldt de FUMO dat de
temperatuur voor de 850 graden-regel
niet wordt gemeten, maar berekend aan
de hand van de temperatuur van het dak,
dus bovenin. Seerp Bosch meldt dat het
gaat om de “de vuurhaard temperatuur”,
dus onderin.
Volgens de Friese milieudienst is de
temperatuur op 12 februari niet onder
989 graden Celsius geweest. Echter, de
steunbranders zijn op die dag aan geweest. Volgens de FUMO is dat gebeurd
voor het op peil houden van de stoomproductie. “Dat mag helemaal niet”, zegt
advocaat Henri Sarolea. “Bijstoken met
gas om die reden staat de vergunning niet
toe.” Sarolea denkt dat er een andere reden was. De oven was volgens de FUMO
immers op een goede temperatuur en dan
zijn de steunbranders niet nodig. “Omrin
heeft op die dag een probleem gehad met
de temperatuur”, stelt advocaat Henri
Sarolea. “Waarom zet je anders de steunbranders aan?”
Luchttoevoer
Volgens Sarolea, die zich samen met een
wetenschapper in de materie verdiepte,
is de middelste meting wel degelijk van
belang voor de 850 graden-regel. “Het is
een wettelijk voorschrift dat de rookgassen over het hele traject van naverbranding twee seconden tenminste 850 graden Celsius zijn. Je moet meten in de verbrandingskamer, anders ben je in strijd
met de regels.” De FUMO en Omrin
bestrijden dit: zij stellen dat de middelste
meting verstoord kan raken door de ophoping van as en de luchttoevoer. “Deze
secundaire lucht is nog onvoldoende opgemengd met de rookgassen, waardoor je
te veel snelle uitschieters naar boven en
beneden hebt”, aldus Seerp Bosch. Volgens Sarolea laten de regels geen ruimte
voor deze uitleg van Bosch.
Bij deze discussie begint de hoogte van
de ‘pyrometers’ een rol te spelen. Volgens Omrin en de FUMO zitten deze
meters op 18 meter hoogte. Dat is 3,5
meter boven de secundaire luchttoevoer.
Maar volgens Sarolea zit de meter op 24
meter hoogte; vlak onder het punt van
het 850 graden/2 seconden-niveau. Hij
baseert dat op een rapport van het Duitse
bedrijf Lentjes, dat bij de ingebruikname
de meters voor Omrin heeft ingesteld. In
dit rapport is sprake van ‘pyrometers’
op 24 meter hoogte en deze meters hebben dezelfde nummers van de apparatuur waarmee Omrin vandaag de dag
de middelste temperatuur meet. Volgens

Help Omrin
Estafette in
Harlingen aan
nieuwe spullen
HARLINGEN - Op zaterdag 19 juli
2014 is de kringloopwinkel van Omrin Estafette aan de Industrieweg 12
in Harlingen door brand verwoest.
Hierbij zijn de volledige inrichting en
alle spullen verloren gegaan. Omrin
is heel blij met het aanbod van de gemeente Harlingen om tijdelijk gebruik
te mogen maken van een deel van de
gemeentewerf.
Omrin is daarom nu hard op zoek naar
spulletjes om weer van start te gaan met
een kringloopwinkel. “Daarom willen we
graag een beroep doen op de inwoners
van Harlingen en omstreken”, meldt Omrin. “Alles is welkom: meubels, kleding,
boeken, serviesgoed, fietsen, elektronica,
etcetera. Maar niet alleen huisraad, ook
alles wat nodig is voor de inrichting van
de winkel, zoals stellingen, kunnen we
gebruiken.” U kunt uw spullen naar de
gemeentewerf aan de Westerzeedijk in
Harlingen brengen. Dat kan op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur. Of bel
Omrin via 058-234 7600 en Omrin komt
het graag bij u ophalen. Op de nieuwe locatie bij de gemeente zijn geen spullen te
koop. Omrin: “Op de oude locatie wordt
een nieuw pand gebouwd, maar het gaat
nog wel even duren voordat we die kunnen betrekken. Daarom zijn we op zoek
naar een locatie waar we tijdelijk onze
kringloopwinkel kunnen voortzetten. We
hopen u zo snel mogelijk weer te kunnen
verwelkomen met een mooi aanbod van
betaalbare goederen.”

Een grafiek met temperatuurgegevens van Omrin. De rechte lijn is er later in
getekend, ter hoogte van 850 graden.
de FUMO is er sprake van verwarring,
doordat ketelhoogte en gebouwhoogte
door elkaar worden gebruikt. Sarolea:
“Dit bevestigt alleen maar onze kritiek,
dat op het eind van het twee secondentraject de temperatuur niet voldoende is.
De verklaring over de luchttoevoer is dan
onhoudbaar.” Sikke Jellema van stichting
Afvaloven Nee merkt op dat er mogelijk
helemaal geen hoogten worden verward.
“Alle hoogtes komen uit het rapport van
Lentjes.” Het gaat daarbij om een meting
op 24 meter en een berekening op achttien meter.
Stookwaarde
Sarolea vervolgt: “Waarom zou Omrin in vredesnaam op achttien meter
hoogte volgens haar zelf onbruikbare
pyrometers plaatsen?” Sikke Jellema:
“In het rapport staat klip en klaar dat de
temperatuurmeting niet lager dan op 24
meter hoogte moet plaatsvinden.” Sarolea merkt verder op dat het werk door
Lentjes niet correct is uitgevoerd. Diverse metingen hadden op één dag moeten
plaatsvinden, maar zijn op twee verschillende dagen uitgevoerd. Daarnaast is er
niet gecontroleerd op de ‘slechtst mogelijke omstandigheden’, aldus Sarolea.
“De provincie Fryslân had hier wat mee
moeten doen.” Daarnaast wijst Sarolea
er op dat door Lentjes geen onderzoek is
gedaan naar de verbrandingstemperatuur
bij verbranding van afval met een lagere
stookwaarde. “Dat is ernstig omdat de
REC daar haar nieuwe vergunning voor
verkregen heeft.”
‘Control room’
Het bezoek van de HC aan de afvaloven
in maart kwam voort uit de kwestie van
de dioxine-eieren. Tegenstanders van de
afvaloven vrezen dat de afvaloven daar
mee te maken heeft en vragen al langer
om temperatuurcijfers. Omrin weigert
die beschikbaar te stellen, maar de HC
was welkom om een kijkje in de ‘control room’ te nemen. Daar bleek dat de
temperatuur onder de 800 graden was
geweest.

“Waarschijnlijk iets met het afval”, reageerde Bosch. “Nat afval”, bevestigde
een collega in de controlekamer. “De
temperatuur kan best eens zakken als
alle apparatuur achter de oven functioneert”, zei Bosch. Dit werd vervolgens
in een artikel in de HC beschreven en
dat trok de aandacht van enkele Statenleden. Toen stelden Omrin en de FUMO
dat het artikel niet klopte. Dat is opmerkelijk, aangezien Bosch het artikel van
tevoren heeft gelezen en geaccordeerd.
Ook de FUMO wilde het artikel vóór publicatie hebben. Een woordvoerder van
de provincie Fryslân heeft het artikel
doorgespeeld aan de FUMO. De FUMO
heeft vervolgens niks laten horen.
Seerp Bosch meldde later nog dat een
lagere temperatuur niet automatisch
betekent dat er dioxine vrijkomt. “Een
veel betere indicatie krijg je door te kijken naar de emissie van koolmonoxide
en totaal-koolwaterstoffen. Zoals je bij
ons op de site kunt zien is deze altijd erg
laag en ook bijvoorbeeld op 12 februari. In Zwitserland hoeft bijvoorbeeld
geen actief kool te worden gedoseerd
als extra zekerheid voor het voorkomen
van dioxine-emissie als de CO-emissie
laag is. Dit doen wij wel en hierdoor heb
je nog eens een extra zekerheid dat de
dioxine-emissie altijd laag is en onder
de norm. Wij maken ons dan ook geen
enkele zorgen over de uitkomsten van
de onderzoeken door de RIVM/GGD.
Het is jammer dat toch nog steeds de
mensen angst wordt aangepraat, want
dit is volstrekt niet nodig als je je bij de
feiten houdt.”
Volgens een woordvoerder van Afvalenergiecentrale ARN, een afvaloven bij
Nijmegen, is de 850 graden-regel een
regel uit de tijd van oude ovens. “Toen
was er nog geen rookgasreiniging om
het maar even zo te zeggen.” Een bedenkelijk antwoord, stelt Sarolea. “De
geheel nieuw vastgestelde Richtlijn Industriële Emissies dateert van 2010.”
Sarolea heeft bezwaar aangetekend bij
de provincie Fryslân.

Weerbaarheidstraining voor kinderen
bij fysiopraktijk Rozengracht24
HARLINGEN - Alinda Bootsma
start op donderdag 4 september de
eerste weerbaarheidsgroep voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar
in de praktijk voor Fysiotherapie Rozengracht24. Wekelijks gedurende
zeven weken van 16.30 tot 18.00 uur
leren de kinderen zich weerbaarder
op te stellen. Omdat Alinda vindt
dat kinderen en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is er
halverwege de training een les alleen
voor ouders.
Naast haar werk voor het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers heeft ze
haar ware passie ontdekt in het geven
van weerbaarheidslessen. Sinds 2010
geeft ze dit met veel enthousiasme aan
vrouwen en kinderen in een asielzoekerscentrum en scholen. Toen ze in
2013 aan drie groepen van Het Baken
in Harlingen lesgaf, vond ze het tijd
om zelfstandig aan de slag te gaan. Ze
heeft de samenwerking opgezocht met
Fysiotherapiepraktijk Rozengracht24
en deze wilde graag samenwerken. En
vanaf 4 september is het dus zover en
zal de eerste groep van start gaan.
Weerbaar zijn betekent: laten zien wie
je bent. Iemand is weerbaar als hij in
alledaagse situaties zijn wensen kan
aangeven en zijn grens kan trekken met
respect voor zichzelf en voor de ander.
Binnen de training is er aandacht voor
ademhaling, weerbaar stemgebruik,
weerbare houding en lichaamstaal. De
fysieke oefeningen in weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld als zelfverdediging en om de eigen kracht te ervaren
en te versterken. In de training wordt

Alinda Bootsma.
gebruiktgemaakt van bestaande methodieken en oefeningen zoals onder andere Rots & Water met weerbaarheid als
uitgangspunt. Deze mentale, verbale en
fysieke oefeningen worden geïntegreerd
aangeboden. “Door psycho-fysiek te
werken oefen je niet alleen waar het
over gaat, maar je ervaart het vooral”,
vertelt Alinda. Ze heeft ontzettend veel
zin om te starten en er zijn nog een paar
plekjes vrij. Meer in informatie en/of
aanmelden kan via info@alindabootsma.nl. Meer over de praktijk op www.
fysiotherapie-rozengracht.nl.

Hompy: de LP is
weer hot!
HARLINGEN - De laatste jaren is er
een toenemende vraag naar elpees,
ofwel vinyl. Ook bij de plaatselijke
‘platenboer’ Hompy maakt de LP een
comeback.
Hompy heeft veel ruimte gemaakt voor
elpees, waaronder veel nieuwe releases.
“Een prachtige ontwikkeling”, vindt
Hompy. “De kwaliteit is uitstekend,
ook omdat de elpees nu veel dikker zijn
dan vroeger. Zo heb ik van de laatste release van Eric Clapton (JJ Cale songs)
al heel wat elpees weggezet. Maar ook
van artiesten als Joe Bonamassa, Triggerfinger, en JJ Cale. Daarnaast zijn er
natuurlijk de ‘klassiekers” die opnieuw
zijn uitgebracht op elpee, zoals Beatles,
Stones, Creedence, Eagles, Lou Reed,
Springsteen, enzovoort.” Ook is er een
levendige handel in tweedehands elpees,
vertelt Hompy. “In de winkel heb ik een
speciale hoek ingericht met honderden
tweedehands elpees, veelal van prima
kwaliteit, en allemaal voorzien van een
nieuwe hoes voor heel lage prijzen.”
Tijdens de Visserijdagen zal platenboer
Hompy op de braderie (donderdag en zaterdag) staan met vele honderden elpees.

400 Harlingers laten zich prikken
HARLINGEN – Donderdagmiddag stond er een mobiele post op het parkeerterrein van supermarkt Jumbo, om bij mensen gratis een bloedtest te doen en zo te
meten hoe hoog hun cholesterolgehalte in het bloed is. “We kunnen per dag zo’n
400 mensen aan”, liet een medewerker weten. In totaal zes maanden lang, bezoekt
men diverse steden in het land. “De gegevens worden verzameld en zo kunnen we
per provincie een aardig beeld krijgen wat betreft de cholesterolwaardes.” Ook in
Harlingen was er veel belangstelling en zou de 400 bezoekers wel worden gehaald.
Ook stadgenoot Hessel Klijn (foto) liet zich testen. “Baat het niet dan schaadt het
niet”, verklaarde Hessel, die een normale waarde bleek te hebben. “Wij eten thuis
veel vis en dat schijnt gunstig op de cholesterol te werken.” De ‘prikkers’ waren
studenten geneeskunde.
(Foto: HC – Ubbo Posthuma)

