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Mail voor meer informatie naar: sail.thalassa@vaart.net of kijk op www.tallshipthalassa.com 

Tall ship Thalassa
Capaciteit 40-140 passagiers | Slaapaccommodatie 30 passagiers
Barkentijn Thalassa is een imposant en zeewaardig zeilschip. Getuigd volgens oude 
traditie, maar uitgerust volgens de modernste veiligheidseisen is Thalassa een 
wereldwijd varend schip, dat avontuurlijk zeilen en comfortabel genieten in perfecte 
harmonie brengt. Een goede sfeer aan boord, de smaakvol ingerichte salon, de com-
fortabele hutten (elk met douche) en de excellente keuken zorgen ervoor dat een 
reis met tall ship Thalassa een onvergetelijke ervaring wordt. 

Mijlenmakers
Duitsland - Schotland - Duitsland met tall ship Thalassa
Een mijlenmaker is een delivery tegen een gereduceerde prijs. Tijdens deze tochten 
wordt dag en nacht doorgevaren en een aanzienlijke afstand overbrugd. Tijdens 
de reis leert u van de bemanning over het reilen en zeilen aan boord. U draait 
bijvoorbeeld mee in de wachten en kan zo het leven van een zeilend zeeman zelf ervaren. 
Vanzelfsprekend wordt de inwendige mens niet vergeten en zorgt onze kok voor 
uitstekende maaltijden aan boord. Een bijzondere en leerzame ervaring!

Whiskyzeilreizen Thalassa
Zeilen in Schotland en whisky proeven aan de bron.
Zeil mee met tall ship Thalassa langs ruige Schotse kusten op weg naar wereldver-
maarde Single Malt distilleerderijen. Ontdek de eeuwenoude havens, de onher-
bergzame eilanden en de schitterende natuur van dit ongerepte land. Bezoek het 
wereldberoemde jaarlijkse Islay Festival of Music and Malt,  ga met onze whisky 
experts mee op excursie naar distilleerderijen of trek er zelf op uit, per fi ets of te voet. 
Reizen per schip geeft u een andere kijk op Schotland en laat u op een unieke wijze 
kennis maken met het land, de havens en de beroemde whisky’s. Speciaal voor de 
whiskyliefhebbers is er een goed gevulde whiskybar aan boord waar u ’s avonds 
uw ervaringen van de dag kunt delen met de andere opvarenden. Kortom, onze 
whiskyzeilreis laat u Schotland in al haar facetten ervaren. Vele gasten zijn u reeds 
voorgegaan in de afgelopen jaren.

School at sea
Het is tijd om open te staan voor nieuwe dingen en uit je comfort zone te stappen. 
Het is tijd voor zes maanden School at Sea. Zeil naar de Cariben en terug terwijl je 
je normale schoolwerk maakt. Spreek je creativiteit aan om op expeditie te gaan. 
Persoonlijke, nautische en leiderschap skills ontwikkel je tijdens het sail training 
programma. Maak nieuwe vrienden voor het leven en zeg vaarwel tegen oude 
beperkingen. School at Sea brengt je verder dan je voor mogelijk houdt. Zit jij in 
4 havo, 4 of 5 vwo? Stap aan boord en challenge your world. 

Grote Bredeplaats 2  |  8861 BB Harlingen  |  0517 41 57 81
www.xinhua.nl

Wij wensen iedereen een 
unieke, onvergetelijke en 

betoverende avondvaartocht 
door of aan de sfeervolle 

grachten tijdens

Kelvinstraat 30 Harlingen | 0517 - 418552 | info@visser.frl

Tolsma reiniging en 
dienstverlening

 D. Tolsma
 de Dobbe 6, Arum

Hoge druk- en gevelreiniging

Wij werken alleen met biologisch 
afbreekbare producten.

Gratis Offerte

Tel. 06 212 77 979

VOORWOORD
HARLINGEN ONGESCHUT 2019

Hier zat Harlingen op te wachten!  

Eindelijk weer “Harlingen Ongeschut”. Hoe lang 
is dat wel niet geleden?
Twee jaar nog maar? ‘t Lijkt wel een eeuwigheid!
‘t Wordt hoog tijd dat het weer los gaat! En ge-
lukkig: 28 september is het zover. Als de natuur 
niet, zoals vorig jaar, roet in het eten gooit van-
wege storm, overvloedige regen, of het tij dat 
dan net niet geschikt is.

Maar natuurlijk niet: zoiets gebeurt nooit twee 
keer achter elkaar.

We gaan opnieuw een prachtige Harlingen On-
geschut beleven, met talloze feestelijk versierde 
en verlichte boten en scheepjes, groot en klein, 
met daarop allemaal vrolijke en feestelijk ge-
stemde mensen. Die vrolijke mensen staan trou-
wens ook in drommen langs de kant te kijken 
naar al die fleurigheid op het water. En dan alle 
muziek, theater en andere druktemakers aan de 
kant die de varenden en de toeschouwers op de 
wal vermaken!

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019: 

Trossen los voor 
Harlingen Ongeschut!

‘Harlingen Ongeschut’ onderstreept het mari-
tieme karakter van Harlingen. Het jaarlijks terug-
kerend evenement is sinds 2012 een doorslaand 
succes. Speciaal voor het vaarfestival wordt de 
sluis onder de SAS brug gesloten en gaan de 
binnensluizen open. Dit is vanwege het getij 
slechts enkele malen per jaar mogelijk. Hierdoor 
kun je een uniek rondje door de grachten van 
Harlingen varen. 

Honderden merendeel mooi opgetuigde boot-
jes varen in een lange feestelijke parade de route 
van Ongeschut door de Harlinger grachten. 

Naast het prachtige zicht vanaf het water op de 
Harlinger grachtenpanden genieten de deelne-
mers volop van de muziek, dans en theateracts 
die op de route een podium hebben. Harlingen 
Ongeschut is een cultureel evenement, waar 
veel mensen, jong en oud, reikhalzend naar uit-
kijken.

Het bijzondere is dat deze belevenis niet alleen 
voorbehouden is aan het varende publiek; men 
kan de route ook volgen op de fiets en/of te voet. 

Op 28 september 2019 zal de 8e editie van ‘Har-
lingen Ongeschut’ plaatsvinden. 

Het wordt opnieuw de passende afsluiter van 
het evenementenseizoen van dit jaar. Vrolijk, blij 
en probleemloos zoals we dat in Harlingen zo 
goed kunnen. 

BENG heeft ten behoeve van de voorpret dit keer 
zelfs een krant gemaakt. Een prachtig bewaar-
exemplaar. Lees hem aandachtig en met plezier!

Misschien leuk om hier nu alvast te melden: 
weet u wel dat het nog maar vijftien jaar duurt 
voordat Harlingen 800 jaar bestaat? In 2034 is 
het zover en dan is het natuurlijk helemaal feest! 

Maar laten we er eerst op 28 september weer 
iets heel moois van maken!

Ik dank de organisatie al bij voorbaat en wens 
iedereen heel veel plezier!

Roel Sluiter,
burgemeester.



Staat jouw baan er niet bij? Bel voor meer informatie kantoor Harlingen

0517-434120

Werckpost is een jonge, snelgroeiende uitzendorganisatie met vestigingen in Urk, IJmuiden, 
Harlingen en Kampen. We zijn een modern bedrijf dat veel waarde hecht aan de kwaliteit, 

die vroeger zo gewoon was. Onze aanpak is persoonlijk, gedreven en betrokken. 
Op dit moment zijn we op zoek naar:

Voeger/Metselaar

Interieurverzorger M/V

Productiemedewerker

Industrieel-reinigers

MIG/MAG-Lasser

• Diploma en/of eventuele ervaring • Doorzetters mentaliteit • Werk voor 
lange termijn • Salaris conform CAO 

• Lascertificaat • Tekeningen kunnen lezen • Beheersing Nederlandse/Engelse 
taal • Marktconform salaris • Fijn werksfeer met hechte groep

• Betrouwbaar • Geen 9-5 mentaliteit
• Enige ervaring •  Flexibel inzetbaar •  VCA diploma

• Aanpakker • Ervaring geen vereiste • Parttime en fulltime • Ploegendiensten 
• Scholieren vanaf 18 jaar • Per direct

• Betrouwbaar • Geen 9-5 mentaliteit • Enige ervaring • Flexibel inzetbaar • 
VCA diploma

Voorstraat 83, 8861 BH Harlingen| www.werckpost.nl

Zeilmakersstraat 14
8861 SE Harlingen
Tel: 0517 - 85 19 09
 06 - 46 35 16 20
Email: casper@uitvaartzorgharlingen.nl

www.uitvaartzorgharlingen.nl

vanaf  
mt 42 

BEAUTY COMES 
IN ALL SIZES

Simon Stijlstraat 5 | 8861 CH Harlingen | Tel. 0517-858968
info@loexmode.nl | www.loexmode.nl

Grote Bredeplaats 13, 8861 BA Harlingen

Telefoon: 0517-433940

Email: info@pizzeriapompei.nl

www.pizzeriapompei.nl

Openingstijden
Maandag:  17.00 - 21.00
Dinsdag:  17.00 - 21.00
Woensdag:  17.00 - 21.00
Donderdag:  17.00 - 21.00
Vrijdag:  17.00 - 21.00
Zaterdag:  17.00 - 21.00
Zondag:  17.00 - 21.00

OPROEP ‘VERSIER MEE’
Bewoners en eigenaren van de schepen langs 
de route worden opgeroepen om een lichtpunt 
en/of versiering buiten langs de kade en/of in 
de bomen te plaatsen/hangen en de schepen te 
pavoiseren. Als iedereen hieraan gehoor geeft 
dan wordt het vast en zeker een prachtig mooie, 
idyllische vaartocht door de grachten van Har-
lingen. We gaan voor een zwoele nazomerse 
avond met veel ‘sterren’!

Veiligheid
Aangezien ‘Harlingen Ongeschut’ ‘s avonds 
plaatsvindt dienen de deelnemende bootjes 
niet alleen ‘sfeervol’ maar is het voor ieders vei-
ligheid ook verplicht om duidelijk verlicht te 
zijn, dragen kinderen en diegenen die niet kun-
nen zwemmen een zwemvest!
• De verplichte vaarrichting (eenrichtings-
verkeer): Noordoostersingel (start) > Zuidoos-
tersingel > Rozengracht > Zuiderhaven > Oude 
Buitenhaven > Noorderhaven > Noordijs > Fra-
nekereind > Noordoostersingel (eindact).
Iedereen neemt uiteraard deel op eigen risico!

Start en Afsluiter
Alle deelnemende bootjes verzamelen tussen 
19.00 -19.30 uur nabij de ligplaatsen van de 
“Ouwe Seunen bootjes” aan de Noordooster-
singel. Tussen de opening om 19.30 uur en de 
slotact die rond 22.45 uur los gaat, is een verras-
send cultureel programma langs de Harlinger 
grachten neergezet! Zie daarvoor het program-
ma www.harlingenongeschut.nl!

Tip! Geef www.facebook.com/Harlingenonge-
schut een duim en blijf op de hoogte van alle 
nieuwtjes rondom Harlingen Ongeschut!

Iedereen een behouden vaart, graag tot ziens… 
óp en óm het water van prachtig Harlingen!

‘Harlingen Ongeschut’ wordt mede mogelijk ge-
maakt door financiers, bands/ acts én ‘Maatjes’!

Zonder ‘Maatjes’ géén 
Harlingen Ongeschut!

Zaterdag 28 september 2019 gaan we opnieuw 
voor een schitterend en gemoedelijk vaarfesti-
val door de Harlinger grachten en daar maken 
we onze bezoekers/ deelnemers graag deelge-
noot van. Een flink aantal muzikanten, bands, 
theater & dans acts uit Harlingen en omstreken 
hebben wederom aangeboden om mee werken 
aan Harlingen Ongeschut en... dit belooft dat we 
opnieuw een zeer gevarieerd cultureel spekta-
kel kunnen beleven!

Uiteraard brengt een evenement (groot of klein) 
kosten met zich mee. Denk hierbij aan huur 

techniek, licht, podia, veiligheid, promotie, aan-
kleding, catering, toiletten, gage bands/acts, 
onkostenvergoeding etc. etc. Om dit unieke 
vaarfestival financieel te kunnen bolwerken, 
maar ook jaarlijks terug te laten keren, hebben 
we mensen nodig die Ongeschut steunen.

Daarom: ‘Alle hens aan dek voor Harlingen On-
geschut!’
Een ‘Maatje’ voelt zich betrokken bij het vaarfes-
tijn en ondersteunt daarmee Harlingen Onge-
schut. Door ‘Maatje’ te worden ben je zelf onder-
deel van het unieke evenement!

Als ‘Maatje’ betaal je jaarlijks € 10,- p.p. Hiervoor 
krijg je een spetterende avond vol cultuur, spek-
takel en bovenal plezier!

HOE WORD IK MAATJE? 
DOOR JE DIRECT AAN TE MELDEN VIA
WWW.HARLINGENONGESCHUT.NL OF
SCAN DE QRCODE.



Zuiderhaven 8   |   8861 XB Harlingen

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag  08:00 - 21:00 uur

Zondag 11:00 - 18:00 uur

Koopmans Schilders
voor uw schilderklus in Harlingen

Iedere schilderopdracht, groot of klein voeren wij 
graag voor u uit. In ons portfolio ziet u onze gerea-
liseerde schildersklussen.

Koopmans Schilders is VCA-gediplomeerd en 
AF-erkend. Deze keurmerken geven u garantie 
voor onder andere zekerheid en betrouwbaarheid.

Binnen en buiten Harlingen is Koopmans Schilders 
uw partner op het gebied van schilderwerk. Voor 
elke klus hebben wij een oplossing.

Kimswerderweg 1 | 8862 TR Harlingen | Tel. 0517-417726 | info@koopmansschilders.nl

Pieter Faber | Oosterstraat 6 | 8806 KJ Achlum 
Tel. (0517) 64 16 61 / 06 22 54 66 73 | e-mail: pieter@faberhoveniers.nl

www.faberhoveniers.nl

De Hovenier die uw tuin tot leven brengt!

Grootschalig maaien
Bemesten

Klepelen van ruw terrein
Graafwerkzaamheden

Aanleg
Onderhoud
Bestrating

ESV Berlikum
De Seize 5

9041 VC Berlikum

0518 - 46 12 37

info@esvberlikum.nl

www.esvberlikum.nl

ESV: Ervaren, Sterk en Vooruitstrevend

We
houden
van
helder.

Notaris mr. F.G. Heeres | Noorderhaven 62 | 8861 AP Harlingen 
Telefoon 0517 430101 | Website www.notarisheeres.nl | E-mail info@notarisheeres.nl

Ongeschut 
komt eraan

Wat is ut toch prachtig, dur binne twee mesen 
en die krije een idee en werke dat keurig uut en 
dat wud dan Ongeschut. Ut is simpel - gewoon 
met je eigen of een gehuurd bootsje deur de 
grachten en haves van Harlingen vare. Op zich 
is dat al prachtig, want Harlingen is natuurlijk de 
mooiste stad van Nederland met de leukste me-
sen… Nou ja, op een paar zeurzakken na dan. 
En je sien Harlingen us van een andere kant, van 
o water. Nou en dat gebeurt je niet alle dagen, 
of je mutte natuurlijk een bootsje bij Piet Barg 
hure. 

Ut wudde een feesje! We gingen niet op een 
bootsje, maar zaten an e kant. Alles hadden we: 
bier, bb, jonge zelfs cola en natuurlijk kees, dro-
ge wust en leverwust. Wat een prachtige boots-
jes voeren bij ons langs, prachtig versierd met 
lichtjes en de een was nog mooier as de andere. 
An e overkant bij ons speulden Conny Veeren & 
Beau Ter Ham en dat was prachtig, want overal 
ston muziek dus binne we daar even langs kui-
ert. Dicky Power stond bij de skele leeuw te zin-
gen en dat was, se as altied, gezellig. 

We zagen op e Noorderhaven zelfs de ouwe bas-
sist van de Outsiders speulen Appie Rammers en 
Jos Min ston um bij met sien smoelskuuver. Wat 
was dat prachtig een 60 plus band. Bij de fysio 
voor ston mien maat Teatse Vogelaar met sien 
band. Geweldig, ja ut was genieten tijdens ut 
Ongeschut en wie had dat dacht. We zagen zelfs 
boten passeren waarop se an ut barbekjoeen 
waren. Wij zochten ons plakje an e kant weer op. 
Mien maat had inmiddels een Noorse helm op 
sien hasses met hoorensjes urop en die gaven 
nog licht oek. Op ut laatst begonnen se oek nog 
te blazen op van die rolfluitsjes. Sun ding waar 
Barry Hughes op floot tegen die andere grieze 
trainer Kesler. De burgemeester kwam langs in 
een bootsje, die hewwe nog wat wust toegooit, 
von ie lekker.

Iedereen sien familie kwam langs in een bootsje, 
ja lieve mesen, ut was en is nog steeds prach-
tig. En toen moesten we nog naar ut plak waar 
ut podium was, teugenover de ouwe volière in 
de Engelsche tuun. Dur speulde een geweldige 
band en ut was ur gezellig druk met een hoop 
ouwe bekenden. Mien Haagse vriend viel int 
water en kwam gierend van het lachen met de 
hasses onder ut groene eendekroos weer bo-
ven. Dat was een vrolijk einde en onder een sop-
pend geluud van mien maat dropen we letterlijk 
en figuurlijk af naar huus. 

Zeker wete dat ik ur dit jaar weer heen gaan of 
in een bootsje, of zittend an e kant of wande-
lend langs die prachtige bands die daar speule. 
Dus mesen naar Ongeschut, want ut is elk jaar 
een belevenis! Nou ja, vorig jaar niet, want toen 
wudde ut o-last. Vanwege un dikke storm op e 
kust met extra verhoging, kwam ut zeenivo niet 
op kanaalpeil en konnen de sluuzen niet open. 
Ongeschut kon toen niet deurgaan, maar dat 
wud dit jaar vast anders!

Bands, muzikanten & diverse artiesten 
laten van zich horen

BENG laat tijdens Ongeschut, met maar liefst 20 acts op locaties op en 
rondom de grachten, op één avond zien hoe kleurrijk, divers en sfeer-
vol Harlingen is. Bijna alle genres uit de muziek komen aan bod: hiphop, 
reggae, funk, soul, singer-songwriters, pop, rock, en ook DJ’s en theater/
dansgroepen krijgen een plek op het vaarfestival.

UITgelicht:

G R O W I N G  O L D E R 
Poppunk uit Harlingen ontstaan in het voorjaar 
van 2018. Catchy poppunk met Esmee op zang 
Chubby gitaar Jorn aka “Face” op drums Geert 
Geit op basgitaar en Bryan aka “Billy” op gitaar. 
Invloeden komen van bands als: The Bombpops 
/ For I AM etc. De naam van de band is vernoemd 
naar een nummer van neerlands trots: Undecli-
nable Ambuscade. Dit jaar gaan ze hun eerste 
EP opnemen plus videoclip. 
 

R E B E L  R A D I O 
Hardwerkend high energy garagepunktrio uit 
Leeuwarden. Deze wildebrassen smijten de riffs 
en melodieuze zangmelodieën om je oren. Hip-
pe muziek? Daar vegen ze hun reet mee af. De 
politie stuurt hun weg op plekken waar ze niet 
spelen mogen. Dure gitaren werden in stukken 
geslagen. Dit is rebelsheid van de ouderwetse 
stempel. 
Deze jongens hebben aandachtig geluisterd 
naar alle vette bands en dit verwerkt in hun 
songs. Zin om je mond af te likken met een dik-
ke grijns op je kop? Ga REBEL RADIO zien!
 

E M O T E 
Jaren negentig alternatieve muziek. Nummers 
met een boodschap, die bij je naar binnen knal-
len. Een afschuw hebben voor de hedendaagse 
The Voice en Idols generatie, genoeg hebben 
van deze hippe nieuw stroming.
Wij spelen nog muziek zoals muziek bedoeld 
is. In een gure oefenruimte samenkomen num-
mers schrijven tot ze goed genoeg zijn om live 
te spelen. Niet een hippe producer die zegt hoe 
we het moeten doen, hoe het hoort in deze tijd 
en hoe je een zo’n breed mogelijk publiek aanboort.
Wij zijn Emote, spelen jaren 90 grunge, misschien zijn we niet voor iedereen, maar puur is het wel. 
Live knallen we zo hard dat zelfs degene met afkeer los komt!
 



N. DIJKSTRA METAALBEWERKING BV
Koningsweg 1
8861KN Harlingen
Tel: 0517 - 57 95 80 
E-Mail: info@dijkstrametaalbewerking.nl

WWW.DIJKSTRAMETAALBEWERKING.NL

Voor u zingt en speelt – B E E Z I K -
Met zijn volle natuurstem moeiteloos en onver-
sterkt de mooiste aria’s zingen is de  grootste 
passie van tenor Jeroen Bik. Deze beroepszan-
ger heeft al op vele podia geschitterd. Met veel 
enthousiasme wordt hij daarbij op de piano be-
geleid door Chiel de Zeeuw.
Tijdens Harlingen Ongeschut vertolken zij de 
mooiste stukken uit bekende opera’s, zoals Nor-
ma, Rigoletto etc. Herkenbaar voor velen, zodat 
iedereen naar hartelust kan meezingen. 
 

R I V E R  
“Pink Floyds meets Muse meets Prince meets 
Gary Moore”
River is een vierkoppig pop/rockband die tome-
loze enthousiasme en ongekende creativiteit 
weet te verbinden tot prachtige composities in 
het genre POP/ROCK. De band bestaat uit vier 
ervaren en gedreven muzikanten uit de regio 
Eindhoven en omstreken:
Jos van der Klooster – Zang/Gitaar, Stefan van 
Riel – Gitaar, Peter Meuleman – Bass , Pepijn Sutmuller – Drums
River is in 2017 opgericht en richt zich op zalen, cafe’s en festivals. De muziek kenmerkt zich door 
variatie en dynamiek. De melodische nummers zijn soms slepend, soms snoeihard, soms ruig, soms 
swingend, maar blijven altijd boeien tot het eind. Dit, samen met het enthousiasme waarmee de 
muzikanten alles geven, maakt elk optreden van River tot een onvergetelijke ervaring.
 

B O K I T O  B R A S S  B A N D 
Een hippe Streetband uit Leeuwarden. De band 
bestaat uit jongeren tussen de 18 en 30 jaar en 
de muziek die gespeeld wordt is jazzy: 
new orleans, (afro)jazz, hiphop, latin en eigenlijk 
alles daar tussenin!
De band blaast met plezier en gemak de boel 
ondersteboven en krijgt de sfeer erin op feest-
jes en festivals. En dát zonder stekkers en stan-
daards, dus spelen kan overal. Gaan met die  
banaan!
 

B I G  M A C K
De 5 mans formatie Big Mack bestaat al ruim 25 
jaar. Voorheen speelden deze muzikanten bijna 
wekelijks in verschillende cafés, motorclubs en 
festivals. Na even een pauze te hebben ingelast 
zijn ze inmiddels weer enkele jaren bezig. Waar 
Big Mack ooit is begonnen met veel eigen num-
mers spelen ze momenteel alleen nog maar co-
vers. Wel covers van bands waar de muzikanten 
zelf een binding mee hebben.Anouk, U2, Alanis 
Morrisette, Waylon, Adele, Amy Winehouse etc.
Naast dat de band een gevarieerd repertoire 
speelt switchen ze ook gemakkelijk tussen elektrisch en akoestisch. Hierdoor zien we Big Mack op 
diverse locaties terug. Van feesttenten naar café’s, maar ook op buitenoptredens op terrasjes.
 

Praktijk voor voedingsgeneeskunde en orthomoleculaire therapie

Heiligeweg 27 | 8861 CZ Harlingen | Tel. 06-23886557 | info@vitaalengezond.nl | www.vitaalengezond.nl

Voedingsdeskundige, darmexpert, orthomoleculair therapeut kPNI,  

stresscouncelor, vitaliteitscoach en workshops.

Ongeschut 2019 
thema letterfeest!

Omdat het elk jaar weer een hele uitdaging is 
om een thema te bedenken hebben we geko-
zen voor een letterfeest! Altijd verrassend, dus 
goed passend bij Ongeschut!

Om het jullie en ons natuurlijk makkelijk te ma-
ken gaan we de komen jaren een andere letter 
van het alfabet langs, maar voor nu starten we 
met de letter: A!

Nog nooit van een letterfeest gehoord? Zonde! 
Het concept is eigenlijk heel simpel. Je kiest een 
letter uit en dat is het thema. Iedereen die het 
leuk vindt komt verkleed als een persoon, dier, 
product of voorwerp wat begint met de letter A. 
Zo kun je verkleed gaan als Abba, Aardbei, An-
dre van Duin, Aardbol of als een Aap! Hilariteit 
gegarandeerd. Leef je uit en versier ook de boot 
feestelijk met producten die met een A begin-
nen! 

Voorstraat 76  Harlingen  
  TaxateurJuwelier Goudsmid

tel: 0517 412893
www.juwelierbontekoe.nl

BONTEKOE

nieuwe collecties
frisse ideeen

www.juwelierbontekoe.nl

Juwelier Bontekoe 
Goudsmid Marijke Bontekoe

Voorstraat 76  |  8861 BP Harlingen
0517 - 41 28 93

info@juwelierbontekoe.nl
nieuwe collecties

frisse ideeën



Karen Brugman en Willard van Grootveld zijn 
dé drijvende krachten achter de verschillende 
evenementen die BENG organiseert. BENG 
staat voor Brugman en Grootveld en is opge-
richt in 2008. Naast het runnen van de web-
portal Harlingenboeit.nl, hebben beide een 
passie voor markten, evenementen & festivals 
en organiseren deze met enthousiasme en 
plezier!
www.bengevenementen.nl

AGENDA

PARK MARKT

za. 5 oktober 2019 
zo. 1 december 2019 

In het groene hart van Leeuwarden orga-
niseren we, samen met De Koperen Tuin in 
Leeuwarden, in de sfeer van het seizoen de 
Park Markt. Park, eten, drinken en een relaxte 
sfeer maken de Prinsentuin een uitstekende 
locatie voor dé Park Markt! Een slinger van 
vrolijke stands, rondom de vijver en het gezel-
lige terras van De Koperen Tuin midden in het 
stadspark de Prinsentuin. Op de markt vind 
je hippe, originele lifestyle producten zoals 
handgemaakte producten, kunst, sieraden & 
accessoires, mode & vintage, fair trade gifts & 
recycle, antiek & curiosa, woon & living en am-
bachtelijke lekkernijen!

P A S T I M E 
De band Pastime is de cover bedrijfsband van 
Empatec uit Sneek en opgericht in 2012 naar 
aanleiding van het 10-jarige jubileum van dit 
bedrijf. Voor 2019 zijn er nieuwe nummers toe-
gevoegd aan het repertoire van The Police, U2, 
Nothing But Thieves, James Bay en Jennifer Net-
tles. 
De band bestaat uit: Ruby Huigen (zang), Anita 
Ales (zang), Femke Kuindersma (zang en toet-
sen), René Flokstra (lead gitaar), Sytse de Vries 
(gitaar), Robbie Grijpstra (basgitaar), Kees Sijtsma (percussie) en Dick Hondema (drums). Speciaal 
voor het optreden in Harlingen zal er een gastoptreden zijn van 2 zangeressen!

P A L M H O V E N / G R E V E 
Akoestische powerpop! Rock&Roll in zijn vele vormen en gedaanten door 
de jaren heen is de muziekstijl waarin zanger Siebe van Palmhoven en gita-
rist Harry Greve elkaar vinden. Maar dan wel akoestisch! 
Nummers van o.a. David Bowie (Heroes), Patti Smith (Dancing Barefoot), 
Iggy Pop (Candy), Joe Jackson, Chris Isaac, Simple Minds, maar ook het vroe-
ge werk van Elvis, staan op het repertoire.
 

Z E E S L A G
Zeeslag uit Harlingen is een slagwerkgroep met en-
thousiast trommelaars! We laten u diverse samba ritmes 
horen waarbij u niet stil kan blijven staan... Olv Jan Bons 
van drumschool ‘le Bon Beat’.
Kom, kijk en luister! 
 

S L A A N D E R I J  F A N  H A R L I N G E N 
Een 12-koppig drumgezelschap dat lol en ple-
zier hoog in het vaandel heeft staan.
Het is ontstaan tijdens een zeer gezellige avond 
in Café de Lichtboei, een Harlinger café. Hier za-
ten een aantal vaste klanten te ‘zwetsen’ over 
wat ze vroeger allemaal wel niet gedaan hadden 
bij de plaatselijke drumbands… en daar werd al 
snel over en weer gevat op gereageerd. Van het 
één kwam het ander en zo werd er in november 
2013 voor het eerst geoefend. Op, jawel: potten 
en pannen!
Anno 2019 is de band geheel voorzien van topmateriaal en klaar om een leuk stukkie muziek ten 
gehore te brengen, in alle stijlen en ritmes. Slaanderij fan Harlingen zorgt ongetwijfeld voor ‘n spet-
terend en swingend optreden tijdens Ongeschut!

The Art of Window Styling

Sint Jansstraat 10, 8701KZ Bolsward, 0515-575122
info@hanzezonwering.nl - www.hanzezonwering.nl

Showroom open Dinsdag t/m vrijdag
09.00 tot 12.00 uur - 13.30 tot 17.00 uur

Zaterdag geopend
van 13.30 tot 16.00 uur

ZOUTSLOTER KERSTMARKT 

za. 14 december 2019

De gezelligste én meest sfeervolle kerstmarkt 
van het Noorden!
De Zoutsloter Kerstmarkt is uniek in sfeer en 
setting. Mede dankzij de medewerking van 
de bewoners, die spontaan de gevels van hun 
monumentale woningen feestelijk verlichten 
en decoreren. Houtvuren her en der verster-
ken de sprookjesachtige ambiance en nos-
talgische uitstraling. Kern van de kerstmarkt 
vormen een mix van meer dan tweehonderd 
kramen van standhouders en goede doelen 
uit binnen- en buitenland. 

VLOOTDAG

za. 18 april 2020

De feestelijke start van het zeilseizoen van 
de bruine vloot en bij uitstek een ontzettend 
gezellig familie evenement. Bezoekers van de 
Vlootdag kunnen langs de Zuiderhaven en 
rondom het Havenplein genieten van de nau-
tische sfeer van de bruisende zeehavenstad 
Harlingen. Zij krijgen een indruk van de activi-
teiten van de bruine zeilvloot op het Wad, live 
muziek, vrolijke foodstands, de Bonte markt, 
zeemans-, en shantykoren, bezichtigen van 
oude ambachten, diverse workshops, cultu-
rele activiteiten en entertainment.

Aan beide kanten van de haven liggen de tra-
ditionele klippers, schoeners en tjalken klaar 
om u aan boord te nemen. Er is de mogelijk-
heid om de schepen te bezichtigen, te genie-
ten van de sfeer op het speciaal voor deze dag 
ingerichte ‘Vlootdag food&drink plein’ en als 
klap op de vuurpijl kunt u een meevaren met 
een van de schepen op het Wad.

C O N N I E  V E E R E N  &  
B E A U  T E R  H A M 
Eén man, twee vrouwen... u amuseren. Zij zingen 
op eigenzinnige manier lekkere smartlappen, 
Nederlandstalige liedjes en heerlijke meezin-
gers die in een aantal gevallen in het Fries ver-
taald zijn. Bij ieder optreden vermaken ze jong 
en oud met hun hilarische optredens en vrolijke 
uitstraling. Dat is dan ook het uitgangspunt van 
Connie Veeren & Beau ter Ham: GEWOON LEUK!
 

T H E  W O O D S
The Woods komt voort uit het powertrio Jee-
Bee die al meer dan 20 jaar actief is in het Ne-
derlandse blues en rock circuit. Na hun debuut 
op het Texel Bluesfestival werden de (toen nog) 
jonge heren uit het noorden uitgeroepen tot dè 
verrassing van het festival.
De band bestaat uit Joris Bos op gitaar en zang, 
Martijn Drijfhout op bas, Johan Zielstra op toet-
sen en Pieter Dokter op drums.
In 2009 presenteerde The Woods, toen nog Jee-
Bee, in samenwerking met Ruben Hoeke, Bas 
Mulder en Roeland Werring hun eerste album in Amstelveen aan een groot publiek. Met positieve 
recensies tot gevolg. Duidelijk was dat van traditionele blues werd afgeweken en een eigen sound 
naar voren kwam: een funky mix van Rock, Roots en Blues.

The Woods speelde al op het Eurosonic, bluesfestivals door het hele land, diverse zomerfestivals en 
tourde door Ierland. 
Sinds 2016 is Johan Zielstra als toetsenist aangesloten bij The Woods en is er nieuw materiaal opge-
nomen. Op 1 januari presenteerden The Woods hun nieuwste EP getiteld ‘Stone Cold’.
 

D I C K Y  P O W E R 
Beleef Ongeschut onder het genot van een lekker koud drankje en 
feestzanger Dicky Power! Dirk Kracht alias ‘Dicky Power’ is niet al-
leen zanger, maar ook een echte Harlinger die wel van een feestje 
houdt. Met zijn bijzondere stemgeluid zingt hij een gevoelige bal-
lade net zo gemakkelijk als een Hollandse meezinger, maar zijn 
motto is: “Het moet een feestje worden”. Kortom: met feestzanger 
Dicky Power z’n lekkerste feestnummers ben je verzekerd van een 
geslaagde avond!

Surf N Sail Makkum is sinds 1980 een fantastische uitvalsbasis voor alle watersporters 
aan het IJsselmeer. Voor zowel individuele vakantiegangers als voor groepen is Makkum 
(Friesland) dé toplocatie om te leren surfen, kitesurfen, catamaran zeilen of suppen.
 
Surf N Sail Makkum is een VDWS-erkende surf, kite en catamaran school. Dit betekent 
dat de lessen worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. Het lessysteem is zo 
opgezet dat klein en groot, op alle niveaus plezier beleven aan de watersport. Naast 
het volgen van lessen is het bij ons tevens mogelijk om het nieuwste surfmateriaal en 
catamarans te huren.

De Holle Poarte 8 | 8754 HC Makkum | Tel: 06 47 32 64 81 (Erwin)

www.surf-makkum.com

Made	in	Harlingen!		
Trawler/Flyshooter	met	elektrische	lieren	
www.tbshipyards.com		|				t:	+31	(0)	517	74	88	88



Accuservice Harlingen
Hoogwaardige accu’s voor een betaalbare prijs

 Waarom Accuservice Harlingen?
 - Ook ‘s avonds en in het weekend bereikbaar
 - Wij weten hoe belangrijk kwaliteit is
 - Bijna alle soorten accu’s op voorraad
 - Gratis voor u gemonteerd
 - Pin of contante betaling

 Tel: 0517-854737 - Mobiel: 06 43005701

Harlingen

Michel Jorna
v. Camminghaweg 25 - 8822 WB Arum

Telefoon: 06 - 51834543

Rommelhaven 22

8861 AS Harlingen

Telefoon: 0517 - 41 23 31

e-mail: info@lichtboei-harlingen.nl

www.lichtboei-harlingen.nl

Raamstraat 4
8861 CV Harlingen
Tel. 0517 859 119
info@altbon.nl

Administraties en Belastingadviesbureau

‘Frans en Els Bontes 
wensen u heel veel plezier 
bij Harlingen Ongeschut!’

LEEUWEN AFBOUWTECHNIEK

Van Camminghaweg 36

8822 WD Arum

0517 - 64 17 77

info@leeuwenafbouw.nl

www.leeuwenafbouw.nl

Voorstraat 24  |  8861 BK  Harlingen  |  Tel. 0517 - 412 716  |  info@faberlederwaren.nl

WWW.FABERLEDERWAREN.NL

TASSEN  •  KOFFERS  •  ACCESSOIRES

E V E R Y D A Y  P E O P L E  B A N D 
Een echte crossover band zowel in bezetting als 
in repertoire, van jong tot oud, Fries, Surinaams, 
Afrikaans. EP kenmerkt zich door diversiteit in 
zowel het repertoire als samenstelling. Met een 
repertoire van Funk, Soul, Pop, Rock en African 
Reggae! 
EP staat voor samen doen en beleven, door mu-
ziek te maken en te genieten van mensen hun 
eigen stijlen en culturen. Genieten van het unie-
ke van de verschillen en er dan achter komen 
dat de essentie van alles bij iedereen hetzelfde 
is :-) 
Door de verschillende achtergronden van de bandleden van EP, gaat een optreden van de band 
alle kanten op. Eigen nummers en covers met als gemeenschappelijk kenmerken, het eigen geluid, 
swingend, dansbaar en groovy!

We got to live together, so let’s party together !!

W H AT E V E R ’ S  LE F T !
Zin in een avond vol energieke en melodische 
muziek? Haal dan het gevoel van de Ierse pub 
in huis met Whatever’s Left! Zij zorgen voor een 
fantastische avond vol gezelligheid met mee-
zingers en dansbare nummers in Irish Folk Rock. 
Denk hierbij onder andere aan Fiddlers Green, 
Flogging Molly en Dropkick Murphys.
De vijf bandleden gaan met o.a fluiten, banjo, 
mandoline en verschillende gitaren de strijd aan 
om er een onvergetelijk feest van te maken!

J O I N T S T R I N G  F R I E N D S  ( J S F )
Om een lang verhaal kort te maken. Wij zijn 
Joint String Friends (JSF) uit Leeuwarden, vier 
bevriende multi-instrumentalisten uit verschil-
lende generaties. 

Wij brengen een breed palet aan muzikale stij-
len met de nadruk op Keltische folk. Gevoelige 
ballads, robuuste folksongs, swingende jigs en 
reels alsmede klezmer en Oost-Europese (dans)
muziek, het prijkt allemaal op het muzikale  
JSF-menu. De ‘Friends’, die allemaal meerdere in-
strumenten bespelen, maken ook uitstapjes naar 
americana en akoestische popmuziek. 
Kortom, wereldmuziek in al zijn diversiteit.

De groep Joint String Friends, die nu tien jaar bestaat, wordt gevormd door Menno Schilstra (zang, 
gitaar, basgitaar, bodhrán, cajon, mondharmonica, whistles), Sebastian Meijer (viool, altviool, zang, 
percussie), Nico de Koning (viool, altviool, gitaar, basgitaar, mandoline) en Sicko Hoogterp (gitaar, 
DADGAD-gitaar, mandoline, basgitaar, spoons, zang). 

Onze eerste cd net uit en wij zijn er helemaal klaar voor om ons nieuwe repertoire live op bühne te brengen!
Voor meer informatie, verwijs ik u graag naar: 
https://www.youtube.com/watch?v=neQ6uX8f1sA
https://jointstringfriends.nl of 
https://www.facebook.com/jointstringfriends

T H U N D E R B I R D 6
Al sinds de eerste editie van Ongeschut (2012) 
spelen de mannen van Thunderbird 6 uit Har-
lingen vol overgave hun muziek over de Rozen-
gracht! Hun repertoire is voornamelijk 60-70-80 
met nummers als Heroes, The man who sold 
the world en All the young dudes van Bowie, 
Mary Jane van Tom Petty, Late Again van Stee-
lers Wheel, Come Together van de Beatles, Lay 
down Sally van Eric Clapton, Dancing Barefoot 
van Patty Smith, Still Believe van Herman Brood, 
the Kinks etc etc.! Kom, vaar, luister en geniet!

ALLE HENS AAN DEK!
Uiteraard kan dit ‘gratis’ toegankelijke evene-
ment niet gerealiseerd worden zonder de hulp 
van betrokken bedrijven, instanties, bewoners! 

Bijzondere dank aan:  
Jumbo Olaf Hermus I HvS Dredging Support I 
Meromar Seafoods BV I Prins Bernard Cultuur 
fonds I Ondernemend Harlingen I Gemeente 
Harlingen I Riedpolder Midlum I ’t Heerenlo-
gement I De Lichtboei I Café ’t Skûtsje I Diac I 
Kustvaart Harlingen BV I Friesland Direkt BV 
I Bouwbedrijf Jelle Bruinsma I Ouwe Seun I 
Wally’s Catering I Eco Protecta BV I UsedCom-
pressor.nl I Café ’t Noorderke I Hotel Alme-
num I Supermaten & Maatjes!

ALLES WETEN? 
Koekeloer eens op 
www.harlingenongeschut.nl 
en geef 
www.facebook.com/HarlingenOngeschut 
een dikke 

COLOFON
Redactie:  BENG

Fotocredits:  Dorus Breidenbach  
 Joachim de Ruijter 
 Hans Gillissen 
 Jelle Zijlstra 
 Dick Manshande
 John Richard

Realisatie: ABU Uitgeverij Media Service BV
 Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem
 Tel. 0314-342207
 info@abumediaservice.nl 

VERENIGINGEN 
OPGELET!!

Organiseert u een evenement en 

wilt u gebruik maken van gratis 

aanplakbiljetten of programmaboekjes, 

neem dan vrijblijvend contact op met:

ABU Uitgeverij/Media Service b.v.
Grutbroek 30, 

7008 AM Doetinchem 

Tel. 0314-342207 

E-mail: info@abumediaservice.nl

Voor wandel-, sport-, toneelverenigingen, enz. enz.

Organiseert u een evenement en 

Opgelet!



ALVAST EEN KIJKJE...

MARITIEME ACADEMIE HARLINGEN
Water vergroot je wereld!

Ben jij in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar? Hou je van varen? Of ben je gewoon geïnteresseerd in 
schepen? Kom dan naar het VMBO Maritiem & Techniek van de Maritieme Academie Harlingen 
en leer alles over varen, maritieme techniek en het bouwen en onderhouden van schepen en 
jachten. 

Vanaf klas 1 gaan we meteen los om je alle kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat jij later 
een beroep kunt kiezen in de rijn- binnen- en kustvaart of het bouwen van schepen en jachten. Na 
vier jaar heb je een vmbo-diploma Maritiem en Techniek op zak en ben je klaar voor de toekomst!

VAKKEN EN BEGELEIDING

De Maritieme Academie Harlingen is een kleinschalige vmbo-school met de focus op maritiem en 
techniek onderwijs. Naast de verplichte theorievakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, wiskun-
de, biologie, natuur-/scheikunde en economie krijg je bij ons ook les in nautische vakken over bij-
voorbeeld logistiek, communicatie en installaties. We besteden individuele aandacht aan jou en je 
vaardigheden, zodat de kans groot is dat je slaagt voor het vmbo-diploma. Heb je meer begeleiding 
nodig dan krijg je dat van ons. 

WONEN IN DE HUISVESTING

Volg je bij ons een opleiding dan woon je in de huisvesting. Vanaf klas 1 mag het, vanaf klas 3 is het 
verplicht voor leerlingen met uitstroomprofiel Rijn- binnen- en kustvaart. Op onze huisvesting is het 
net als op een schip. Je hebt keukendiensten, je deelt een slaapkamer met een of twee anderen en 
de bootsmannen en -vrouwen zijn er de hele dag voor jou, ook ‘s nachts. Om te zorgen dat je je snel 
bij ons thuis voelt hebben we gezellige zithoeken met tv’s en spelcomputers, een recreatieruimte 
en worden er sport- en spelactiviteiten georganiseerd. 
 

LEGO, SIMULATOREN, OPLEIDINGSSCHEPEN EN EEN LAPTOP 

Bij de Maritieme Academie Harlingen besteden we veel aandacht aan modern praktijkonderwijs. 
Op de computers en beeldschermen in ons Binnenvaart Simulatorcentrum oefen je met echte situ-
aties op schepen. Daarna leer je op onze opleidingsschepen de Prinses Máxima, Emeli en de tank-
duwbak Amalia in het echt wat je al geoefend hebt op de simulator. Met LEGO Mindstorms leer je 
programmeren, dit doe je op je eigen laptop die je in bruikleen krijgt en mag meenemen als je je 
diploma hebt behaald.  

AAN HET WERK OF DOOR NAAR HET MBO

Met je diploma VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart kun je als matroos direct aan de slag op een schip 
en doorstromen naar een vervolgopleiding. Kies je ervoor om door te leren voor mbo maritiem 
officier, scheepswerktuigkundige of stuurman dan kan dat bij ROC Nova College in hetzelfde ge-
bouw als ons vmbo. Je kunt met je diploma VMBO Scheeps- en Jachtbouw naar de opleiding MBO 
Scheeps- en Jachtbouw van ROC Friese Poort in Sneek voor beroepen in de scheepsbouw, jacht-
bouw en offshore. 

DOE DAGEN & OPEN HUIZEN 

We nodigen je van harte uit voor onze Doe Dagen & Open Huizen. Voor data en tijden zie onze 
website www.maritiemeacademieharlingen.nl.  Welkom bij VMBO Maritiem & Techniek van de  
Maritieme Academie Harlingen!



Water
vergroot je 

wereld!

Open
Dagen

Kijk op: www.maritiemeacademieharlingen.nl

VMBO Maritiem & Techniek
 VMBO Rijn-, Binnen- en Kustvaart 
 VMBO Scheeps- en Jachtbouw

Meer weten? Loop gerust eens 

bij ons binnen in ons kantoor aan 

het Havenplein 2 te Harlingen 

of bel voor een vrijblijvende afspraak, 

telefoon: 0517-413913.

WWW.MAKELAARDIJ-STEGENGA.NL

Wij zijn vanuit ons zeer herkenbare pand op zichtlocatie in Harlingen uitste-

kend in staat om onze regio te bedienen. Met een ambitieuze groep mensen 

staan wij zeer actief in de markt en zijn steeds op zoek naar nieuwe mogelijk-

heden om u als klant van dienst te kunnen zijn. Wij willen naast betrouwbaar-

heid, deskundigheid en vakmanschap vooral helderheid bieden.

Stegenga Makelaars is lid van de NVM, 
daardoor bent u verzekerd van kwaliteit!


