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Afsluiting 
onderlinge 
partijtjes F-jeugd

De grote groep F-jeugd heeft de af-
gelopen weken op zaterdags onder-
linge partijtjes gespeeld en hebben 
veel geleerd. Afgelopen zaterdag 
sloten ze dit af met een heerlijke en 
gezellige ‘high Ranja’. Na de herfst-
vakantie gaat de F-jeugd echte com-
petitie spelen. 

HARLINGER MIXED HOCKEY CLUB

Eerste Super Duper Sunday
Afgelopen zondag was het zover: de allereerste Super Duper Sunday op 
de club. Voor het eerst in de geschiedenis van HMHC speelden vier seni-
orenteams op de thuisvelden. 

Het was eerst de beurt aan de Ve-
teranen, die het mochten opnemen 
tegen Assen. Het was een spannen-
de wedstrijd met kansen aan beide 
kanten. Assen trok aan het langste 
eind en wist twee keer te scoren in 
het laatste kwart. Gelijk na de wed-
strijd van de veteranen was het de 
beurt aan Dames 2. 
Dames 2 speelde tegen Winschoten. 
Ook deze wedstrijd was erg span-
nend. Al snel scoorde Harlingen en 
hield de voorsprong een tijd vast. 
Echter liet Winschoten het hier niet 
bij en scoorde de gelijkmaker. Geluk-
kig voor Harlingen was het druk op 
de club. De supporters joeg Dames 
2 op en dit resulteerde in nog twee 
doelpunten in het laatste kwart voor 
de Harlingers. Een welverdiende 
winst.
Dames 1 mocht nu het veld op. 
Het publiek bleef trouw en wist de 
Dames na een slordige eerste helft 
goede moed in te juichen. Dit werk-
te goed en de Dames scoorden drie 
keer. Het eindsignaal klonk, maar 
tegenstander Daring mocht nog één 
strafcorner nemen. Hier maakten ze 
gebruik van, maar de achterstand 
was hiermee niet meer in te halen. 
Ook dames 1 won met 3-1. (Het hele 
verslag van Dames 1 lezen, kan op 
hun Harlingen Dames 1 Facebook-
pagina.) 

Als laatst was het de beurt aan de 
Heren 1. Ook zij namen het op te-
gen Daring. Na een paar wisselingen 
in de opstelling waren ze gebrand 
om te winnen. Al snel viel dan ook 
het eerste doelpunt in het voordeel 
van Harlingen. Een paar reddingen 
waren nodig om Daring uit te scha-
kelen. Toch bleef Daring de druk op-
voeren. Ook zij wisten een doelpunt 
te scoren. Echter hield dit de Heren 
niet tegen. Een goed uitgespeelde 
strafcorner bracht de stand op 2-1. 
Een extra drijfveer voor de heren 
was het winnen van zeven kratjes 
bier bij winst. Echter wist het weer 
roet in het eten te gooien. Het be-
gon enorm te regenen, waardoor het 
veld niet meer bespeelbaar was. De 
scheidsrechters staakten de wed-
strijd en helaas was het na een uur 
nog niet mogelijk om te spelen. Hoe 
de wedstrijd afloopt, is nog niet dui-
delijk. 
De derde helft werd door alle teams 
goed gevierd en het was een geslaag-
de dag. De dank gaat uit naar de Ac-
tiviteiten Commissie, die weer voor 
een heerlijke BBQ hebben gezorgd 
en naar al het publiek, die hebben 
bijgedragen aan mooie resultaten.

Weer een spectaculaire redding van keeper Jard Jissink uit Heren 1.

Harlingen Dames 1 plaatst zich stevig in top 3
Na een leuke en sportieve voorbereiding met de softbalvereniging Sea-
gulls op vrijdag met een helft hockey en een helft softbal waren de da-
mes klaar voor de wedstrijd op Super Duper Sunday tegen Daring. Het 
beloofde een gezellige dag te worden en dat bleek uit het aantal suppor-
ters die langs de lijn stonden. 

Echter begon Harlingen de wedstrijd 
slordig. De dames hielden zich niet 
aan hun positie spel en kon daardoor 
niet hun eigen spel spelen. Tot aan 
de rust bleef Daring een gewaagde 
tegenstander. Jente Bijlsma en inval-
ler Evelien Haak stonden als een huis 
achterin. Ze hielden alle ballen tegen. 
Aan het begin van het derde kwart 
scoorden de meiden van Harlingen 
1-0. Dit zorgde ervoor dat ieder-
een eindelijk weer in zijn eigen spel 

kwam. Ze gingen helemaal voor de 
winst. In het derde kwart volgde ook 
de 2-0. Alle toeschouwers gingen uit 
hun dak. Dit gingen de meiden van 
Harlingen winnen. Iedereen bleef 
door strijden tot het eind. In het vier-
de kwart viel het derde goal voor Har-
lingen, 3-0. In de allerlaatste minuut 
van de wedstrijd kregen de meiden 
van Daring een strafcorner mee, hier 
scoorden ze een mooi goal uit en de 
uiteindelijke stand was dan ook 3-1. 

Een zeer geslaagde dag op de hockey-
club in Harlingen. De dames willen 
graag de invallers uit de meisjes B1 
erg bedanken voor het meespelen, ze 
deden het allemaal weer super goed. 
Bedankt Inge Adema, Evelien Haak, 
Merthe Scheffer en Merle Jorritsma.

Uitslagen HMHC
Dames 1 - Daring 1  3-1
Dames 2 - Winschoten 2  3-1
Meisjes C2 - Graspiepers C3  3-3
Meisjes D2 - Quick Stick D3 3-0
Veteranen - Assen HA  0-2
Heren 1 - Daring H1 2-1 
 (gestaakt wegens hevige regen)
Jongens A1 - Leeuwarden A1 0-8
Jongens C1 - Groningen C1  0-26

Kimster doarpsboske 
‘shared grien space’
Het Kimsterbosk heeft de voorbije jaren een flinke facelift gekre-
gen. Het is daardoor voor veel mensen aantrekkelijker geworden 
om even te wandelen en te genieten van de rust op het robuuste bos-
meubilair in het bosprieeltje. Er is zelfs een grote variatie aan fruit 
te oogsten en vanaf het verhoogde uitkijkpunt kun je een blik wer-
pen op het weidse uitzicht over het gebied van de Marneslenk. Het 
Kimswerder dorpsbos is onderdeel van het project ‘Shared Grien 
Space’. Aanjager Gerwine Wuring vertelt er meer over in dit artikel. 

Door Gerwine Wuring 

Laatst liepen leden van Plaatselijk 
Belang samen met Natuurmonu-
menten door het Kimsterbosk, op 
inspectie voor de komende winter. 
Afgesproken werd dat Natuurmo-
numenten een aantal zieke essen 
zal rooien en dat de bewoners van 
Kimswerd het hout zullen oprui-
men. Deze afspraak getuigt van de 
intensieve en goede samenwerking 
tussen de natuurorganisatie en het 
dorp.
Dat is ook precies waar Natuur-
monumenten, de eigenaar van dit 
dorpsbosje zo blij mee is. Het nood-
zakelijke rooien van populieren was 
jaren geleden de reden om contact 
met elkaar te zoeken. Dorpsbelang 
wilde graag meedenken, zodat er 
meer gelegenheid zou zijn om het 
bos voor het dorp toegankelijk te 
maken. Er ontstond een enthousi-
aste werkgroep met een grote ploeg 
vrijwilligers, die vanuit saamho-
righeid en gemeenschapszin al het 
mogelijke werk op zich hebben ge-
nomen.

Fabriekshal
Eerder dit jaar al bezocht ik dit 
dorpsbos van Kimswerd. Ik had een 
gesprek met dorpsgenoten Peter 
Harders en Teake Hoitinga, over 
hun inzet voor de ‘ombouw’ van het 
Kimsterbosk. De mannen branden 
los en hun betrokkenheid spat er 
van af. Het is me al snel duidelijk dat 
dit enthousiasme aanstekelijk werkt 
en een van de geheimen is achter het 
succes van dit project.
Teake vertelt hoe heerlijk het is om 
na een dag in een fabriekshal, lekker 
buiten bezig te zijn. Terwijl Peters 
grote roeping is om mensen bij el-
kaar te brengen en waar nodig aan te 
sturen. “Mei mekoar sykje nei moog-
likheden en dan kinst mear as dasto 
tinkst!”, concluderen ze samen.
En dat is tevens een mooie samen-
vatting voor het project Shared 
Grien Space, waar het Kimsterbosk 
onderdeel van is. Shared Space is 
een begrip uit de verkeerskunde, 
waar alle weggebruikers samen ver-
antwoordelijk zijn voor het gebruik 
van een multifunctionele gedeelde 
ruimte. Het grote verschil is dat 
Shared Grien Space zich richt op het 
delen van de groene ruimte, zodat 
de mensen uit de buurt rekening 
houden met de planten en de dieren.

Kabouterfiguurtjes
De Friese Milieu Federatie en Land-
schapsbeheer Friesland hebben 
hiervoor financiering kunnen rege-
len bij het Waddenfonds. Waarna 
de gemeente Súdwest Fryslân - en 
tijdens de realisatie ook lokale on-
dernemers - aanhaakten om deze 

zeer geslaagde renovatie van Kim-
sterbosk mogelijk te maken.

Sander Veenstra, de boswachter ver-
telt me later dat het voor hem een 
nieuw avontuur was. “In plaats van 
zelf de inrichting en het beheer van 
mijn eigen gebied te bepalen, sta ik 
nu meer aan de zijlijn. Gaandeweg  
groeide er over en weer een groot 
vertrouwen, en het dorp beschikt 
nu over een uniek eigen dorpsbosje.” 
In overleg met Sander wordt het on-
derhoud en beheer van het Kimster-
bosk dus nu door de dorpsbewoners 
zelf uitgevoerd en deels ook door 
vrijwilligers van Natuurmonumen-
ten.
Peter vertelt me dat mensen vanuit 
de wijde omgeving - ook Harlingers - 
geregeld het bosje bezoeken. In het 
voormalige ruilverkavelingsbos is 
nu een veelheid aan kabouterfiguur-
tjes die je meteen naar rechts het 
kleine schelpenpaadje op lokken. In 
een ander gedeelte vinden de reeën 
een schuilplaats. Binnenkort, gedu-
rende de Nacht van de Nacht op 26 
oktober, krijg je de unieke gelegen-
heid dit gebied in de stilte van de 
avond te bezoeken. Een droog  ge-
bleven vijver dient dan als amfitea-
ter voor zang en dichtkunst.
Tijd dus om eens een kijkje te ne-
men, of je aan te sluiten bij de Kim-
sterbosk app om af en toe lekker 
buiten te kunnen werken, of een 
oogje in het zeil te houden. Ook de 
planten- en dierenwereld is daar 
heel blij mee.

Nacht van de Nacht
Op zaterdag 26 oktober wordt de Nacht van de Nacht weer gevierd. In 
het Kimswerder Bosk met muziek van FjouwerPower, een columniste 
en een dichter en dit alles onder heel bescheiden verlichting. Aanvang 
19.00 uur met inloop in mfc Piers Stee en daarna om 19.30 met z’n 
alleen via een omweg naar een open plek in het Kimswerder Bosk. Deel-
name kost 5 euro per persoon; kinderen tot en met 12 jaar 3 euro. Bij 
voorspelling van slecht weer (storm en/of regen) gaat het niet door. 
Aanmelden vooraf is niet nodig.

Uitslagen VVH 
Reflex H2 - Casco Montage VVH H1 
 3-1
VVH H2 - VC Bolsward H2  0-4
BEO D1 - VVH D1   3-2
VVH D2 - ODS D2  0-3 (beker)
VVH D2 - VC058 D6  4-0
VC Bolsward D6 - VVH D3  3-1
De Roeken /DVC MA2 - VVH MA1 
 1-3
VC Joure MB1 - VVH MB1   3-1
Hardegarijp MC1 - VVH XC1  3-0
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Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?




