WELKOM HARLINGEN AAN ZEE
DE EERSTE ZOMERPAGINA!
Weer of geen weer, Harlingen viert vanaf deze week volop de zomer! Als vervolg op de Harlingen Welkom aan
Zee - Zomerkrant publiceren we de komende 5 weken een speciale zomerse pagina met leuke UITtips, creatieveen recreatieve activiteiten en méér in en rond Harlingen!
Vraag en antwoord
* Heb je de vrolijke envelop niet ontvangen? Er liggen pakketjes bij de TIP Harlingen, MFC 't Vierkant en bij de
servicebalie in de Groenlandsvaarder klaar om afgehaald te worden (zolang de voorraad strekt).
* Waar is de stempelkaart voor? In de Zomerkrant en op de zomerse pagina's vermelden we activiteiten om te
doen deze zomer, maak een foto van jouw deelname/resultaat, show deze foto bij de TIP en ontvang een stempel
op je stempelkaart. Heb je 11 stempels verzameld? Lever de volle kaart in bij de TIP en ontvang een presentje!

PANORAMA ROORDA!

ZEEKRAAL!

Kleuren voor volwassenen (maar kinderen mogen het ook)
Een geheim, niet veel Harlingers (ouwe seunen) weten dat: In juni 2006 werd samen met de burgemeester
Panorama Roorda geopend op de verkeerstoren. Er zijn verschillende plaatjes, van het uitzicht vanuit de
verkeerstoren, gemonteerd op de rand waarop je leunt als je kijkt. Die plaatjes samen zijn het hele uitzicht over
Harlingen. Het hele uitzicht is een PANORAMA. Maar, let op, niet alles staat erop!

De zomer was begonnen en kip Plokje ging samen met hond
Kaiser en Hettie (zijn baasje) mee op vakantie naar
Terschelling. Het was een hele reis vanuit Amsterdam. Maar
eenmaal in Harlingen aangekomen, moesten ze nog een
tijdje wachten op de grote boot.

Als je de kleurplaat* of (kleurplaten) gaat kleuren, kun je de ontbrekende gebouwen er best bijtekenen. Als je het
niet doet heb je een geschiedeniskleurplaat, als je er wel bij tekent heb je een moderne kleurplaat.

Het raam van het kleine caravannetje stond open. Plokje
had wel zin om even een frisse neus te halen. Hij stak zijn
kop door het caravanraam en hupte zo de caravan uit. Hij
keek om zich heen en dacht: wauw dat ziet er leuk en
gezellig uit hier in Harlingen.

Zin om alle vijf verschillende kleurplaten te kleuren? Plak ze dan thuis op een muur naast elkaar. Dan heb je het
hele uitzicht over Harlingen vanaf de verkeerstoren: PANORAMA ROORDA!

Hij scharrelde langs de haven en zag prachtig mooie grote
schepen. Ook waren er overal veel mensen te zien. We
moeten vast nog even wachten, dacht hij, en hoe leuk is het
om in die tijd hier nog even rond te scharrelen.
Zijn aandacht trok naar de dijk, want zoiets kende hij nog
niet. Hij liep een stukje over die mooie groene dijk waar een
aantal schapen stonden. Laat ik eens kijken onder aan die
dijk. Al dat vele water in de verte dat moet dan denk de zee
zijn. Wat een prachtig mooi uitzicht… Ik zie tot de horizon
helemaal niets, alleen maar water.
Plokje kreeg een klein beetje natte poten. Hij nam een slokje
water want hij had ondertussen best dorst gekregen. Hij
verslikte zich, want had niet verwacht dat het water heel erg
zout zou zijn. Hij zag een heel mooi groen plantje staan met
zijn wortels in het zoute water.

Het licht in Harlingen is heel bijzonder, dat weten ook niet alle ‘ouwe seunen’. Soms kan, bij ondergaande zon ‘s
avonds de hele stad oranje-rood kleuren, soms is het meer blauwgrijs als er veel wolken zijn. ‘s Ochtends is dat
heel anders. Op elk moment van de dag is de kleur van Harlingen anders. Kleuren mag natuurlijk in de kleuren
die je zelf wilt. Blauw-groen-wit passen hier goed bij het water en de lucht. En kleur vooral ook ‘buiten de lijntjes’!
Succes!!
Verkrijgbaar bij TIP Harlingen
* Vanaf zaterdag 8 juli ligt deel 1 klaar bij TIP Harlingen - Gr. Bredeplaats 12. De komende 4 weken zal er elke
zaterdag een nieuw deel klaar liggen.
Zomer in Harlingen Challenge
Heb je een deel klaar, maak een foto, show deze bij de TIP en ontvang een stempel op je stempelkaart
(toegevoegd als bijlage in de envelop).

CREATIEVE TIP!
In het midden van de Harlingen Welkom aan Zee Zomerkrant zit een pagina met een lijst erom. Het is de
bedoeling om deze lijst creatief te vullen met het thema:
‘Mijn zomer in Harlingen’.
Je kunt de lijst vullen met een schildering, tekening,
fotowerk, oftewel alles kan! Wij kwamen een leuk idee (zie
foto) tegen! Een kunstwerk gemaakt van allemaal gekke
kleine onderdelen.. (knijpers, lego, kralen, schelpen, plastic
bestek en wat al niet meer! Maak er vooral jouw kunstwerk
van en hang deze voor je raam. Wandelaars kunnen zo mooi
meegenieten tijdens een zomerse wandeling langs de
Harlinger creaties van ‘Mijn zomer in Harlingen’!
Zomer in Harlingen Challenge
Heb je jouw kunstwerk klaar, maak een foto, show deze bij
de TIP en ontvang een stempel op je stempelkaart
(toegevoegd als bijlage in de envelop).
#harlingenwelkomaanzee
Houd ons op de hoogte van jouw activiteiten en deel foto’s
via #harlingenwelkomaanzee.

‘Hallo ik ben Plokje, wie ben jij?’ Het plantje moest een beetje
lachen, hij had nog nooit een kip op het wad gezien. ‘Ik ben
Zeekraal’ zei Zeekraal. Wauw, dat klinkt als een hele sjieke
mooie naam. Plokje vroeg aan Zeekraal, ‘vind jij het water
niet veel te zout?’ Zeekraal zei hem dat hij daar juist enorm
van houdt. ‘Hoe zouter en zilter de bodem hoe ﬁjner ik en
mijn vriendjes het vinden.’ ‘Ik heb nog nooit een plantje
zoals jou gezien’ zei Plokje tegen Zeekraal. ‘Dat kan kloppen,
ik heb ook nog nooit een vogel als jou hier gezien op het
wad.’
‘Wat leuk dat wij elkaar even ontmoeten. Je lijkt wel een
beetje op koraal zegt Plokje.’ ‘Ik als pioniersplant hou van
zonnige en slikkige kwelders en sta daarom zo ﬁjn met mijn
wortels op deze mooie plek aan de Waddenzee.’
‘Sommige mensen eten ons als plantje. We zijn namelijk heel
gezond en lekker bij zee- en vis gerechten. Maar we zijn er
niet altijd. Vanaf juli tm oktober vind je ons hier aan de
waddendijk.’ ‘Wat een geluk dat ik je dan tegen mocht
komen’ zei Plokje. ‘Dat is wederzijds’ zei Zeekraal. Plokje zei
Zeekraal gedag en hupte verder het wad op.
Tekst en concept: Hettie Drost (www.plokje.nl)
Illustratie: Annemoon van Steen
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