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Geen aggregaten 
bij standplaatsen 

De lokale politieke partij GroenWit, 
wil dat er in de toekomst geen ge-
bruik meer wordt gemaakt van ag-
gregaten voor stroomvoorziening bij 
standplaatsen. 
 

Aanleiding van het standpunt is het 
aggregaat dat afgelopen zomer bij de 
standplaats op de hoek Badweg/
Vlaminghweg heeft gestaan. Aanvan-
kelijk waren daar diverse aansluitin-
gen van nutsvoorzieningen maar die 
zijn, nadat de vorige standplaatshou-
der de plek heeft opgezegd, verwij-
derd. Niet duidelijk is of deze voorzie-
ningen op last van de gemeente 
moesten worden verwijderd of dat de 
vorige pachter geen vergoeding heeft 
gekregen voor zijn investeringen. Hoe 
dan ook, het was voor GW een doorn 
in het oog en niet alleen voor GW. 
 

Tijdens de behandeling van het nieu-
we standplaatsenbeleid afgelopen 
najaar stelde ook de fractie van de 
VVD zich op het standpunt geen ag-
gregaten meer toe te staan bij stand-
plaatsen. Met name de genoemde 
locatie was heel hinderlijk vanwege 
het lawaai vlak naast de begraaf-
plaats. 
 

GW voegt in haar persbericht daaraan 
toe “dat aggregaten ook onwenselijk 
zijn vanuit grondstofgebruik. Je kunt 
beter elektriciteit van het net betrek-
ken of van zonnepanelen dan uit die-
sel”. In de nieuwe verordening Stand-
plaatsen is nu opgenomen dat een 
aggregaat niet meer is toegestaan.  
 

Ook is er besloten tot een verfijning 
van de omschrijving van de stand-
plaats in de Dorpsstraat. De raadsle-
den waren het erover eens dat op 
deze bijzondere plek een open en 
authentieke kraam moet staan, waar 
verse vis verkocht wordt. Deze voor-
waarde is nu ook in de verordening 
opgenomen en niet alleen meer in de 
vergunning. 

Een van de leukste dingen, en een die blijkbaar ook nooit gaat vervelen, is het 
zoeken van schelpen op het strand. De komende maanden is er niet echt meer 
sprake van zoeken want er heerst momenteel een ware schelpenexplosie in 
kustwateren. Onderzoekster Karin Troost van Wageningen Marine Research 
signaleert een ware schelpenexplosie. Met het juiste tij, stroming en windrich-
ting zijn de komende maanden grote hoeveelheden schelpen op het strand te 
vinden. Met name mesheften (scheermessen) en de halfgeknotte strandschelp 
zijn spectaculair toegenomen.  Karin Troost ziet dat er sinds de start van de 
schelpdierinventarisatie in 1995 nog nooit zoveel mesheften en halfgeknotte 
strandschelpen zijn geweest.  

Troost constateert ’een succesvolle 
broedval’; dat is de overgang van 
schelpdierlarven vanuit de waterfase 
naar de bodem. De halfgeknotte 
strandschelp ’Spisula’ waar voor con-
sumptie op wordt gevist, was de vori-
ge eeuw de dominante schelpdier-
soort in de kustwateren. 
 

Wadvissers zoals Jan Rotgans uit Den 
Oever en Pieter Veltman in Harlingen 
signaleren ook dat andere schelpen-
soorten zoals kokkels meer worden 
gevonden in de Waddenzee. 
Het kan raar gaan met schelpen. Na 
de millenniumwisseling verdween 
deze soort als sneeuw voor de zon. 

(Vervolg op pagina 3) 
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●  Coach bij levensvragen

●  Maatschappelijk werk 

●  Dierenarts (bij spoed huisarts) 

●  Vrijwillige Terminale Thuiszorg

Tijd, aandacht en praktische ondersteuning door 
vrijwilligers in de thuissituatie van mensen in hun 
laatste levensfase en hun naasten.  
 

-  Sieuwke de Vries tel. 06 13 617 671 
-  Heleen Rommens tel. 06 15 580 244 
-  Judith van Houten tel. 06 18 121 214  

Wijkverpleegkundige:  tel. 06 30 227 505 
Klantadviescentrum:   tel. 0900-3213213 

●  Tandartspraktijk 

Behandeling volgens afspraak: tel.  0592-304420  

●  Fysiotherapie 

Behandeling volgens afspraak: 

S. Manting & B. Manting-Stoker: tel. 0562 - 451241 

I. de Zeeuw-Dieters: tel. 0562 - 451066 

●  Thuiszorg Palet groep:  

Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op 
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerk-
plein. Op ma-wo-vrij. kunt u van 18.00 tot 19.00 u. 
bellen voor een telefonisch consult of voor het 
maken van een afspraak: telefoon: 06 23 484 561 
Eerst volgend regulier spreekuur: za. 3 feb. 2018 

●  Hulp- en verpleegmiddelen (HMC)

Aanvragen (alle) hulpmiddelen : 0511-460660 
Uitleenmagazijn Uiterton:            0562-447100 

●  Apotheek 

Huisartsenpraktijk Vlieland, zie onderstaand 

Praktijk, Molenglop 6 tel. 0562 - 451307 
Herhaalrecepten:  tel. 0562 - 451875 
 

Afhalen medicijnen, ma - vr: 09.00-10.00 │17.00-17.30 u. 

Informatie (paramedische) instellingen 

N/W Fryslân - Vlieland   tel. 0519 - 293550 

Janke Boomsma tel. 06 53 648 396 

Instelling ZO MA DO WO DI VR ZA Opmerking 

VVV Vlieland 
Havenweg 10, 8899 BB 

*) Elke avond en in het weekend: 
  bij aankomst van elke veerboot 

Gemeente Vlieland 
Dorpsstraat 127, 8899 AE 

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127 
 

Milieustraat;  Fortweg 1a 

Politie n/w Friesland  
Lutinelaan 5, 8899 BD 

Algemeen alarmnummer 112  
Niet dringend;       0900-8844 

Bibliotheek 
Lutinelaan 3, 8899 BD  

Grote collectie Vlieland en het wad. 
Ook voor gasten, kinderen gratis. 

Tromp's Huys 
Dorpsstraat 99, 8899 AD 

Cultuur historisch museum, 
wisselende exposities. 

De Noordwester 
Dorpsstraat 150, 8899 AN 

Educatief informatiecentrum 
www.denoordwester.nl 

De Vuurtoren 
Bovenop het Vuurboetsduin 

Een van de hoogste (45m.) duinen 
van Nederland, 210 treden! 

Spreekuur en afspraken maken Huisartsenpraktijk Vlieland  
Molenglop 6, 8899 AZ 

Januari  
 12 weekend Filmweekend op reis; De mooiste road movies  Podium Vlieland 
 15 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! Sporthal 
 18    do 15.00   DonderdagmiddagFilm: The Violin Teacher   Podium Vlieland 
 19 weekend Filmweekend Het spannende Noorden  Podium Vlieland 
 22 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! LangePaal 
 26 weekend Filmweekend op reis; De mooiste road movies  Podium Vlieland 
 29 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! Posthuis 
 

Februari 
 02 weekend Gay and Lesbian Filmweekend Podium Vlieland 
 05 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Vuurboetsplein 
 09 weekend Filmweekend; Kostuumdrama’s voor romantische zielen  Podium Vlieland 
 12 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Nieuwe Kooi 
 15    do   15.00 DonderdagmiddagFilm: Bon dieu!    Podium Vlieland 
 16 weekend Yoga: In balans op Vlieland vlielandyoga.nl  
 19 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Sporthal 
 21 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 
 26 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Lange Paal 
 28 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp 

Elke week / regelmatig Aanmelden / info. 
 Maandag 15.00 - 17.00 Sjoelen met Bart Feij, gratis entree  Uiterton  
 Maandag 19.30 - 20.30 Poweryoga met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897 
 Dinsdag* 15.00 - 17.00 *) 1e en 3e dinsdag v/d maand: Handwerkclub  Uiterton   
 Woensdag 14.00 - 16.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtore 
 Woensdag 18:45 - 19:45u Hatha yoga met Nynke Stockmann buitenles tel. 06 48 442 897  
 Woensdag     avond  Huiskamerconcerten (www.danarun.nl)  tel. 06-51 343 557  
 Donderdag 10.30 - 12.00 Markante monumentenwandeling met gids Tromp’s Huys  
 Donderdag  10:30 uur  Op de koffie bij de boswachter Noordwester 
 Donderdag  14:00 uur  Bunkerexcursie Noordwester 
 Zaterdag 10.30 - 12.00  Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven  Naast de Vuurtoren  
 Zaterdag: 12.30 oneven weken: Militair historische Natuurwandeling Noordwester 
 Zondag 10.00 - 11.00 Yogales met Nynke Stockmann in De Jutter tel. 06 48 442 897  
 Zondag  20.30 - 00.30 Sjoelen met Bart Feij, gratis hapjes Loodscafé  
 Wekelijks: Zeehondentochten, zeehonden spotten op de Richel  VVV - Vlieland 

datum tijd Omschrijving Locatie 



Januari 

15  Blue Monday 

17 Dag van het Jodendom 

21 Knuffeldag 

 Religiedag 

 Snowboarddag 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
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Het bestand kromp in tien jaar tijd van 
692 miljoen naar slechts 3 miljoen 
kilo. In 2016 was de schatting 39 mil-
joen kilo en vorig jaar ging de schelp 
met 1.282 miljoen kilo ruim dertig 
keer over de kop. Mesheften of 
scheermessen (wetenschappelijke 
naam Ensis) die ook worden gegeten, 
groeiden vorig jaar tot 397 miljoen 
kilo, goed voor 153 miljard stuks; het 
hoogste aantal ooit geteld. In 2016 
ging het om 292 miljoen kilo en 27 
miljard stuks mesheften. 
 

Zee-eenden 
Het is voor Troost gissen naar oorza-
ken voor de schelpenexplosie, een 
directe oorzaak is niet aan te wijzen. 
,,Het is echt gigantisch, hoeveel spisu-
la er nu ligt. Dit is belangrijk voor 
mens en natuur, want er wordt op 
gevist én het is een belangrijke voed-
selbron voor zwarte zee-eenden. Maar 
niet alleen spisula zit in de lift, het 
gaat over het algemeen heel goed met 
schelpdieren in de kustzone. We zien 
al jaren een toename van otterschel-
pen, zaagjes, venusschelpen en ook 
mesheften.” 
 

Bijzondere schelpen 
Jan Rotgans uit Den Oever die vooral 
met dagjesmensen op het Wad vaart, 
signaleert ook meer mesheften op het 
Wad, die daar met de schep worden 
gestoken. ,,Ik word iedere dag verrast 
door de natuur. Dit zijn heel bijzonde-
re schelpen. Die verplaatsen zich in 
een nacht tijd soms zo tweehonderd 
tot driehonderd meter.’’ Pieter Velt-
man uit Harlingen vangt kokkels voor 
de consumptie en ziet een flinke toe-
name. ,,Ze worden veel lokaal afgezet. 
Kokkels uit de Waddenzee eten, dat 
zijn schelpen met een mooi verhaal.’’ 

(Vervolg van pagina 1) 

Heel veel schelpen…. 

Onbegrijpelijk…. wie doet nou zoiets doms? 

Prachtig is het altijd, vooral in de zo-
mer als alles in bloei staat. Iedereen 
die langs de Postweg rijdt of loopt kan 
genieten van de voormalige weiland-
jes. We gaan pas maaien als alles in 
bloei heeft gestaan. Dan weten we 
zeker, dat we het jaar erop er weer 
van kunnen genieten. Het is dan ook 
balen, dat iemand met een 4 wiel 
aangedreven auto het nodig vond om 
in het voormalig weilandje nabij Oude 
Kooi te gaan rijden. Door de vele re-
gen van de afgelopen tijd is het een 
drassige boel en de sporen staan er 
dik in. 
 

Natuur kent geen schade 
Dat is waar, maar het is gewoon echt 
jammer dat die sporen voorlopig wel 
te zien zijn. De planten die in die spo-
ren groeiden hebben  een opdonder 
gehad en we zullen zien hoe de na-
tuur daar op zal reageren.  
 

Trots op ons eiland 
Vlielanders zijn trots op hun eiland, 
we hebben de vrijheid om hier een 
auto te hebben en we mogen het 
jaarrond op het strand rijden.  
Wat bezielt dan iemand om dit te 
doen vraag je je af. Als je echt van je 
eiland houdt, doe je zoiets dus niet. 

Boswachter Anke Bruin-Kommerij 

Deze week,  

de DAG van….. 

MCL helemaal rookvrij 
 

Per 1 januari 2018 is het Medisch 
Centrum Leeuwarden (MCL) hele-
maal rookvrij. Echt helemaal. In de 
gebouwen en op het gehele MCL-
terrein wordt niet meer gerookt. Niet 
door medewerkers, niet door bezoe-
kers, niet door patiënten, het 
‘rookhokje’ zal verwijderd worden. 
 

Artsen en zorgorganisaties streven 
naar een rookvrije samenleving; het 
MCL geeft het goede voorbeeld.  
Er zijn bij het MCL dus ook geen 
‘gedoogzones’ meer. Er is geen 
‘rookhokje’ meer op het terrein. Het 
rookverbod geldt voor sigaretten, 
sigaren en pijptabak, maar ook voor 
de e-sigaret en ‘rookvrije sigaretten’ 
en alle andere rookgerei, aldus een 
artikel eerder in de Leeuwarder Cou-
rant. 
 

Eerste volledig rookvrije ziekenhuis  
Het bericht sluit af met de vermelding 
dat het MCL het eerste volledig rook-
vrije ziekenhuis van Nederland. Veel 
ziekenhuizen zijn van plan dit voor-
beeld te volgen, waaronder UMCG in 
Groningen. 



 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 
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Protestantse Gemeente Vlieland 

Predikant: ds Frans H. Weeda,  
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland.  
tel: 0562-850518  / email: fhweeda@home.nl 
 

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in 
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse 
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 14 januari 
 Frans Weeda, Vlieland: H. Avondmaal  
 

R.K. Pastoraat Vlieland 

Heilige Jacobusparochie N.W. Friesland 
Contact Vlieland: Anneke Roos: 0562 - 451549 
 

De kleine katholieke gemeenschap op Vlieland 
komt op het moment dat er een katholieke 
pastor van de wal aanwezig is maandelijks 
bijeen om samen te vieren in de Nicolaaskerk.  
 

Volgende viering: Maandag 22 jan. 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

GEZOCHT: HUISVESTING 
Met De Dining hebben we een geschikte 
(zelfstandig werkende) kok gevonden, maar 
nu de HUISVESTING nog. Het is niet iemand 
die je “weg stopt” in een personeelskamertje. 
Het is een rustige man van 44 jaar met zijn 
vriendin. Soms komt zijn dochter over om 
hem te bezoeken. Indien er mogelijkheden 
zijn wil hij zich vestigen op Vlieland. 
In 1e instantie is de periode medio maart tot 
november voor ons het belangrijkst, maar 
mag ook langer. 
Ik hoor het graag en alvast bedankt. 

Jaap Hamstra 06-24649934 

Nagekomen bericht: 
80+ en dan toch weer iets nieuws beleven. 5 
weken van huis geweest, na een week zie-
kenhuis 4 weken als gast in de Uiterton. Wat 
geweldig dat  dat kan. Nu ben ik weer thuis 
en wil ik arts, ambulance-en helikopterbe-
manning bedanken voor alle hulp. En niet te 
vergeten de kaarten en attenties. Het doet je 
zo goed! Allemaal gezellige dagen en alle 
goeds voor 2018. 

Jo Visser-Hondius 

Openingstijden 2018 in de Jutter  
 

 

 do: 15.30 - 17.00 - - - -    - - - -    

 vr.  14:00 - 16:00 19:00 - 22:00  
 za. - - - -     - - - - 19:00 - 22:00 

contact: info@vlieringvlieland.nl 

 

 

 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111 
 

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

BackMitra lessen 
Vanaf volgende week start ik met het geven 
van BackMitra lessen. Een BackMitra kan 
zorgen voor een betere houding, zonder dat 
je je daar bewust mee bezig moet houden, 
het helpt bij nek- en schouderklachten en bij 
rugpijn. 
(Google maar even, om te zien waar het 
allemaal goed voor is!) 
Aanstaande zaterdag haal ik mijn diploma 
voor het lesgeven met de BackMitra. Mitra is 
het sanskriet voor vriend, een vriend voor je 
rug dus. 
De kosten zijn 1 euro per persoon per les 
van drie kwartier.  
Ik heb Back Mitra's, kussentjes en 2 yoga-
matten.  
Het kan bij mij thuis of bij jou thuis, zolang 

het maar op Vlieland is  . Aarzel niet om 

mij te bellen, je kan het altijd proberen. Ik ben 
zo enorm enthousiast, dat ik het dáárom aan 
jullie wil doorgeven! 

Loes Meijer 06-12949658 

Kaartje 
sturen ? 

 

Doety van der Meer:  
Boarnsterhim State app. 7 
Wjitteringswei 67 
8495 JM ALDEBOARN 
 

Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

Wekelijks optredens zie agenda blz. 2 
www.drijfhout-vlieland.nl     @Drijfhout_vlie 

Vlieland Service 
Voor al uw vertaalwerk 

Nederlands – Duits 
Mail naar:: bettinerossel@gmail.com 

De buurtkamer  
Activiteiten in de Uiterton: voor ontmoeting, 
mee eten, biljarten, gymnastiek o.i.d. voor als 
u zich alleen voelt behoefte heeft aan wat 
aanspraak of bijvoorbeeld uw mantelzorger 
een dag weg is etc etc. Elke DINSDAG vanaf 
10.00 uur in de Uiterton. 
 
Daarnaast is het mogelijk om dagelijks om 
aan te schuiven bij de warme maaltijd, kos-
ten 8,50 euro per 3 gangen maaltijd.  
Informatie in de Uiterton. 

SRI-LANKA 
Steun het werk van Marian Oosterbaan en 
draag bij voor de weeskinderen van Sri-
Lanka. 100% van de inbreng komt ten goede 
aan de school/weeskinderen. Elk bedrag is 
welkom; IBAN: NL68RABO 03 25 51 95 79  
T.n.v. weeshuis srilanka. Meer informatie: 
marianoosterbaanbier@gmail.com 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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“Wadden Orca” Morgan is zwanger 

DE VLIEZIER 

MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

 

Kapsalon Hinke 
 

- in de Uiterton - 
Geopend: di.t/m za.& do.avond 

 

afspraak:              06 46 371 624  

   

FILM Orka Morgan is zwanger. Dat laat het op Tenerife gevestigde dierenpark Loro 
Parque weten. Morgan werd zeven jaar geleden uit de Waddenzee gered, 
waarna het Dolfinarium in Harderwijk de orka opving. Morgan werd daarna 
inzet van een jarenlange strijd: terugzetten in zee of in een pretpark onder-
brengen. Na een reeks rechtszaken verhuisde ze naar Loro Parque op Tenerife. 
Op 23 januari is er een rechtszaak over het lot van de orka.  

Dat laatste gebeurde, toen nog onder 
verantwoordelijkheid van staatssecre-
taris Bleker. Morgan werd overgevlo-
gen naar Tenerife, ondanks verzet van 
dierenactivisten uit binnen- en bui-
tenland. Tal van deskundigen spraken 
elkaar tegen over de vraag of de ooit 
verdwaalde jonge orka in zee zou kun-
nen overleven. 
 

Blackfish 
Morgan is inmiddels 11 jaar oud. Met 
enige regelmaat kwamen de afgelo-
pen jaren berichten uit het entertain-
mentpark dat het niet zo goed ging 
met haar, doordat de andere orka's 
haar aanvielen. Het Loro Parque sprak 
dat zelf altijd tegen. Mede door de 
film Blackfish is het houden van orka's 
in dierenpretparken wereldwijd 
enorm onder druk komen te staan. 
 

Maar Morgan zou nu zwanger zijn. 
Een woordvoerder van het park be-
vestigt het. Loro Parque beschouwt 
reproductie als een natuurlijk recht 
van elk dier dat onder geen enkele 
omstandigheid kan worden onder-
drukt.  
 

Overtreden van regels  
“Morgan had nooit zwanger mogen 
worden”. zegt Hester Bartels van de 
Orka Coalitie. "Nu is dat toch ge-
beurd." De Orka Coalitie is een sa-

Donderdagmiddagfilm 18 januari 
om 15 uur, Podium Vlieland:  

The Violin Teacher 
 

Brazilië 2015 / Portugees / 102 min. 
  

Als de jonge violist Laerte zijn kans 
op een positie in het symfonieorkest 
van São Paolo verknald heeft, is het 
enige werk dat hij kan vinden de 
baan van muziekleraar in een slop-
penwijk. Zijn nauwelijks gemotiveer-
de leerlingen moeten nog veel leren.  
 

Bovendien is het onmogelijk om de 
criminaliteit die welig tiert in de wijk 
buiten de deur te houden. Langzaam 
maar zeker slaagt Laerte er in het 
vertrouwen te winnen van de kin-
deren en van de omgeving.  
 

Hij begint zijn klas klaar te stomen 
voor een belangrijk concert.  Naast 
klassieke muziek klinkt ook het geluid 
van de favela door op de soundtrack, 
o.a. met nummers van in Brazilië be-
kende rappers.  
 

Ware gebeurtenissen 
De film is gebaseerd op ware gebeur-
tenissen. Het kleine klasje uit de film 
is nu een instituut waar jaarlijks drie-
duizend kinderen aan deelnemen.  
Het werd in 1996 opgericht door de 
beroemde Braziliaanse dirigent Silvio 
Baccarelli.  
 

Toegang € 10,- (10-knipkaart € 55,-) 
leden VESV € 5,50 ten overstaan van 
lidmaatschapskaart.  

menwerkingsverband van verschillen-
de Nederlandse dierenorganisaties.  
Volgens Bartels had Morgan nooit 
alleen gelaten mogen worden met 
"hitsige mannetjesorka's".  
"Ze zou naar Loro Parque gaan voor 
wetenschappelijk onderzoek, maar er 
is in al die jaren tijd niet één weten-
schappelijk rapport verschenen. Wat 
het park nu doet, is simpelweg verbo-
den. Wij vermoeden bovendien dat 
de bevruchting niet vrijwillig gebeurd 
is. Waarschijnlijk is ze meermaals ver-
kracht." 
 

Rechtszaak  
Op 23 januari is er een rechtszaak 
over het lot van de orka. Voor Loro 
Parque komt de timing van de zwan-
gerschap goed uit, denkt Bartels. "Zij 
kunnen dat nu als extra argument 
gebruiken in de rechtszaal, als ze be-
weren dat Morgan in het park moet 
blijven." 



Huijboom Communicatie 
 

Voor al uw teksten en ontwerp 
drukwerk (flyers, posters, menu-
kaarten etc.) Femke Huijboom, 
06 19208440|femke@huijboom.nl  
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Er schijnt een nieuw licht over de geschiedenis van Nederland en dan met na-
me over die rondom Vlieland.  Eerder deed het schrijversduo Jan Houter en 
Anne Doedens al onderzoek naar gebeurtenissen rondom Vlieland en Ter-
schelling, waarbij de geschiedenis moest worden bijgesteld, of tenminste van 
een voetnoot moest worden voorzien. Deze ontdekkingen zijn in een aantal 
boeken samengevat en hebben hoofdzakelijk betrekking op de laffe aanval 
van de Britten op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling, en op de daar 
gelegen handelsvloot in 1666. En de daaruit voortkomende befaamde tocht 
naar Chatham van Michiel de Ruyter in 1667. 

Waarom deed de Nederlandse vloot 
die aanval? Destijds wist iedereen het 
wel, de “heldendaad” is in de geschie-
denisboeken terecht gekomen, maar 
de reden is in de vergetelheid ge-
raakt. Het was dus de vergelding voor 
de laffe aanval van de Britten op de 
Waddeneilanden Vlieland en Ter-
schelling, en op de daar gelegen han-
delsvloot in 1666. 150-170 schepen 
gingen verloren, en de Nederlanden 
verloren meer geld en goed dan in de 
hele Tweede Engelse Oorlog bij el-
kaar. Anne Doedens en Jan Houter 
wisten een onvoorstelbare hoeveel-
heid gegevens over deze grote ramp 
in het Waddengebied boven water te 
krijgen en hebben hun bevindingen 
samengevat in paar prachtige boeken, 
die nog steeds verkrijgbaar zijn. 
 

Nu hebben de schrijversvrienden iets 
nieuws in de geschiedenis rondom 
Vlieland ontdekt dat zo’n honderd 
jaar eerder plaatsvond, waaruit blijkt 
dat Den Briel eigenlijk maar weinig 
met de watergeuzen te maken heeft 
als je het vergelijkt met Vlieland. Daar 
vond in 1569 de eerste grote overwin-
ning van de Watergeuzen plaats. 
Om het een en ander te achterhalen 
hebben ze weer stad en land, en dan 
met name oude archieven afgereisd 
wat heeft geresulteerd in weer een 
prachtig boek;  
De Watergeuzen. Een vergeten ge-
schiedenis, 1568-1575 
 

Watergeuzen  
Na de uitvaardiging van strenge plak-
katen tegen de opkomende ketterij 
onder landvoogdes Margaretha van 
Parma en de repressie van Alva tegen 
de opstand die met de Beeldenstorm 
gepaard was gegaan, hadden grote 

aantallen calvinisten vrijwillig of ge-
dwongen de Spaanse Nederlanden 
verlaten, meestal met verbeurdver-
klaring van hun goederen als gevolg. 
Zij die het zich konden veroorloven 
vluchtten naar het buitenland, ande-
ren verborgen zich en gaven zich over 
aan struikroverij. Velen trachtten zich 
in Engeland te vestigen, maar een 
groot aantal bleef als Watergeuzen op 
zee ronddobberen. De meeste waren 
afkomstig uit Holland en Zeeland, 
hetgeen terug te koppelen valt aan de 
natuurlijke vertrouwdheid van deze 
gewesten met de zeevaart. Het leeu-
wendeel van hen was verbannen of 
voortvluchtig. Van de 42 tussen 1566 
en 1568 actieve kapiteins bij de wa-
tergeuzen waren er 32 door de Raad 
van Beroerten veroordeeld. Hoewel 
bij de gewone bemanning onderver-
tegenwoordigd, oefenden mannen uit 
de Zuidelijke Nederlanden relatief 
gezien vaker een bevelhebbende 
functie uit in de vloot van de water-
geuzen. [bron Wikipedia] 
 

Nationale onafhankelijkheidsstrijd 
De Watergeuzen. Een vergeten ge-
schiedenis, 1568-1575, gaat over de 
Watergeuzen. De vrijbuiters, avontu-
riers en piraten uit de begintijd van 

Vlieland was een bolwerk van de watergeuzen onze nationale onafhankelijkheids-
strijd. Zij, die vanaf de eerste jaren 
van de Tachtigjarige oorlog in dienst 
van Willem van Oranje opereerden. 
De Watergeuzen gaat ook over hun 
operatieterrein, de zee, en vooral: het 
gebied dat we nu de Wadden noe-
men. Doedens en Houter deden on-
derzoek in archieven in binnen- en 
buitenland. Ze kwamen veel onge-
bruikt archiefmateriaal tegen. Zij be-
schrijven wie de Watergeuzen waren. 
Maar ook: wat over het hoofd werd 
gezien: de grote schade op wat nu de 
Waddenzee heet. Op het Marsdiep en 
het Vlie. Op en bij de eilanden Vlie-
land, Texel en Terschelling en Ame-
land. Via dat gebied voeren de graan-
schepen uit de Oostzee binnen, daar 
werden ze prijs gemaakt. Daar plun-
derden en roofden de Geuzen, daar 
hadden zij – zoals in het geval van 
Vlieland – hun basis en werd een 
bloedige strijd gestreden. 
 

Bij Watergeuzen denkt iedereen, zo 
hebben we dat op de lagere school 
geleerd, natuurlijk aan Den Briel, 
maar het beeld is groter en comple-
ter: in de Noordelijke zeegaten, op de 
Waddeneilanden en de Zuiderzee 
werden ingrijpende aanslagen ge-
pleegd. Alva en zijn mensen onder-
schatten onterecht het gevaar juist 
vanuit die hoek. 
 

In het complete verhaal van de vele 
gewelddadige acties van de Water-
geuzen en hun tegenstanders mag het 
voorgaande niet gemist worden. In dit 
boek worden die acties gereconstru-
eerd. De tegenstanders van de Geu-
zen en Willem van Oranje, de Spaanse 
koning en zijn aanhangers, werden 
daardoor zwaar getroffen. Bij Geuzen-
operaties werd geld buit gemaakt, 
waarmee Oranje’s troepen werden 
betaald. Op het Vlie werden de graan-
schepen tegengehouden die het 
Spaansgezinde Amsterdam moesten 
voeden. Maar het oostelijke dorp op 
Vlieland werd weer door de Spanjaar-
den platgebrand. Het onderzoek van 
Doedens en Houter brengt deze verg-
eten geschiedenis in beeld. 
 

Maart in de winkels 
Een uitgave van: Uitgeversmaatschap-
pij WalburgPers uit Zutphen en ver-
schijnt in maart 2018 en zal bij de 
(Vlielandse) boekwinkels verkrijgbaar 
zijn.  
 

Omvang 192 blz. / afm. 15 x 30 cm  
ISBN: 9789462492868  prijs € 19,95 
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Kerkplein 11 
openingstijden: 

maandag gesloten 
di. t/m za   8.30-12.00 u. 
di. t/m vr 13.30-17.00 u. 
info@kapsalonvlieland.nl 

tel. 0562-451803 
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2018: 34ste seizoen Concerten bij kaarslicht  

De Concerten bij kaarslicht worden 
georganiseerd t.b.v. het restauratie-
fonds van de monumentale Nicolaas-
kerk en ze worden mede mogelijk 
gemaakt door Hotel Herbergh van 
Flielant. 
 

Toegangskaarten 
€ 15,- p.p. (kinderen €5,-), zijn op de 
dag van het concert verkrijgbaar van 
10.30 tot 12.00 uur aan de kerk en 
(indien niet uitverkocht)  ’s avonds 
vanaf 20.00 uur. 
 

Reserveren 
Voor de concerten bestaat altijd de 
gelegenheid (lang van te voren) kaar-
ten te reserveren. Dit kan via: 
protestantsegemeentevlieland.nl 
mail: o.roelofsen@hetnet.nl of tele-
foon: 0630873617 of 0517642141.  
Kaarten kunnen dan afgehaald wor-
den op de dag van het concert. 
 

Vanwege het programma met veel  
buitenlandse musici, zijn wijzigingen 
door omstandigheden altijd mogelijk 
maar is niet de bedoeling. 
 

De meest actuele informatie is altijd 
op de website en op het bord bij de 
kerk te vinden. 

VOOR EEN GROEN VLIELAND! 
Word lid en/of klant! 

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   

Sinds 1985, in 2018 dus al voor de 
34ste keer, vinden  elk jaar in de pe-
riode mei t/m oktober de bekende 
concerten bij kaarslicht in de 17e 
eeuwse Nicolaaskerk aan het Kerk-
plein plaats. 
 

Al die 34 jaar worden de concerten 
georganiseerd door Otto Roelofsen. 
De serie geniet grote nationale en 
internationale bekendheid. Het is 
deels te danken aan de uitstraling van 
de kerk van Vlieland, maar nog meer 
aan de inzet van Otto, dat topmusici 
uit binnen- en buitenland graag naar 
de sfeervolle kerk komen, waar tij-
dens de concerten de kaarsen in de 
prachtige koperen kronen (waarvan 
er één door Michiel Adriaansz. de 
Ruyter is geschonken) branden.  
 

Al die 34 jaar belooft ieder concert  
weer een van de hoogtepunten te 
worden van het bezoek van gasten  
aan Vlieland . 
Steeds meer mensen houden met de 
planning van hun vakantie rekening 
met de concerten die zich in een gro-
te belangstelling mogen verheugen. 
Zie daarom voor de data en de uitvoe-
renden onderstaand overzicht. 

Programma Concerten bij kaarslicht 2018               
 

1] 19  mei Trio Escapada : viool, cello en piano 

2] 2  juni Kamerkoor Northern Voices  o.l.v. Edwin Velvis 

3] 9  juni Merain : harp, viool, zang  (Ierse volksmuziek) 

4] 16  juni Eeuwe Zijlstra, orgel en Jan Vermaning, trompet 

5] 23  juni Eglón Blaaskwintet  : fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn 

6] 11  juli Sytse Buwalda, counter-tenor/altus  en  Steven Faber, piano 

7] 18  juli Maris Strijkkwartet : 2 violen, altviool en cello 

8] 25  juli Amparo Lacruz, cello en Andreu Reira, piano (uit Spanje) 

9]   1  aug.  Valentina Tóht :  Pianorecital 

10]   8  aug. The International Holland Music Sessions  (jonge wereldsterren) 

11] 11  aug. Jan Kleinbussink,  klavecimbel  (Goldberg Variaties van J.S.Bach) 

12] 15  aug. Shunske Sato, viool  en  Shuann Chai, piano 

13] 22  aug. Pianoduo Scholtes & Janssens 

14] 29  aug. Arcadië Trio : klarinet, cello  en piano 

15]   8 sept. Trio Les Amis : gitaar, mandoline en accordeon 

16] 15  sept.  Pauline Oostenrijk , hobo  en  Enno Voorhorst, gitaar 

17] 22  sept.  Kamerkoor Oktoich  o.l.v. Aliona Ovsiannikova  (Russisch Orthodoxe) 

18] 20 okt.   Trio  258 : viool, cello  en piano 
 

De concerten beginnen altijd om 20.30 uur (kerkdeur open 20.00 uur)  

12H: officieel uitstel 
 

Op de valreep van 2017 heeft het 
bestuur van Stelling 12H officieel 
bericht van het Waddenfonds gekre-
gen dat het aangevraagde uitstel is 
toegewezen. Het team van Stelling 
12H had een half jaar uitstel aange-
vraagd voor het realiseren van het 
project Bunkermuseum Stelling 12H 
op Vlieland.  
 

Die is dus verkregen en is voor een 
groot deel te danken aan de inzet van 
het vele werk dat de vrijwilligers het 
afgelopen jaar hebben verricht, aldus 
Marc ter Ellen van Bunkermuseum 
Stelling 12H: “Het betekent nog wel 
dat we flink door moeten werken de 
komende 6 maanden. Maar als we in 
dat laatste halfjaar met wat minder 
tegenslagen te maken krijgen dan in 
de eerste periode van het project, 
moet dat zeker gaan lukken”. 
 

“Met hulp van alle vrijwilligers die 
zich hebben aangemeld heb ik daar 
ook alle vertrouwen in. Ik zal de ko-
mende 6 maanden nog heel vaak vra-
gen of jullie willen komen helpen. Er 
zijn nog heel veel werkzaamheden te 
doen die we als vrijwilligers samen 
ook voor elkaar kunnen krijgen.  
 

Gasten welkom 
Weer of geen weer, heel leuk werk en 
ook minder leuk werk, zwaar werk en 
heel zwaar werk, elke zaterdag en ook 
vele doordeweekse dagen waren er 
vrijwilligers, waaronder veel jeugd, 
die zich hebben aangemeld om mee 
te helpen. Ik hoop dat jullie ook het 
komende half jaar ons willen blijven 
helpen om dit prachtige project voor 
Vlieland, het realiseren van bunker-
museum Stelling 12H samen tot een 
goed einde te brengen.”  
 

Ook gasten zijn tijdens hun vakantie 
van harte welkom om te helpen! 
Informatie en aanmelden via de 
Noordwester. 
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Sjoelen  
met Bart 

Naam        bakken     totaal   max.worp 
Loodscafe 7 januari 
theo   5   589   126 
ancko   5   576   123 
Ilona   5   538   111 
bo   5   531   140!! 
piet   5   512   109 
theo   5   502   110 
hetty   5   479   105 
nelly   5   472   102 
christ   5   466   107 
maartje   5   460   110 
vincent   5   459   109 
charissa   5   446   108 
nynke   5   437   96 
iefke   5   429   104 
sharon   5   415   96 
hylke   4   407   109 
nelleke   5   401   91 
phil   3   269   112 
jeroen   2   174   104 
pieter   1   90   90 
carien   1   66  66 
Bo: the queen of the night! 
 

Uitslag Uiterton 1 januari 
aron   5   586   140! 
nelZ   5   484   106 
alfred  2   165   90 
bartbm   5   624   129 
 

Uiterton 8 januari 
nelC   9   992   124! 
marjolein   9   885   106 
hans   9   856   109 
tinus   9   839   112 
nelZ   9   815   106 
smbm   2   268   140 
 

Met heerlijk gebak van tinus ivm z’n 
93e verjaardag! 

TOT SJOELS 
zie weekagenda Vliezier en Vlietrine, 
vrije deelname,ook voor gasten!!  

 

Bart  06-54243591 

 

Bedrijven 
competitie  
TCV ‘91 

 

Woensdag 10 januari 2018 werden er 
6 wedstrijden gespeeld. Hiervan gin-
gen er drie om promotie-degradatie. 
De beste drie teams van poule B 
mochten het opnemen tegen drie 
teams uit poule A. Helder Vlie speelde 
een puike partij, maar wist het niet te 
redden tegen de Gemeente. Maritiem 
had vanavond geen kans tegen Hotel-
letje Veerman. Het enige team uit 
poule B dat wel wist te winnen was 
Tuk Tuk. Tenez was hiervan de dupe. 
Cees van Tuk Tuk zei na de promotie 
nog wel tegen enkele spelers van de B 
poule: “Ik ga jullie wel missen”. Nou 
Cees, gelukkig kun je nog af en toe bij 
ons komen kijken ;-). Natuurlijk is het 
nu ook zaak, dat jullie in de A poule 
blijven aan het eind van het seizoen. 
Succes. 
Bij de overige wedstrijden voor de 
nieuwe competitie, was er een span-
nende tussen Frisia en Visit Vlie. Deze 
werd uiteindelijk in een super tie-
break beslist. H’eerlijk eten trok tegen 
Fotogravlie aan het langste eind op 
baan 3.De wedstrijd Outdoor – Rede-
rij Waddentransport op baan 3 moest 
helaas afgebroken worden vanwege 
een blessure bij Saar. Wij wensen Saar 
hierbij een spoedig herstel. 

Gerard 

Uitslagen tennis bedrijvencompetitie 
(B)  Helder Vlie (Francyna en Max) – (A) Gemeente Vlieland (Joke en Jan) 3-6 4-6 
(B)  Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne) – (A) Hotelletje Veerman (Minke/Paul) 1-6 0-6 
(B)  Tuk Tuk (Thijs en Cees) – (A) Tenez (Ina en Sjoerd) 6-3 6-3 
 H’eerlijk Eten (Fransine en Willem)  –  Fotogravlie (Maudy en Lex) 6-4 6-1 
 Frisia (Francis en Stoffel) – Visit Vlie (Ramona en Gerard) 3-6 6-4 6-7(6)
 Outdoor Vlieland (Saar/René) – Rederij Waddentransport (Barbara/Martin)  2-1 (blessure) 

Sjoerd naar Zuidlaren 

Vroeger, als men mijn naam hoorde 
zong men nog wel eens “Berend-Botje 
ging uit varen naar Zuidlaren”. Maar 
nu blijkt ben ik niet de enige Vlielan-
der die daar wel eens heen gaat. Ook 
Sjoerd Elzinga gaat erheen. Niet om te 
varen maar om op te treden. 
 

De Singer/songwriter van Vlieland, 
speelt zondag 14 januari bij Grand 
Café Zuidlaren. Sjoerd Elsinga maakt 
al vele jaren muziek op Vlieland en af 
en toe ook aan de vaste wal. 
 

Hij is begonnen bij het kampvuur op 
het campingstrand, maar maakte al 
snel de stap naar kroegen, hotels en 
soms het terras. Zijn repertoire be-
staat uit covers en eigen werk en 
daarbij begeleidt hij zichzelf op gitaar 
en mondharmonica. 

Muziek maken, daar gaat het om en 
dan met veel energie en enthousias-
me. Sjoerd heeft een breed repertoire 
dat varieert van ballads tot blues, 
zowel Engels- als Nederlandstalig, zeg 
maar van Neil Young tot Stef Bos.  
Sjoerd speelt het meest op Vlieland, 
maar maakt ook graag de overtocht 
naar de “ vaste wal” om daar op te 
treden. De optredens buiten Vlieland 
zijn meestal op uitnodiging van Vlie-
land-gangers.  
 

Nu maar hopen dat hij weerom komt 
en niet naar Amerika gaat :)  

BJH 



 

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl 
 

Hoogste waterstand: 3,23+ NAP 
De hoogst gemeten waterstand op Vlieland was 
op 03 januari 1976: 323 cm boven NAP. Dit is 
het niveau als er 1,20 m. water in de terminal 
van Doeksen staat. De coupure sluit bij 2.80 m.+ 
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Al meer dan 100 jaar dé veerdienst  
naar Vlieland en Terschelling! 

Boek uw tickets online via 

www.rederij-doeksen.nl  

of telefonisch via  

088 9000 888  
(lokaal tarief)  

 

Kijk voor de dienstregeling, aanbie-

dingen, extra of gewijzigde afvaar-

ten en meer op de site, teletekst 

pagina 723 of volg ons op Twitter. 

Ik was al nooit een groot turner en 
dat is er met de jaren niet beter op 
geworden. De grote vraag is natuur-
lijk: is het nodig om meer te bewe-
gen? De doorsnee bridgespeler oe-
fent nu al heel behoorlijk, in elk geval 
het zitvlees en de kaakspieren krijgen 
elke clubavond een forse ‘work-out’. 
Maar het zou kunnen dat de bond dat 
niet voor ogen heeft. 
O ja, het spel. De eerste avond was 
voor de lol, de eer en voor de meester
- en juf-frouwpunten; de tweede 
vormde de start van de tweede ronde 
van de wintercompetitie. Het verschil 
in uitslag is … opvallend! Maar niet 
van levensbelang; aan het eind van de 
avond werd ons opnieuw heel duide-
lijk dat bridge uiteindelijk maar een 
spel is.  

Frans Weeda 
 

Uitslag 2 januari in procenten: 
1 van Houten / Weeda 56,3 
2 Kip / Vrielink 54,9 
3 Visser / de Ruijter 52,8 
4 Cupido / Doeksen 51,4 
5 Poppema / de Groot 50,7 
6 Poppema / Wolfswinkel 46,5 
7 Wolfswinkel / den Ouden 44,4 
8 Hondorp / Oosterdijk 43,1 
 

Uitslag 9 januari in procenten: 
1 Poppema / de Ruiter 63,9 
2 Wolfswinkel / den Ouden 59,7 
3 Hondorp / Oosterdijk 57,6 
4 Poppema / Wolfswinkel 55,6 
5 Pronk / van Balen 45,1 
6 Kip / Vrielink 43,8 
7 van Houten / Weeda 39,9 
8 Duijst / de Wit 35,4 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

Andere locaties:  Badhuys: - 15 minuten 
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur 

Waterstanden 

Dat laatste voornemen heeft wat toe-
lichting nodig: bij het teruglezen ont-
dekte ik namelijk dat sommige van de 
onderwerpen die ik als briljant nieuw 
beschouwde, al één of meerdere ke-
ren langs gekomen zijn in de voorbije 
jaren. Ik hoop nu maar dat u net zo’n 
slecht geheugen hebt als ik, dan klon-
ken ze tenminste nieuw.  
 

Deze column is in elk geval wel origi-
neel, want het idee stamt uit een zeer 
recent bridgeblad, het officiële tijd-
schrift van de landelijke bridge-bond. 
Die heeft als goed voornemen voor 
dit jaar dat er meer bewogen moet 
worden tijdens het spelen, zeg maar, 
dat bridge op sport gaat lijken. Ik pro-
beer me dat voor te stellen: de wed-
strijdleider start niet alleen de score-
computer op, maar ook de fitness-
apparaten.  
 

Er komt een klimrek aan de muur en 
ringen aan het plafond van het Loods-
hotel. Terwijl ik daarin een vogelnest-
je maak, kreun ik: ‘drie sans voor 
Frans’. Ziet u het voor zich? Waar ik 
niet eens aan wil denken, is hoe ik 
ooit weer uit die onnatuurlijke hou-
ding moet komen.  
 

Dit is het seizoen van de goede voornemens 
 

Voordat ze helemaal verdampt zijn, wil ik graag drie van de mijne met u delen: 

- Ik blijf deze stukkies schrijven, zolang de Vliezier nog bestaat. 

- Mijn partner moet ze zonder kromme tenen kunnen lezen. 

- Ze moeten origineel zijn. 
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tussen 1 april en 1 oktober  

  
Live muziek, dagschotels en 
pizza’s in de leukste ‘tent’ van 
Vlieland: grand café De Bolder 
 

Informatie en reserveringen:    

www.stortemelk.nl 

info@stortemelk.nl  

0562-451225  

Kampeerterrein Stortemelk  
Is milieubewust: 

DE VLIEZIER 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

Karel Nauta / www.ziltgetint.nl  
info@ziltgetint.nl / tel. 06 46 140 054 

 

Neem of geef nu een abonnement op 
de Vliezier en laat u elke week infor-
meren over het wel en wee van het 
eiland en de bewoners. 
 

Vul de bon in, stuur deze op of depo-
neer deze in de brievenbus van:  
Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland 
 

naam :

adres :  

pc :  

plaats :  

tel. :  

d.d. :  

handtekening:
 

Redactie : Berend. J. Hazenberg 

e-mail : redactie@vliezier.nl 
Adres : Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland. 

telefoon : 0562 - 453021 /      06 30 046 721  

web. : www.vliezier.nl         ISSN : 1572-2074 

IBAN : NL52INGB0009551159 

foto's : BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven) 

Druk : Uitgeverij "Het Wad", Vlieland 

KvK : 01167147  / BTW: NL070651449B04 
 

Abonnementen 
 

Een jaarabonnement bestaat uit 45 nummers 
en loopt van 1 januari t/m 31 december.
 

Tarieven 2018  

Op Vlieland via bezorger € 39,75 

Postabonnement Nederland €  59,75 

PDF (uitsluitend) buitenland € 32,00 

Per nummer, losse verkoop  € 1,35 

Opgeven van een abonnement per e-mail,  
per telefoon, via de bon of per kadokaart. 
Opzegtermijn, na het eerste volle jaar: 30 dagen.

 

De Vliezier wordt uitgegeven door uitgeverij "Het Wad" 
en verschijnt elke donderdag op Vlieland bij de losse 
verkooppunten en bij de abonnees op het eiland. 
Postabonnees hebben de Vliezier voor het weekend in 
de brievenbus. Op jaarbasis verschijnen 45 nummers. 
De 7 weken per jaar dat de Vliezier niet uitkomt vallen 
in de Vlielandse Vakantie, aan het eind van het jaar en 
force majeure. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt 
geen subsidie en is geen onderdeel van een maat-
schappelijke en/of politieke organisatie.  
De Vliezier wordt geprint op BioTop 3 extra papier. 
Gefabriceerd van dunningshout uit bossen en 
afvalhout van zagerijen. Het FSC2-gecertificeerde 
papiersoort is 100% chloorvrij gebleekt (TCF)3 en 
bevat geen optische witmakers en heeft hierdoor 
een creme, luxe natuurlijke tint. Keurmerken (o.a.): 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 




