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Deltares is een Groot Technologisch 
Instituut (GTI) in Nederland op het 
gebied van water, ondergrond en in-
frastructuur. Deltares richt zich voor-
namelijk op rivierdelta’s, kustregio’s, 
riviergebieden en offshore. Zeespie-
gelexpert bij Deltares Fedor Baart 
geeft aan niet geschrokken te zijn van 
de cijfers. “De zeespiegel stijgt al on-
geveer een eeuw langs de Nederland-
se kust, sinds we het goed meten.  
 

Dat komt door smeltend ijs en opwar-
ming van de oceaan’’, zegt hij. 
 

Stand van de maan 
Langjarig getij, wat te maken heeft 
met de stand van de maan ten opzich-
te van de aarde en de zon, zorgde 
volgens Baart voor een iets lagere 
zeespiegel de afgelopen jaren. Dat 
getij kent een periode van acht jaar, 
aldus de expert. Inmiddels is weer 
sprake van een opgaande lijn, die be-
gin 2023 zal pieken. 
 

Stormen 
Daarnaast waren er de laatste jaren 

De gemiddelde zeespiegelstand langs de Nederlandse kust was vorig 
jaar hoger dan ooit. Gemiddeld lag de zeespiegel vorig jaar elf centime-
ter boven NAP, twee centimeter meer dan in het vorige recordjaar 
2007, aldus een bericht van Deltares. 

niet veel stormen die het water op-
stuwen en dus zorgen voor een hoger 
gemiddelde. Als het een paar dagen 
flink stormt, stijgt de waterstand aan 
de kust met ruim een meter, wat er-
voor kan zorgen dat het jaargemiddel-
de zomaar een centimeter hoger 
komt te liggen. “Vorig jaar waren er 
voor het eerst in tijden meerdere 
stormvloeden in een jaar, de jaren 
ervoor waren dat er nul of één. In 
2007 waren het er vier”, aldus Baart. 
 

Sneller stijgen zeespiegel 
Al sinds de jaren vijftig wordt ervan 
uitgegaan dat de zeespiegel sneller 
gaat stijgen, geeft Baart aan. “De 
vraag is hoe hard het nu precies gaat. 
Elk jaar kijken we ernaar en periodiek 
worden de kusten en dijken getoetst 
of het nog veilig is. De dijken en kerin-
gen zijn erop ontworpen dat de zee-
spiegel stijgt.  
En als een stuk kust minder veilig is 
dan we willen, en wat we willen ver-
andert ook af en toe, wordt het her-
steld.” 

Dit weekend: start kaartverkoop:  

 

In aanloop van de Vlielandse zomer, 
je mag het al bijna een traditie noe-
men, vindt van 4 t/m 6 mei het mini 
festival “Here Comes The Summer” 
in en om De Bolder op Kampeerter-
rein Stortemelk plaats.  
 

Het wordt ook wel het kleine zusje of 
broertje, de ouders spreken elkaar 
tegen, van Into The Great Wide Open 
genoemd, dat ook de organisator is. 
Here Comes The Summer is een klei-
ner, liever, maar niet minder groots 
festival. Het is een vooruitblik op de 
lange zomer, met muziek, kinderkunst 
en heerlijk eten. Inmiddels zijn de 
eerste namen voor het festival beves-
tigd, t.w.: Johan, Warhaus, EUT, 
Korfbal, Hollis Brown en Us Girls.  
Meer acts en een kinderkunstpro-
gramma volgen. 
 

In tegenstelling tot voorgaande jaren 
begint de kaartverkoop van Here 
Comes The Summer dit jaar twee we-
ken eerder dan die van Into The Great 
Wide Open.  
 

Kaarten voor Here Comes The Sum-
mer zijn dit weekend, vanaf 20 januari 
om 10:00 uur, online verkrijgbaar. 
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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  
 19 weekend Filmweekend Het spannende Noorden  Podium Vlieland 
 20 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 22 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! LangePaal 
 25    do 15.00   DonderdagmiddagFilm: The Violin Teacher   Podium Vlieland 
 26 weekend Filmweekend op reis; De mooiste road movies  Podium Vlieland 
 27 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 29 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen! Posthuis 
 

Februari 
 02 weekend Gay and Lesbian Filmweekend Podium Vlieland 
 03 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 05 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Vuurboetsplein 
 09 weekend Filmweekend; Kostuumdrama’s voor romantische zielen  Podium Vlieland 
 10 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 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  
 17 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 19 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Sporthal 
 21 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 

21 Knuffeldag 

 Religiedag 

 Snowboarddag 

23 Week van het Hand-

schrift 

24 Dag van de Bedreigde 

Advocaat 

25 Gedichtendag 

26 Douanedag 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
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Over ruim 4 maanden is het zo ver. In 
mei gaat Amanda meedoen met de 
Europese kampioenschappen in Hon-
garije. Vanzelfsprekend was het niet. 
Kampioen van Nederland betekent 
niet automatisch dat je geselecteerd 
bent voor de Europese kampioen-
schappen.  
 

Vorige week, op donderdag 11 januari  
vond tijdens de 19e Groene Sector 
Vakbeurs, in de Evenementenhal in 
Hardenberg, de selectiewedstrijd voor 
het EK Forestry Skills plaats.  
 

Naast tal van noviteiten waren er ook 
drie wedstrijden tijdens de beurs: 
Beste Bosbouwschool, Kettingzaag 
Cub en EK- selectiewedstrijd Forestry 
Skills, waar Amanda aan mee deed.  
In een speciaal opgebouwde arena 
vonden de wedstrijden plaats. Deel-
nemers aan de Forestry Skills mogen 
niet ouder zijn dan 24 jaar.  
 

De strijd ging om een plaats bij het EK 
dat in mei van dit jaar plaats gaat vin-
den in Hongarije, dat als gastland ook 
de mogelijkheid heeft geboden voor 
damesteams om deel te nemen. Van 
de tien studenten waren er dan ook 
vier dames. In de Axetreme-team 
arena werden de 5 zaagdisciplines 
uitgevoerd. Alle deelnemers voerden 
de onderdelen kettingwisselen, ge-
combineerde zaagsnede, precisie za-
gen en de velling uit. Als finale diende 
het onderdeel snoeien. Naast deze 5 
disciplines werden 10 onderdelen uit 
het zogenaamde bosbouwparcours 
uitgevoerd verspreid over de Groene 
Sector vakbeurs. 

Deze onderdelen waren onder ander 
het herkennen van bomen, bosdieren, 
ziekten en plagen; maar ook het be-
palen van het volume van een staan-
de boom, de oppervlakte van een 
terrein en het schatten van leeftijd en 
diameters. 
 

Enige dame  
Uiteindelijk wisten bij de mannen 
Tibor Jókövi, Helmer Weterings, San-
der Jansen en Lars van Bijsterveld zich 
te kwalificeren. Zij zullen Nederland 
vertegenwoordigen op het EK2018. 
Amanda Lijnema wist als enige dame 
de voor alle deelnemers ingestelde 
ondergrens van 900 punten op de 
zaagonderdelen te overtreffen met 
915 punten en werd 5e overall tussen 
de mannen. 

De drie andere meiden die meede-
den, en waar Amanda een team mee 
hoopte te vormen, vielen af. Ze doet 
nu met de mannen mee als extra 
teamlid. Pim Reijnen die vorig jaar 
nog deel uitmaakte van het team 
werd 6e  tijdens de selectiewedstrijd 
en werd daarmee reserve teamlid. 

Amanda naar EK Bosarbeid 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

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

Vlieland Service 

Voor al uw vertaalwerk 
Nederlands – Duits 

Mail naar:: bettinerossel@gmail.com 

Deze week,  

de DAG van….. 

Eind oktober konden we u berichten dat de Vlielandse boswachter Amanda 
Lijnema voor de 2e maal Nederlands kampioen Bosarbeid was geworden, een 
topprestatie van niveau. In het artikel werd afsluitend geschetst: En nu op 
weg naar het Europees kampioenschap. En dat gaat gebeuren, ze heeft de 
classificatie gehaald! 

Veerdienst Texel uit de vaart 
 

Het gebeurt niet vaak maar donder-
dag werd de veerboot tussen Den 
Helder en Texel wegens de harde 
wind uit de vaart genomen. 'We heb-
ben de dienst even gestaakt', laat 
exploitant Teso weten. Hoe lang de 
stremming gaat duren is nog niet be-
kend, inmiddels vaar de dienst weer. 
 

De veerdienst tussen Harlingen -
Vlieland bleef wel varen. Als deze uit 
de vaart gaat, gaat het niet om de 
storm en golven, daar is alles wel op 
ingericht, Meestal gaat het om natte 
voeten te voorkomen als een dienst 
uit de vaart gaat naar Vlieland vanwe-
ge extra hoogwater op de kade. 



 

 

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 21 januari  
ds. Frans Weeda, Vlieland  
 

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 januari  19.30 u. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein 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 lesge-
ven 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, kus-
sentjes en 2 yogamatten.  
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 

Bericht van de Diepvriesman:    
Vanwege ziekte kon de route op maandag 15 
januari niet gereden worden. Eerstvolgende 
bezoek op Vlieland is maandag 5 februari. 
Bestellen en info: www.diepvriesman.nl  of 
fam.wolbers@gmail.com  tel. 06-206.47.416 

vr. groet Johannes Wolbers  

Hersenstichting 
Elk jaar gaan ruim 18.000 collectanten langs 
de deuren om geld in te zamelen voor al die 
mensen die te maken hebben met hersen-
ziekten en hersenaandoeningen. En dat kan 
iedereen overkomen, want 1 op de 4 mensen 
krijgt te maken met een hersenaandoening. 
Ook op Vlieland komt men aan de deur.   

Aankomende collecteweek vindt plaats 
van 29 januari t/m 3 februari 2018.  

Coördinator op Vlieland is: Judith van Houten 

Vorige week stond  een uitnodiging in de 
Vliezier voor Café Doodgewoon in de Uiter-
ton. De dagaanduiding was fout. Het moet 
zijn DONDERDAG 25 januari, zie ook blz 11 

Kaartje 
sturen ? 

 

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

Jurgen Tischmann 
Pflegewohnstift Am Nordring,  
Grüne Straße 24a,  
D 33330 Gütersloh,  
Duitsland 

  
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden  

van onze gewaardeerde oud-collega 

 

Peter Kuijper 
  

Hij was ruim 37 jaar werkzaam als matroos op Vlieland. 
 
  

Wij wensen zijn partner Henny en verdere familie veel sterkte toe  
bij het verwerken van dit verlies. 

  
 

Directie en medewerkers Rederij Doeksen 
Vlieland, Terschelling, Harlingen 

  

 
Dag Peter, goede vaart 

 
Na een moeilijk jaar, is toch nog plotseling overleden mijn lieve 

 

Peter Kuijper 
 

5 november 1945                  Vlieland                      13 januari 2018 
 
 
 
 

Henny Venema 
 
 

 
 
 
De begrafenis heeft op donderdag 18 januari  
op Vlieland plaatsgevonden 
 
Correspondentieadres: 
Dorpsstraat 186, 8899 AP Vlieland 
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Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

“Gemeenten moeten flink investeren 
in infrastructuur en ophaalpunten.” 
Daarnaast is het plastic dat door huis-
houdens wordt gescheiden niet altijd 
goed geschikt om te recyclen. 
 

Buiten de Friese gemeenten, die dus 
niet meedoen omdat ze hun eigen 
systeem hebben, zet de groei van de 
Statiegeldalliantie zich razendsnel 
door. Binnen zes weken groeide ze tot 
een indrukwekkende alliantie van 
meer dan 100 partners die de rege-
ring oproepen statiegeld uit te brei-
den naar blikjes en alle pet-flessen. 
Het totaal aantal Nederlandse ge-
meenten dat zich aansloot steeg tot 
29, met een gezamenlijk inwoners-
aantal van 3,4 miljoen mensen. Dit 
zijn gemeenten waar geen naschei-
ding plaatsvindt.  
Op 15 maart houdt de Tweede Kamer 
een Algemeen Overleg Circulaire eco-
nomie, met op de agenda onder meer 
de ‘petitiemotie’ Plastic Soup Surfer 
en het onderzoek naar statiegeld op 
kleine flesjes en blikjes. 
 

De Omrin haalt jaarlijks per huishou-
den 49 kilo kunststof uit het restafval. 
Dit is twee keer zoveel als het landelij-
ke gemiddelde, dit voorkomt geen 
zwerfvuil en stimuleert ook niet om 
aangespoelde flessen van het strand 
mee te nemen. Maar de moraal om 
het strand schoon te houden is op 
Vlieland redelijk gunstig en wordt 
gestimuleerd met de Jutbakken van 
Sabine. Het is dan ook niet te ver-
wachten dat in de aanloop van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 
maart a.s. de Friese milieubewuste 
politieke partijen een oproep zullen 
doen om aan te sluiten bij de Statie-
geldalliantie. 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

Vlieland: geen statiegeld op blikjes en flessen 

Steeds meer gemeentes sluiten zich 
aan bij de zogenaamde 
“Statiegeldalliantie”, een samenwer-
kingsverband van Nederland en 
Vlaanderen die de regering ertoe wil 
aanzetten statiegeld in te voeren op 
alle PET-flessen en blikjes. De Friese 
gemeenten doen niet mee, omdat ze 
een beter systeem hebben, stellen ze. 
 

“Statiegeld beweegt mensen ertoe 
om hun lege flesjes en blikjes op-
nieuw in te leveren. Daardoor is er 
minder zwerfafval, minder dieren-
leed, minder opruimkosten voor loka-
le overheden en betere recycling van 
waardevolle materialen”, zegt de alli-
antie, die wil aantonen dat er een 
breed draagvlak voor de maatregel 
bestaat. Van de grootste vrouwenor-
ganisatie in Vlaanderen tot de surfers 
in Nederland, van duurzame Neder-
landse bedrijven tot de consumenten-
bond van België, van een grote afval-
intercommunale tot 10 milieuorgani-
saties uit Nederland en Vlaanderen. 
Allemaal vragen ze één eenvoudig, 
bescheiden ding: statiegeld op blikjes 
en plastic flesjes. Vlieland gaat niet 
meedoen, dat heeft Vlieland niet al-
leen besloten, praktisch de hele pro-
vincie doet niet mee. 

Volgens een artikel van het Fries Dag-
blad, is het lastig voor Friese gemeen-
ten om zich daar individueel voor de 
Statiegeldalliantie aan te melden. De 
Friese gemeenten werken samen in 
Afvalsturing Friesland van afvalver-
werker Omrin. De afgelopen jaren 
investeerden de Friese gemeenten 
fors in de nascheidingsinstallaties van 
dat bedrijf. Omrin-directeur John Ver-
nooij stelt dat de Omrin het uitgangs-
punt heeft zoveel mogelijk plastic zien 
her te gebruiken. Dat lukt met de na-
scheiding heel goed. Het beste is na-
tuurlijk geen plastic verpakkingsmate-
riaal te gebruiken. Maar die verpak-
king vinden producenten en consu-
menten juist makkelijk. Dan haal je 
met goede nascheiding een optimaal 
resultaat”, aldus het artikel. 
 

Ook Raymond Gradus, hoogleraar 
Bestuur en Economie aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam 
stelt zich op het standpunt dat men 
beter kan stoppen met het scheiden 
van plastic door huishoudens. Achter-
af scheiden is namelijk veel goedko-
per, en er wordt meer plastic uit het 
afval gehaald. Dat komt onder meer 
omdat het apart ophalen van plastic 
heel duur is, stelt Gradus. 
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Vroeger haalden mensen water uit een put met een stenen kruik. Vroeg of 
laat ging dat mis: het was haast onvermijdelijk dat de kruik een keer hard te-
gen de stenen muur van de put zou slaan en dus zou barsten of breken. Al in 
de Middeleeuwen werd deze beeldspraak gebruikt voor mensen die risico’s 
namen: als ze dat bleven doen, moest het wel een keer fout aflopen. De uit-
drukking wordt ook veel gebruikt als het al fout ís gegaan; dan klinkt er ook 
berusting in door……… 

baden als deze niet in gebruik zijn en 
er werden zonnepanelen en z.g. heat-
pipes (om het zwembadwater op te 
warmen) op het dak gelegd. Al deze 
maatregelen bij elkaar moesten uitein-
delijk een besparing van 64% op het 
energiegebruik opleveren. Waarbij de 
totale terugverdientijd van de investe-
ring op 7,1 jaar werd gesteld. Daarbij 
zou er jaarlijks ook nog 126,8 ton min-
der CO2-uitstoot zijn en zou er vanaf 
het zevende jaar geld worden ver-
diend aan de investeringen. 
 

Aanvullende subsidie  
Daar ziet het voorlopig nog niet naar 
uit. Afgelopen jaren moest de ge-
meenteraad opnieuw met veel extra 
geld bijspringen. Ook de kosten van 
het BMC Advies van € 7.500,- excl. 
BTW waren voor rekening van de ge-
meente. Naast de jaarlijkse reguliere 
exploitatie-subsidie van ongeveer 88-
duizend euro, krijgt de stichting Flidu-
nen ook nog ruim 2 ton per jaar subsi-
die van de gemeente voor de huur van 
het complex van de gemeente, die 
daar eigenaar van is. De “normale” 
reguliere exploitatie-subsidie bleken in 
2016 en 2017 niet toereikend.  
In april 2016 heeft het college aanvul-
lende subsidie Flidunen van 25-
duizend euro voorgesteld vanwege 
het nog niet realiseren van de volledi-
ge effecten van de duurzaamheids-
maatregelen. De gemeenteraad moest 
noodzakelijk extra subsidies verlenen 
waardoor de exploitatie-subsidie werd 
verhoogd van 88-duizend naar bijna 
131-duizend. Per saldo; exploitatie- en 
huursubsidie, bijna 340-duizend euro, 
ruim 28-duizend euro per maand. 
Vreemd genoeg lijken de tekorten niet 
door extra energiekosten te zijn ont-
staan, “het jaar 2017 is voor stichting 
Flidunen een moeilijk jaar geweest 
door onverwachte en ingrijpende te-
genslagen”, zoals in de evaluatie van 
het college staat beschreven. Toch 
besluit het college de eenmalige extra 
subsidie 2016 zoals in 2014 en 2015 te 
dekken uit de reserve duurzaamheid. 
Geld wat dus eigenlijk niet hiervoor 
bedoeld is. Het totale tekort op de 
begroting 2017 bedroeg bijna 42-
duizend euro.                                     >>> 
Evaluatie  

Zover is het nog niet, maar om in de 
metafoor door te gaan, staat het wa-
ter wel tot de lippen. Hoelang kan het 
op Vlieland op de wijze zoals het nu 
gaat nog doorgaan. Er gaan bakken 
met geld naar het zwembad, het be-
stuur leek te verzuipen en stapte vorig 
jaar op. Ondertussen blijft het zwem-
bad een geld absorberende spons. 
 

Vertrek bestuursleden  
Na de zomer informeerde B&W de 
gemeenteraad dat het college in sep-
tember onverwacht werd geconfron-
teerd met het feit dat alle bestuursle-
den van stichting Flidunen (zwembad/
sporthal) waren opgestapt en er geen 
voordracht was voor nieuwe bestuurs-
leden.  
 

Urgente financiële problemen  
In haar brief aan de raadsleden stelde 
het college: “Naast het vertrek van alle 
bestuursleden spelen er een aantal 
urgente personele en financiële kwes-
ties die direct aandacht behoeven van 
het bestuur. Hoewel het ontbreken 
van een bestuur geen gevolgen heeft 
voor het voortbestaan van de stichting 
als rechtspersoon, heeft het wel tot 
gevolg dat deze stichting stuurloos 
wordt. Dit zal tot gevolg hebben dat 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten 
niet meer kan uitvoeren en er perso-
neel en klanten gedupeerd zullen wor-
den. Gezien de urgente bestuurlijke, 
personele en financiële problemen 
waar stichting Flidunen mee kampt, is 
het in het belang van de stichting en 
haar betrokkenen om op een zo kort 
mogelijke termijn een nieuw en capa-
bel bestuur te benoemen [….].  
 

De leden van het college hebben zich 
daarom beschikbaar gesteld om zitting 
te nemen in het stichtingsbestuur van 
deze gemeentelijke stichting. De leden 
van het college zijn bekend met de 
problematiek waar de stichting mee te 
maken heeft”.  

Broodnodige suggesties  
In een artikel in de Leeuwarder Cou-
rant van Macha van der Vlies, stelde 
bergemeester Schokker destijds de 
oorzaak wat minder ernstig voor als 
dat deze feitelijk blijken te zijn: “Vorig 
jaar lag er een rapport van onder-
zoeksbureau BMC [dat verder niet 
openbaar is gemaakt, red.] met brood-
nodige suggesties om het Sportcen-
trum financieel op orde te krijgen. Aan 
die aanbevelingen zijn het manage-
ment en het oude bestuur niet toege-
komen: Een aantal personeelsleden 
vertrok naar de wal en het bestuur 
werd de problematiek te omvangrijk 
in combinatie met eigen werkzaamhe-
den”. 
 

Op dit moment is het zwembad we-
gens “onderhoud” drie maanden ge-
sloten. Iedereen op het eiland weet 
wel dat het niet om technisch onder-
houd gaat, dat doorgaans slechts 14 
dagen duurt. De sporthal is wel open. 
 

Duurzaamheidsmaatregelen  
De verwachting van de laatste jaren 
was juist dat de exploitatie een stuk 
voordeliger zou gaan uitvallen vanwe-
ge de vele duurzaamheidsmaatregelen 
die in 2015 zijn getroffen na investe-
ring van een kwart miljoen euro met 
geld van de gemeente, de provincie, 
medewerking van de Streekagenda 
Waddeneilanden en de ASN Bank.  
Vanwege de betrokkenheid van de 
provincie werd de feestelijke herope-
ning door gedeputeerde Hans Konst 
verricht in het bijzijn van Urgenda-
directeur Marjan Minnesma en wet-
houder Henk Visser. Bij deze gelegen-
heid werd door projectleider Rob 
Breed een toelichting gegeven op de 
vele duurzaamheidsmaatregelen. 
Zo werden de (vele) ramen vervangen 
door ramen met dubbel HR++ glas met 
gasvulling, er kwam een automatische 
folieafdekking op rollen voor op de 

Zwembad met waterhoofd 

De kruik gaat zolang onder tot ze barst 
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Thans wordt er gewerkt aan een eva-
luatie van de implementatie door het 
bestuur van Flidunen van de aanbeve-
lingen van BMC uit december 2016 ter 
verbetering van de exploitatie van 
Flidunen. In de begroting 2018 is een 
stelpost opgenomen van € 33.000 
zodat in 2018 indien nodig en/of ge-
wenst het subsidie aan Flidunen op 
hetzelfde niveau kan worden gebracht 
als het verhoogde subsidie in 2017: € 
130.600. Naast de subsidies van de 
gemeente dragen kampeerterrein 
Stortemelk en de Jachthaven, beide 
aan de gemeente gelieerde stichtin-
gen, fors bij aan de exploitatie van 
Flidunen. In ruil hiervoor mogen de 
gasten van de jachthaven en het kam-
peerterrein gratis gebruik maken van 
het zwembad. 
 

Vervolgjaren  
Op 21 november 2017 heeft het colle-
ge aan de gemeenteraad een evalua-
tie en de vervolgstappen gepresen-
teerd incl. de financiële consequenties 
daarvan om te kunnen bepalen in hoe-
verre subsidieverhoging aan Stichting 
Flidunen voor vervolgjaren noodzake-
lijk is. Hierin staat o.a geschreven:  
“De werkwijze van het huidige bestuur 
en interim-management wijkt af van 
de situatie waar BMC zijn aanbevelin-
gen op heeft gebaseerd. Dit maakt het 
op een aantal punten lastig om te eva-
lueren.  
 

Het jaar 2017 is voor stichting Flidu-
nen een moeilijk jaar geweest door 
onverwachte en ingrijpende 
tegenslagen. Het management is sinds 
april 2017 langdurig uitgevallen en een 
bestuurlijke crisis heeft in de zomer 
geleid tot het vertrek van de laatste 
twee bestuursleden. Dit heeft gezorgd 
voor een stuurloze periode [….]. In 
reactie op de gebeurtenissen is er eind 
juli een interim-manager ingezet en 
heeft het College van B&W op 26 sep-
tember 2017 het besluit genomen om 
mevrouw C. Schokker-Strampel en de 
heren R. Hoekstra en H. Visser te be-
noemen tot lid van het bestuur van de 
Stichting Flidunen. Het betreft een 
vooralsnog voor onbepaalde tijd, maar 
tijdelijke invulling van het stichtingsbe-
stuur om toe te werken naar een toe-
komstbestendige situatie. 
 

Pimp My Gym  
De wisselingen in het management en 
het bestuur hebben voor de evaluatie 
tot gevolg gehad dat niet alle informa-
tie is terug te halen en het soms niet 
bekend is of en in hoeverre er moge-

lijk al zaken in gang waren gezet. Er 
zijn echter wel zichtbare verbeterin-
gen ingezet die onder meer hebben 
geresulteerd in het aantrekken van 
meerdere vrijwilligers (op contract) en 
succesvolle evenementen zoals het 
‘Bouwdorp’ en de ‘Pimp My Gym Day’ 
waarbij meer dan 50 vrijwilligers zich 
hebben ingezet om klein onderhoud 
te plegen aan de sporthal en fitness-
ruimte. Er is meer samenwerking tus-
sen Stichting Flidunen en andere orga-
nisaties op het eiland en er is overleg 
tussen het sportcentrum en het on-
derwijs over, onder andere, het peda-
gogisch klimaat. [….]. Deze successen 
geven blijk van een betrokkenheid van 
de gemeenschap bij het sportcentrum 
en zijn een opmaat naar een verbete-
ring van de exploitatie, maar kunnen 
op dit moment niet direct vertaald 
worden naar een financieel resultaat. 
Er is meer tijd nodig om de ingezette 
koers een kans te geven en daarmee 
de exploitatie te verbeteren.” 
 

Draagvlak  
In het eerdergenoemde artikel van de 
Leeuwarder Courant merkt burge-
meester Schokker op dat het draag-
vlak onder de Vlielanders voor het in 
stand houden van Flidunen groot is: 
“Zonder steun zou het trekken zijn aan 
een dood paard. Dat doen we niet”.  
 

Een verklaring voor dat draagvlak zou 
kunnen zijn het belang van een zwem-
bad voor de eilanders en daarbij de 
onmogelijkheid om te kunnen uitwij-
ken. Maar dan wel vanuit de huidige 
situatie, het doet de eilanders financi-
eel (nog) geen pijn. De gemeentelijke 
belastingen zijn niet extreem hoog en 
de zwemtarieven zijn niet buitenspo-
rig, alhoewel men wel klachten hoort 
over de beperkte openstelling bij een 
10 badenkaart in de vakanties. Dat de 
kosten de eilanders misschien wel 
verbaasd maar nog niet tot ernst is, 
komt waarschijnlijk door de grote hoe-
veelheid toeristenbelasting die bij de 
gemeente binnenkomt. Bijna de helft 
(49%) van de inkomsten van de eilan-
der begroting, bijna 1½ miljoen euro 
komt uit de toeristenbelasting. 
 

Het tarief toeristenbelasting is met 
ingang van 2018 door de gemeente-
raad bepaald op € 1,70 p.p.p.d. In de 
toelichting bij het overzicht opbreng-
sten belastingen/heffingen 2018 staat 
geschreven: Dat de grondslag van de-
ze opbrengst gevoelig is voor de con-
junctuur en afhankelijk van het weer 
(vooral in de jachthaven en op de 

kampeerterreinen). Daarnaast bestaat 
ten aanzien van deze opbrengst het 
risico dat de grondslag wordt aange-
tast door structurele ontwikkelingen 
in de toeristische sector zoals wijzigin-
gen in de vakantiebestemmingen van 
de gasten. 
 

Sluiten is geen optie  
Zover is het niet en zal ook wel niet zo 
snel komen, maar het is en blijft een 
heel duur zwembad, dat normaal ge-
sproken geen enkele gemeente (in 
verhouding) zich zou kunnen permit-
teren. Bij veel grotere gemeenten 
wordt steeds vaker de vraag gesteld: 
in hoeverre moeten wij onze zwemba-
den nog ruimhartig blijven subsidi-
ëren, hoeveel geld is een zwembad 
eigenlijk waard en wat zijn de kosten 
om vooral het huidige voorzieningen-
niveau minimaal op peil te houden? 
Over het algemeen is het antwoord: 
sluiten is geen optie. Een paar jaar 
geleden bleek uit een onderzoek van 
het Mulier Instituut dat 93% van de 
personen tussen de 11 en 80 jaar een 
zwembad ziet als een basisvoorziening 
in een gemeente. Men vond dit be-
langrijker dan bijvoorbeeld een stads-
park of bibliotheek. 
 

Nationale elftal  
Daarom gaan steeds meer gemeentes 
een samenwerking aan met een com-
merciële partij voor de exploitatie. Dat 
zal op Vlieland vanwege de kleinscha-
ligheid lastig zijn, maar niet onmoge-
lijk. Momenteel wordt er dus gewerkt 
aan een evaluatie van de aanbevelin-
gen van BMC ter verbetering van de 
exploitatie van Flidunen. Hierbij zal 
een optie wel niet genoemd zijn, een 
waarvan de subsidie-bijdrage van de 
gemeente waarschijnlijk tot een frac-
tie zou slinken: Tussen het zwembad/
sporthal en het vernieuwde voetbal-
veld een “Sporthotel” bouwen. Waar-
bij de nadruk met alle faciliteiten in de 
directe omgeving, sport zou moeten 
zijn. In de directe omgeving een groot 
strand en bos voor allerlei buitentrai-
ningen in de natuur. Dé ideale locatie 
voor bijvoorbeeld het Nationale elftal, 
en vele andere Olympische, nationale 
en lokale sportclubs en verenigingen 
om een weekje, zonder ’s avonds even 
naar huis te kunnen, in een goed ge-
outilleerde omgeving te gaan trainen 
en rusten. 
 

Het is maar een voorzetje. 
 

BJH 
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MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

Dit bewijst dat deze vier dieren volle-
dig hersteld waren van hun verwon-
dingen. ‘En dat had ik nog niet eerder 
gezien’, aldus Lonneke IJsseldijk. 
 

Ook al hoeft een confrontatie met 
een grijze zeehond niet in alle geval-
len fataal te zijn, de bruinvissenstand 
in het gebied staat toch onder druk. 
IJsseldijk: ‘Juist omdat het een vaste 
populatie betreft. De voedingsbron-
nen in de zeearm zijn schaars en er is 
dus de dreiging van grijze zeehonden. 
Maar wegtrekken naar open water 
doen de bruinvissen niet.’ Vermoede-
lijk vormt de Oosterscheldekering 
voor bruinvissen een onneembare 
geluidsbarrière. Na de bouw van de 
Oosterscheldekering waren de bruin-
vissen aanvankelijk verdwenen uit het 
gebied. In de jaren negentig van de 
vorige eeuw waren de dieren weer 
terug in de zeearm. ‘Misschien wel 
doordat ze met het getij mee de Oos-
terschelde zijn ingezogen,’ aldus de 
biologe. Overigens migreren grijze 
zeehonden wèl van de Oosterschelde 
naar de Noordzee. 
 

Onderzoek naar levende dieren 
Er is steeds meer bekend over de wis-
selwerking tussen grijze zeehonden 
en bruinvissen in de Noordzee en el-
ders, maar de studies richten zich in 
veel gevallen op het onderzoek van 
gestrande, dode dieren. De jongste 
onderzoeksresultaten laten zien dat 
we ook moeten kijken naar niet-
dodelijke confrontaties: zowel in de 
Oosterschelde als in de Noordzee. 
 

Verandering van spijs 
In het zuidelijke deel van de Noordzee 
worden jaarlijks honderden vermink-
te, dode bruinvissen aangetroffen. 
Eerder onderzoek door de Universiteit 
Utrecht, Wageningen Marine Re-
search en het NIOZ Koninklijk Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der 
Zee toonde aan dat de dieren sinds 
enkele jaren op het menu van de grij-
ze zeehond staan. Het was de Belgi-
sche onderzoeker Jan Haelters van 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) die in 
2012 als eerste wees op de grijze zee-
hond als mogelijke ‘boosdoener’. 
Hem vielen namelijk de overeenkom-
sten op tussen de aangebrachte let-
sels en de afdrukken die tanden van 
grijze zeehonden achterlaten. Het 
gecombineerde Nederlandse onder-
zoek bevestigde zijn gelijk. 
 

Tekst: Faculteit Diergeneeskunde, UU  
Stichting Rugvin 

Dit is ondermeer gebleken uit een 
analyse van de wonden van gestrande 
bruinvissen. Uit een recente studie 
van bruinvissen in de Oosterschelde 
blijkt nu dat bruinvissen aanvallen van 
de grijze zeehond ook kunnen overle-
ven. 
Bruinvissen hebben in de Nederland-
se wateren veel te duchten van grijze 
zeehonden. Aanvallen van grijze zee-
honden behoren zelfs tot de meest 
voorkomende oorzaken van sterfte bij 
deze kleinste walvissensoort. Onder-
zoek door de faculteit Diergeneeskun-
de van de Universiteit Utrecht en 
Stichting Rugvin heeft nu voor het 
eerst aangetoond dat bruinvissen aan 
zo’n aanval kunnen ontsnappen en, 
belangrijker nog, deze ook overleven. 
Een artikel over dit onderzoek ver-
scheen onlangs in Lutra, het weten-
schappelijke tijdschrift van de Zoog-
diervereniging. 
 

Deze niet-dodelijke aanvallen kunnen 
een grote invloed hebben op het eco-
systeem, in het bijzonder in gebieden 
waar veel grijze zeehonden en bruin-
vissen samen voorkomen. Het is na-
melijk te verwachten dat de bruinvis 
zijn gedrag gaat aanpassen. ‘Want van 
een succesvolle ontsnappingspoging 
leren de dieren’, zo vertelt onder-
zoekster Lonneke IJsseldijk van de 
faculteit Diergeneeskunde. ‘Het zou 
ons dus niets verbazen als de bruin-
vissen strategieën ontwikkelen om 
zeehonden te ontwijken.’ 

Aanval van grijze zeehond  
loopt soms goed af voor bruinvis 
 

Grijze zeehonden zijn een belangrijke predator van bruinvissen, zo weten we 
sinds enkele jaren. Ook op het strand van Vlieland worden met enige regel-
maat gewonde of gedode bruinvissen gevonden. Lang was het onduidelijk hoe 
deze dieren gewond raakte en werd gedacht dat het door scheepsschroeven 
o.i.d. kwam. Uit onderzoek is komen vast te staan dat de bruinvissen gewond 
waren geraakt door aanvallen van de grijze zeehond. Inmiddels is gebleken 
dat de aanval van een grijze zeehond niet altijd slecht hoeft af te lopen voor 
een bruinvis. 

Vaste populatie 
Onderzoekers van Stichting Rugvin 
monitoren de bruinvispopulatie in de 
Oosterschelde. Deze populatie ver-
blijft permanent in het gebied, in te-
genstelling tot de bruinvissen in de 
Noordzee. De Stichting verzamelt fo-
to’s van bruinvissen in de Ooster-
schelde voor foto-identificatie-
doeleinden. 'We weten door foto-
identificatie dat veel bruinvissen al 
jaren in de Oosterschelde leven’, ver-
telt Annemieke Podt, onderzoeker bij 
Stichting Rugvin. ‘Dat maakt het mo-
gelijk om onderzoek te doen naar 
individuele dieren, maar ook naar hun 
interacties met grijze zeehonden die 
daar ook voorkomen.’ 
 

Volledig hersteld 
In de laatste decennia zijn minimaal 
tien in dit gebied gestrande bruinvis-
sen gestorven als gevolg van een aan-
val door een grijze zeehond, zo wees 
sectie door de Utrechtse faculteit 
Diergeneeskunde uit. Toch blijkt dat 
niet alle interacties een dodelijke 
afloop voor bruinvissen te hebben. In 
de fotodatabase van Stichting Rugvin 
stelde Annemieke Podt bij vier indivi-
duen littekens vast op de staartaanzet 
en op delen van de flanken. 'De litte-
kens vertoonden sterke overeenkom-
sten met de wonden die grijze zee-
honden kunnen toebrengen. De won-
den waren geheeld en bovendien 
waren de littekens ook al in voorgaan-
de jaren gezien bij deze bruinvissen. 
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Op het Klachtenkompas.nl van de Consu-

mentenbond staat de onderstaande klacht 

van afgelopen week. Het gaat over Ter-

schelling maar veel Vlielanders zullen het 

herkennen. De Vliezier wordt regelmatig 

bestookt hierover. De irritatie is op z’n top 

te ervaren als je aan boord zit en mede 

eilanders briesend de salon binnenstap-

pen met de zojuist opgedane onderstaan-

de ervaring. 

 

Bedrijven 
competitie  
TCV ‘91 

 

Woensdag 17 januari 2018 was er 
ondanks de gure wind een normaal 
programma. Saar was gelukkig weer 
volledig hersteld en speelde als van-
ouds. Langs deze weg bedankt ze ie-
dereen voor de hartverwarmende 
belangstelling. 
De wind had deze avond af en toe vrij 
spel, vooral op baan 3. Dit leidde o.a. 
tot een paar hilarische misslagen 
(althans voor een enkeling) in de par-
tij Helder Vlie – H’eerlijk Eten.  
 

De wedstrijd Waddentransport – 
Noordwester/Emma telde vooral in 
de eerste set zeer veel “deuce” pun-
ten. Waddentransport won deze set, 
maar het had net zo goed andersom 
kunnen zijn. Dit blijkt wel uit de uit-
slag van de tweede set. Uiteindelijk 
trok de rederij in deze boeiende partij 
aan het langste eind. 
 

Bij Fotogravlie mocht invalster Linda 
vanavond meteen vol aan de bak tij-
dens twee wedstrijden. Ondanks het 
feit dat ze “haar mannetje” stond, 
trok Fotogravlie toch aan het kortste 
eind.   

Gerard 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 

Activiteiten planning  

Nieuwe activiteiten voor groep 4 t/m 8 
18 en 19 januari Sneeuwpoppen maken 
3  feb. Lasergamen in Flidunen  
1  maart Slapen in de vliering.  
3  maart. Lasergamen in Flidunen  
22  maart Paashazen maken  
29  maart Paaseieren maken.  
13  april Bingo middag  
18 mei Levend stratego, naast voetbal- 
 veld of bos achter vliering. 
8  juni 2018 Ultimate frisbee voetbalveld  
29 juli Strand jutten: vragen of we met  
 vlierhors expres kunnen. 
Krav maga les en diverse buiten activitei- 
ten waarvan de datum nog niet bekend is. 
 

Vmbo 
20  jan Pizza maken  
3  feb Lasergamen in Flidunen  
3  maart Lasergamen in Flidunen  
24  maart Karaoke avond 
14  april Bingo avond.   
18  mei Levend stratego.  
Dropping met opdrachten, Krav maga les, 
Sushi maken en diverse buiten activiteiten: 
datum nog onbekend. 
 

De activiteiten in de planning staan vast 
op aangegeven datum. Naast aangegeven 
activiteiten worden er meer leuke dingen 
georganiseerd. Deze worden o.a op Face-
book bekend gemaakt. 
 

Meedoen aan een van de activiteiten? 
Opgeven kan bij de Vliering.  

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 

 

Notariskantoor  

mr. W.M. Cupido-Smit 
 

Zitting op Vlieland in het  

Oude Raadhuis  
(Dorpsstraat 148) 

  

 op: 24 januari 

 7  februari 

 7  maart 

 21  maart 

 4  april  

 18  april 
 

Voor een afspraak kunt u  

contact met ons opnemen via: 
 

0562 442500 of  

kantoor@notaristerschelling.nl 

Uitslagen: 
Waddentransport (Barbara/Martin) –  Noordwester/kapsalon (Lars/Emma) 6-3 1-6 7-6 (7) 
Fotogravlie (Linda (invalster)/Lex) –  Frisia (Francis/Stoffel) 0-6 4-6 
(B) Helder Vlie (Francyna/Max) –  H’eerlijk Eten (Fransine/Willem) 6-2 7-5 
Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne) –  Fotogravlie (Linde/Lex) 6-0 6-2 
Outdoor Vlie (Saar/René) –  Gemeente Vlieland (Joke/Jan) 6-3 6-1 
Snoepwinkeltje (Esther/Guido) –  Tuk Tuk (Cees/Thijs) 6-4 7-6 (3) 

Rederij Doeksen op Klachtenkompas.nl: 

Doeksen laat gasten dubbel betalen naar Terschelling 

DE KLACHT 
Ik heb diverse opmerkingen, suggesties 
en klachten. Dit komt omdat ik op Ter-
schelling wonen en dus helemaal afhanke-
lijk zijn van Rederij Doeksen. Rederij 
Doeksen heeft hoog tarief (auto hoger dan 
195 cm) afgeschaft. Dit met de komst van 
nieuwe boten. 
 

Wat ik erg vreemd vindt is dat de supple-
menten niet zijn aangepast. Vroeger moest 
je voor je dakkoffer betalen indien hij bo-
ven de 195 cm kwam, prima dat moest 
iedereen boven de 195 cm. Nu echter is 
een bus van 590 cm lengte en 290 cm 
hoogte even duur dan een Citroen C1. Op 
zich vreemd, maar nog acceptabel. 
Indien deze bestuurder omdat niet alles in 
de auto kan, nu een dakkoffer mee neemt 
en een fietsendrager achterop zet betaald 

ze € 40,- meer dan het bus. 

Dat ze nog steeds bijna 2 meter korter is 
dan de bus en ruim een meter lager is 

maakt niet uit. Ze betaald € 40 meer. 
 

Oplossing 
Ik heb dit (en meer) aangekaart bij de 
Rederij en bij raad voor advies voor de 
rederij, maar de rederij luistert niet naar 
goede argumenten. Ik vindt het eigenlijk 
diefstal dat je meters die je al betaald 
hebt, weer moet betalen. Ik zou graag 
excuses zien , afschaffing en compensatie 
voor alle onterechte suplementen (wellicht 
naar goed doel). 

[einde klacht] 
 

Klachtenkompas.nl is een initiatief en web-
site van de Consumentenbond. Op dit 
online klachtenplatform kan je gratis te-
recht met een klacht over een bedrijf, met 
de insteek dat je samen met het bedrijf, 
constructief, tot een oplossing komt. Alle 
klachten worden in het openbaar gepubli-
ceerd, zodat iedereen ziet of er klachten 
over bedrijven zijn en hoe die bedrijven 
daar mee omgaan.  
 

NB: Bij het te perse gaan van deze Vlie-
zier was er nog geen reactie van Doeksen. 



 

+) 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.+ 

Huijboom Communicatie 
 

Voor al uw teksten en ontwerp 
drukwerk (flyers, posters, menu-
kaarten etc.) Femke Huijboom, 
06 19208440|femke@huijboom.nl  

DE VLIEZIER 10 

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. 

 

Sjoelen  
met Bart 

Loodscafé 14 jan. 
heleen 5   550   123 
jeroen 5   537   109 
marco  5   527   122 
hetty  5   519   109 
michel  5   511   120 
boris   5   506   122 
inge   5   502   120 
manon 5   497   108 
emil   5   486   106 
sharon 5   468   120 
bart   5   452     98 
hansko  4   355     94 
weer n gast aan top! 

Uiterton 15 jan. 
nelC 9 1011 125 
marjo.  9   950 122 
henny 9   950 122 

hans  9 882 124 
tinus  9  878 128! 
nelZ   5  523 109 

volhouden Nel! 
manon 2  198 104 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Vlieland heeft -nog steeds- een bloei-
end verenigingsleven. Maar het staat 
wel onder druk. De actieve leden wor-
den elk jaar een jaartje ouder en aan-
was van jongeren is er weinig of niet.  
 

Dat geldt zeker ook voor de bridge-
club, niet alleen op Vlieland trou-
wens, maar in het hele land. De Ne-
derlandse jeugdteams van de bond 
doen het uitstekend in internationale 
toernooien, maar de gemiddelde 
leeftijd van de leden van de bridge-
bond is bijna 70. Waar blijft de jeugd? 
Voor ons komt daar nog een andere 
vraag bij: Waar zijn de mannen? Ze 
kun-nen toch niet allemaal op zee 
zijn?! Afgelopen dinsdag waren er zes 
mannen onder de twintig spelers. 
Partner Anne en ik zijn op de club het 
enige mannenpaar. Op de een of an-
dere manier hebben we daardoor de 
bijnaam ‘de jongens’ gekregen. Of dat 
terecht is? We zijn ten slotte samen 
de 120 jaar al gepasseerd. Maar goed, 
er zijn wel meer Vlielandse bijnamen 
die op het eerste gehoor voor buiten-
staanders niet erg logisch klinken. 
 

We begonnen deze wintercompetitie 
heel goed, in november stonden we 
in de stand zelfs even tweede, met 
0,02% voorsprong op Jan en Sonja. 
Die hebben inmiddels echter een tus-
sensprint ingezet, die al weken duurt, 
waardoor ze vrijwel over de horizon 
zijn verdwenen. Terwijl wij juist nogal 
magere resultaten behaalden.  
 

De score van deze zitting, de twaalfde 
van de competitie, was daarom erg 
welkom. We boden onder meer twee 
maal slem, een 6 Schoppen die er niet 
inzat, omdat troef aas en vrouw op 
één hand achter de heer zaten en een 
6 SA die gemaakt werd, ook al had ik 
door verkeerd bieden het nog bijna 
vergooid. Maar zonder geluk vaart 
niemand wel, zoals al die mannen op 
zee beter weten dan ik. 
 

Frans Weeda 
16 januari in % 
 

1  Wolfswinkel / den Ouden  71,9 
2  van Houten / Weeda  66,2 
3  Poppema / de Groot  54,7 
4  Hondorp / Oosterdijk  54,2 
5  van Randen / de Ruiter  49,5 
6  Duijst / de Wit  49 
7  Poppema / Wolfswinkel  45,8 
8  Kip / Vrielink  40,1 
9  Cupido / Doeksen  34,9 
10  Pronk / van Balen  33,9 

uitslagen 
Naam    bakken     totaal      max.worp 

TOT SJOELS,   
zie weekagenda Vliezier en Vlie-trine, 
hapjes en toegang gratis, ook voor gasten! 

Bart  06-54243591 
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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 

 

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.): 

op donderdag 25 januari 2018 
op Vlieland. 

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

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

http://www.drijfhout-vlieland.nl



