
Vijf varianten voor dijkversterking 

 

 

€ 1,35

2 februari 2018 

 Agenda & openingstijden ............... 2 

 Zaterdag: voorverkoop ITGWO  ...... 3 

 Laatste telefooncel: “telerarium” ... 5 

 De kar en de schouders II  .............. 6 

GroenWit kandidatenlijst  ................. 7 

 Verhalenavond succes ................... 8 

 Nieuws van Staatsbosbeheer ......... 9 

 Sport & Spel  ................................. 11 

 Waterstanden ............................... 10 

Noord-Holland, Groningen en Fryslân 
hebben het Meerjarenprogramma 
(MJP) Investeringskader vastgesteld. 
Dit schept de mogelijkheid om grote 
en meerjarige projecten en program-
ma’s te realiseren in het Waddenge-
bied. 
 

Hiervoor is eerder het Investeringska-
der Waddengebied (IKW) vastgesteld. 
Centraal doel hiervan is verduurza-
ming van de economie en versterking 
van de ecologische kwaliteiten van 
het Waddengebied. Met dit IKW is 
beleidsmatig ruimte gemaakt voor 
deze projecten en programma’s. Het 
gaat om projecten binnen de thema’s 
Waddenzee, havenontwikkeling en 
natuurverbetering, versterken en ver-
markten werelderfgoed, vitale kust en 
Afsluitdijk, Eems-Dollardgebied in 
balans en eilanden op eigen kracht.  
 
Regieteam 
Nu het meerjarenprogramma is vast-
gesteld, zal in de komende maanden 
verdere samenwerking gezocht wor-
den met een breed scala van organi-
saties. Dit om te kijken of de initiatie-
ven die in beeld zijn gezamenlijk ver-
der gebracht kunnen worden. Voor 
het programmeren, stimuleren en 
waar nodig ondersteunen van pro-
jectinitiatieven is er een regieteam.  
 

Dit team bewaakt ook de voortgang 
van deze initiatieven. Het regieteam 
wordt ondersteund door opgave-
teams. Dit om initiatieven zover te 
krijgen dat ze ook daadwerkelijk op 
tijd kunnen worden uitgevoerd. 
 

Waddenfonds (WF) 
De projecten uit het MJP kunnen 
deels gefinancierd worden vanuit het 
WF. Dat een project is ondergebracht 
in het MJP betekent nog niet dat dek-
king plaatsvindt uit het Waddenfonds.  
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Het doel van dijkversterking achter het dorp is waterveiligheid: de bescher-
ming tegen het water. De aanleiding voor het project Dijkversterking Vlieland 
is de toekomstige verhoging van de zeespiegel door klimaatverandering en 
nieuwe veiligheidsnormen in Nederland. Voor een nieuwe dijk zijn nu vijf vari-
anten ontwikkeld, waarvan elke variant verschillende uitvoeringen kent. 

Waterveiligheid staat bij de Omring-
dijk op Vlieland onder druk door twee 
aspecten: de dijk is niet hoog genoeg 
en de dijkbekleding aan de zeezijde 
kan loslaten bij extreem zware stor-
men en hoge golven.  
 

Niet dik genoeg 
De stenen zijn niet dik genoeg. Ze 
kunnen bij een extreme storm losra-
ken en uit de dijk geslagen worden. 
Vervolgens kunnen de onderliggende 
lagen, die bestaan uit klei, kleischel-
pen, puin en basalt, wegslijten. Hier-
door kan, in het ergste geval, een gat 
in de dijk ontstaan. Dat wil men uiter-
aard voorkomen. 
 

Strenge eisen  
In Nederland moeten al-
le waterkeringen aan strenge eisen 
voldoen. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van de meest actuele inzichten 
in de sterkte (hoogte, bekleding, 
grondopbouw) van en de belastingen 

op (golven, hoge waterstanden) de 
dijk. Op de Waddenzeedijk van Vlie-
land is geconstateerd dat de steenbe-
kleding op het buitentalud van de dijk 
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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 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 

Februari 
03za 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 
 24 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 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 

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

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   



 

Februari 

2 Warme-Truiendag 

 Waterlandendag 

4 Kankerdag 

5 Nutelladag 

6 Dag tegen Vrouwenbe-

snijdenis 

10 Dag van het Huwelijk 
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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. 

onvoldoende dik is. Als grote golven 
tijdens een extreme storm tegen de 
stenen slaan, zijn de stenen niet sta-
biel genoeg. 
 

De oplossingsrichtingen voor de dijk-
versterking zijn ondergebracht in 5 
families: 
 

1. Vierkant verhogen: dat is een com-
binatie van binnen- en buitendijkse 
versterkingen;  

 

2. Binnendijks verhogen 
 

3. Buitendijks verhogen 
 

4. Voorland oplossingen: dit zijn op-
lossingen op het Wad en de strook 
land vóór de dijk;  

 

5. Geen extra ruimtebeslag: de oplos-
singen in deze familie hebben met 
elkaar gemeen dat ze zijn gevon-
den binnen het huidige dijkprofiel, 
zoals een kering bovenop de dijk. 
Daardoor hoeft de dijkversterking 
geen extra ruimte in te nemen, niet 
aan de landzijde en ook niet aan de 
zeezijde. 

 

Reacties omwonenden 
De projectorganisatie organiseerde 
op 12 december 2017 een tweede 
bijeenkomst voor omwonenden om 
de oplossingsrichtingen te bespreken. 
Op de vraag 'Wat vindt u belangrijk in 
het gebruik en de beleving van de 
dijk?' konden omwonenden hun me-
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Dijkversterking 
ning geven. Het gesprek hierover le-
verde 2 voorkeursfamilies op: een 
duidelijke voorkeur voor oplossingen 
buitendijks (familie 3) en een lichte 
voorkeur voor geen extra ruimtebe-
slag (familie 5). 
 

Glad buitentalud 
De omwonenden zien daarbij het lief-
ste een glad buitentalud. Een glad 
buitentalud verhoogt de recreatie-
waarde van de dijk en het wad is dan 
gemakkelijker te bereiken. Oplossin-
gen met breuksteen genieten voor de 
omwonenden niet de voorkeur. Vari-
ant 3C (de huidige dijk buitenwaarts 
aanpassen, geen verhoging, zetsteen 
aanbrengen op een nieuw buitenta-
lud) vond men al met al de beste 
keus. 
 

De drie andere voorkeuren: 
3a: buitenwaarts verhogen, zetsteen 

op nieuw buitentalud; 
5a: demontabele kering op kruin, zet-

steen op huidige buitentalud; 
5c: geometrie buitenwaarts aanpas-

sen inclusief golfconstructie / 
berm, geen verhoging, zetsteen 
op huidige buitentalud. 

 

De projectorganisatie neemt de input 
van omwonenden tijdens de tweede 
dijkavond weer mee om te verwerken 
voor de volgende stap in het proces. 
 

Het projectteam is weer op Vlieland 
om voorlichting te geven op de derde  
dijkavond op 8 maart 2018.  
 

Bron: RWS 24 januari 2018 

Kaarten voor Into The Great Wide 
Open 2018 gaan vanaf zaterdag 3 
februari 10.00 uur. in de verkoop. 
Het festival vindt dit jaar plaats van 
30 augustus tot en met 2 september. 
 

Ticketprijzen 2018 
Vanwege de 10e editie en omdat de 
organisatie wat terug wil doen voor 
de eilanders, krijgen alle Vlielanders 
de komende editie vrijkaarten. 
 

Voor festivaltickets vanaf 18 jaar kos-
ten de kaarten €137,- (incl. €2,- servi-
cekosten) en tickets 4 tot en met 17 
jaar kosten €22,- (incl. €2,- servicekos-
ten). Kinderen tot vier jaar mogen 
gratis mee. De ticketprijzen zijn exclu-
sief transactiekosten*, bootreis en 
overnachting. Er wordt een maximaal 
aantal tickets per persoon gehan-
teerd: per bestelling kunnen er maxi-

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

De rol van het beoordelen van deze 
projectaanvragen ligt bij het WF. Dit is 
een zelfstandige beoordeling.  
Deze staat los van het Investeringska-
der. De aanvragen zullen moeten pas-
sen binnen de regels van het WF. In 
de programmeringsfase van het In-
vesteringskader heeft het WF een 
informerende en adviserende rol. Dit 
zowel richting regie- en opgaveteams 
als richting initiatiefnemers.  
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Waddenzee 

Deze week,  

de DAG van….. 

Kaarten voor ITGWO 2018 zaterdag in de verkoop 

maal 4 tickets per ticketsoort worden 
aangeschaft. 
 

Werkwijze  
De ticketverkoop verloopt via het 
systeem van Paylogic, dit systeem 
werkt het best met de browsers Fire-
fox en Chrome. Je hoeft tijdens het 
bestelproces geen account aan te 
maken bij Paylogic en kunt meteen 
overgaan op het bestellen van de 
kaarten. 
 

20 minuten 
Voor het selecteren van de gewenste 
tickets en het invullen heb je totaal 5 
minuten de tijd. Hierna Na heb je 20 
minuten de tijd om de bestelling af te 
ronden. Indien je op F5/refresh drukt 
dan kom je automatisch weer achter-
aan in de rij. 

Meer info op ITGWO.nl 



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 

 

 

 

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 4 februari: 
Julia van Rijn A'dam  
 

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 19 feb. 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

ZAND VOOR VLIELAND 
Informatiecentrum de Noordwester wil de groot-
ste zandverzameling van de wereld gaan ma-
ken! Om de ambitieuze klus te klaren is alle 
hulp van over heel de wereld nodig. Neem van 
uw woon/vakantie adres een eetlepel zand 
mee. Stuur dit met de locatiegegevens naar: 

Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland. Nederland 

Jaarlijkse BINGO  
Maandag 5 februari om 20:00 start de jaar-
lijkse bingo in Badhotel Bruin tbv de school-
reiskas van De Jutter. Er zijn prachtige prij-
zen te winnen; deze zijn gedoneerd door de 
Vlielandse ondernemers, waarvoor heel 
hartelijk dank! Kom op tijd want vol=vol 

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 

 

 

 

Vliezier dag later 
Vanaf heden tot het laatste nummer, nr. 750 
zal de Vliezier niet langer op donderdag 
uitkomen maar op vrijdagmiddag. Wel is het 
de bedoeling dat de postverzending met 
middagboot mee gaat, zodat walabonnees 
de Vliezier op zaterdag krijgen. Of de Vliezier 
doorgaat na half mei hangt af van gesprek-
ken die momenteel gaande zijn met geïnte-
resseerden. Zodra daar meer over bekend is 
laten wij dit weten, de redactie. 

De opbrengst van de collecte voor de  

Hersenstichting op Vlieland  
is dit jaar € 534,61 

Eilandergroet, Judith van Houten 

Kaartje 
sturen ? 

 

Aron Boon  
Afdeling Neurologie 
Nij Smellinghe ziekenhuis 
Compagnonsplein 1  
9202 NN Drachten  
 

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 

Drukwerk is zoveel meer dan een beetje inkt op papier 

We stoppen dan wel met de Vliezier, maar gaan door met het maken en ontwerpen van drukwerk.  
 

Uitgeverij het Wad Vlieland  |  Nieuwestraat 37  |  redactie@vliezier.nl  |  0562-453021 
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Laatste telefooncel wordt terrarium  

Voor uw gemak, alles onder een dak 

DE VLIEZIER 

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

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

Afgelopen zomer maakte Juul Veersma bovenstaande foto van het verwijde-
ren van de laatste telefooncel van Vlieland op de kruising Willem de Vla-
minghweg / Lutinelaan. In afwachting van wat komen ging werd deze zolang 
op de gemeentewerf geplaatst. 

Het zou zonde zijn als deze telefoon-
cel op de schroothoop zou verdwij-
nen”. Folkert wilde de telefooncel een 
monumentale status geven en plaat-
sen bij de veerdam, “als monument 
van de laatste verbinding met het 
vaste land”.  
 

Allemaal afgehaakt 
Zover is het niet gekomen. Elzo Brink, 
hoofd van de buitendienst van de 
gemeenten Vlieland vertelt desge-
vraagd: “Een aantal personen hadden 
wilde plannen met de cel, maar zijn 
allemaal afgehaakt. 
 

De cel dreigde in de oud ijzerbak te 
verdwijnen. Alleen Sietse Klijnstra 
bleef over, die maakt er nu een terra-
rium van.” 
 

Anneke, de eega van Sietses vertelt: 
“ja dat klopt, de bedoeling is er een 
terrarium van te maken. Er moet nog 
heel veel aan gebeuren. Hij staat nu 
bij ons huis in Haulerwijk. 
 

Rechter foto: Sietse Klijnstra in zijn “telerarium”. 

F-16’s werpen bommen af 
op de Vliehors Range 
 

Van 12 februari tot en met 16 februa-
ri 2018 trainen F-16’s van de Konin-
klijke Luchtmacht in het afwerpen 
van bommen met explosieve lading 
op de NAVO oefenlocatie de Vliehors 
Range op Vlieland. In deze periode 
worden bommen van het type MK82 
(500 ponders) afgeworpen. De vluch-
ten vinden plaats in de ochtend en 
de middag, met uitzondering van 
vrijdagmiddag. 
 

Het trainen in het afwerpen van bom-
men is een belangrijk onderdeel van 
het oefenprogramma en is noodzake-
lijk waar het gaat om de inzetbaar-
heid van onze jachtvliegers. Dit be-
lang wordt nog eens onderstreept 
door de huidige inzet van Nederland-
se F-16’s boven Irak en Oost-Syrië 
waar zij in coalitieverband deelnemen 
aan de strijd tegen terreurorganisatie 
ISIS. Sinds januari dit jaar helpen de 
jachtvliegtuigen wekelijks de grond-
troepen in hun missies. Tijdens die 
missies werden wapens ingezet. 
 

De Vliehors Range bevindt zich op het 
meest westelijke deel van Vlieland en 
bestrijkt een gebied van ongeveer 17 
vierkante kilometer. Op het terrein 
zijn verschillende doelen opgesteld 
voor vliegtuigen: bomdoelen, schiet-
doelen en raketdoelen. Tijdens oefe-
ningen is de Vliehors Range op Vlie-
land voor publiek gesloten. De grens 
van het oefenterrein is gemarkeerd 
met waarschuwingsborden en bij oe-
fening voorzien van rode vlaggen. 
 

Mobiele meetposten 
Bij deze trainingsvluchten richt het 
Bureau Geluidhinder van de Koninklij-
ke Luchtmacht op Texel meetposten 
in, waarbij de geconstateerde weers-
omstandigheden en de daaruit voort-
vloeiende geluidsbelasting bepalend 
zijn voor het kunnen uitvoeren van de 
geplande oefeningen. Deze mobiele 
meetposten staan in direct contact 
met de verkeerstoren van de Vliehors 
Range. 
 

zie ook: www.defensie.nl/actueel/
vliegbewegingen of NOS teletekst 766 

In de Vliezier van begin augustus 2017 
werd aandacht besteed aan de laatste 
telefooncel van Vlieland met een foto 
van Juul Veersma. De kop luidde toen: 
Telefooncel wordt monument. Deze 
roemrijke status bleek toch niet haal-
baar. KPN had afstand genomen van 
het ding en de schroothoop dreigde. 
 

In het artikel zegt de Vlielandse ge-
meentesecretaris Robert Lanting: “dat 
KPN in 2011 opdracht had gegeven 
om de drie telefooncellen die toen 
nog op Vlieland stonden, te verwijde-
ren. “De cel aan de Lutinelaan is blij-
ven staan. Het is onduidelijk waarom, 
maar er was nog verbinding mogelijk 
vanuit de telefooncel tot november 
2015. Misschien was de KPN deze wel 
vergeten”.  
 

Volgens in een daarop volgend artikel 
van Geert Veldstra van het Reforma-
torisch Dagblad, ging het om de laat-
ste telefooncel van Friesland. “Het is 
een stijlicoon, net als de praatpaal”; 
vertelde Folkert Janssens.  

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Stimulerend en opbouwend zijn deze opmerkingen bedoeld, die de laatste 
weken op internet en social media van de lokale politiek van Vlieland zijn te 
lezen. Het ABV houdt hierin de kaken stijf op elkaar, dus de lezer kan wel be-
grijpen van welke partijen het komt. De uitdrukkingen: “de kar trekken met 
z’n allen” of “de schouders eronder zetten” staan bij berichten die over de 
Jutter gaan, met name over het V.O. Deze is in gevaar! 

Helder Vlieland zorgt voor helder zicht. Voor het was-
sen van uw ramen gebruiken wij traditionele materia-
len. Tevens maken wij gebruik van een telescopisch  
steelsysteem waardoor alles binnen handbereik komt. 

 

HELDER VLIELAND 
 

ISAAC MONAS, Dorpsstraat 51, Vlieland 
 

t: 06 55 132 743  e:heldervlieland@gmail.com 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op. 
Wij  komen dan bij u langs en bespreken samen uw wensen. 

Glazenwassers 

• Woonhuizen 
• Vakantiewoningen 
• Bedrijven 
• Projecten 

Helder Vlieland 

Vorige week heb ik daar al het een en 
ander over geschreven, feiten aange-
haald en teksten uit raads-, college-
vergaderingen en alinea’s uit de rap-
porten van de inspectie geciteerd. De 
column deed de VVD-fractievoorzitter 
de uitspraak doen dat de berichtge-
ving in de Vliezier “negatief of ge-
kleurd” is.  
 

Dat is misschien wel zo, maar dat ligt 
niet zo aan de insteek van ondergete-
kende maar aan de constatering wat 
er al jaren aan vooraf gaat. Blijkbaar 
mist men in de raadszaal enige zelfre-
flectie. De raadsleden waren er toch 
steeds bij dat over een periode van 
meer dan tien jaar de problemen op 
de school dusdanig zijn dat dit heeft 
geleid tot schorsingen, opstappen en 
een hele reeks aan interim-
directeuren. In 2016 is de Raad zelf 

eronder”. 
Maar van de politiek wordt toch niets 
anders verwacht, dat is het minste 
wat men kan doen, en ook de laatste 
jaren had moeten doen. Maar de 
vraag rijst; wat kan je doen? Hoe kan 
de politiek de onrust en de slechte 
resultaten verbeteren? En burgers? 
“De kar trekken met z’n allen”, staat 
er op FB, ik ben inmiddels wel be-
nieuwd wat al die mensen die het 
“liken”, willen ondernemen, wat gaan 
ze doen, wat kunnen ze doen? Of is 
het het afschuiven van het verant-
woordelijkheidsgevoel? “Ik heb het 
geliked dat we de kar moesten trek-
ken, dat het nu fout gaat, daar kan ik 
niets aan doen, ik heb support gege-
ven”. 
 

Ga naar twee brugklassen, en dan 
met 14 jaar naar de wal, beter voor 
de kinderen zelf. Niet meer in een klas 
met verschillende niveaus, maar met 
gelijkgestemden naar een beroepsop-
leiding, Havo of Atheneum. Hou op de 
Jutter kinderopvang, basisschool en 
twee brugklassen (hoog/laag niveau). 
Richt de rest van de Jutter in als 
nieuw gemeentehuis, het oude afbre-
ken voor woningbouw. Mooie doel-
stelling voor de komende raadsperio-
de, past ook in de Woonvisie. 
 

“Naar verwachting zal medio mei een 
schoolbezoek plaatsvinden. Het duurt 
dan nog een flink aantal weken voor-
dat het rapport van bevindingen 
openbaar wordt. Dat zal naar ver-
wachting net voor of net na de zomer-
vakantie zijn”, laat Hans van der Vlies 
woordvoerder van de inspectie we-
ten.” 
Dus dan zullen we weten hoe de 
school ervoor staat en op welke wijze 
het trekken aan de kar en het zetten 
van de schouders eronder, zijn uit-
werking heeft gehad, of dat het V.O. 
er ineens heel anders uit gaat zien, 
zoals NLV op FB schreef: “U kunt hier 
denken aan een geforceerde fusie, 
gedeeltelijk les op afstand en de an-
dere dagen naar een andere school 
aan de wal”.  
 

Ik hou er voorlopig even mee op.  
De burgemeester heeft in de laatste 
raadsvergadering op verzoek van de 
VVD toegezegd de burgers beter te 
gaan informeren, want het kan toch 
niet zo zijn dat deze door de Vliezier 
“negatief of gekleurd worden geïnfor-
meerd”. 
 

BJH 

De kar trekken, de schouders eronder II 

achter gesloten deuren geïnformeerd 
over de personele toestand. In die 
periode schreef de Leeuwarder Cou-
rant naar aanleiding het laatste rap-
port van de schoolinspectie: “Zowel 
interim van Klaveren als Schokker 
noemen de bevindingen pijnlijk’’. 
Schokker: “Maar het klopt wel. Het is 
nu tijd om hier werk van te maken”.  
 

Van Klaveren vindt het van groot be-
lang dat er nu rust en stabiliteit komt 
op de school na jaren waarin dit ont-
brak, onder meer vanwege de vele 
directiewisselingen”. Zo raar is het 
dus niet dat de column van vorige 
week een negatief beeld gaf? Dat had 
alles te maken met wat eraan vooraf 
is gegaan. En na zoveel jaar, op het 
moment dat geconstateerd wordt dat 
het V.O. in gevaar is, zegt de politiek 
nu pas: “De kar trekken, de schouders 
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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 

GroenWit kandidaten verkiezingen bekend 
den door de regering en de Tweede 
Kamer, lokale zaken doen we lokaal. 
En dat kunnen we ook!” waren de 
woorden bij de oprichting. In hun ei-
gen profiel schetst men zich als soci-
aal-progressief. Enkele kernwoorden 
van de partij zijn: leefbaarheid en 
duurzaamheid. 
 

In een interview in het kerstnummer 
van de Vliezier, ook te lezen op de site 
van de partij, heeft de huidige fractie-
voorzitter Elsje de Ruijter te kennen 
gegeven niet langer aan de raadsver-
kiezingen deel te nemen, zij staat dan 
ook niet op de lijst die 10 kandidaten 
telt. 
 

Uit dat interview: “Ik ben 12 jaar 
raadslid geweest, ik heb enorm veel 
plezier gehad aan het raadswerk. Het 
geeft je een grote verantwoordelijk-
heid. Je bent gekozen om een deel 
van de Vlielanders te vertegenwoordi-
gen in de gemeenteraad. Ik heb er 
ook veel van geleerd. Ik overwoog al 
langere tijd om te stoppen. De drup-
pel was het van tafel vegen van een 
collegevoorstel over het huisvesten 
van statushouders. [….] 
 

Ik sta niet meer op de lijst, maar blijf 
betrokken bij GroenWit. Sterker nog: 
als zich de gelegenheid voordoet, wil 
ik wel wethouder worden. Het lijkt 
me interessant om de politiek eens 
vanuit de andere kant te bekijken. Als 
GroenWit oppositie gaat voeren, bied 
ik me aan als bestuurslid en zal ik be-
trokken blijven bij het uitstippelen 
van de koers”. 
 

Vlielanders die meer willen weten 
over deze partij kunnen op hun site 
kijken: groenwitvlie.nl 
 

Hier kan men zich ook abonneren op 
de gratis nieuwsbrief. 
 

Kandidatenlijst van GroenWit voor de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen 
op woensdag 21 maart: 
 
1. Hedwig de Lang 
2. Gerard Pelgrim 
3. Henk Veerdig 
4. Danitsja Klooster 
5. Frans Weeda 
6. Janet Rijlaarsdam 
7. Jan den Ouden 
8. Martha Pelgrim 
9. Cornelis de Jong 
10. Anja de Groot 

Mijn Monument 

In het weekend van 8 en 9 septem-
ber 2018 (thema: In Europa) zijn 
meer dan vierduizend prachtige mo-
numenten in heel Nederland gratis 
toegankelijk voor iedereen. Ook op 
Vlieland zijn dat weekend diverse 
monumenten gratis te bezoeken. 
 

In aanloop van het Monumenten-
weekend is de organisatie een actie 
gestart waarop iedereen zijn favoriete 
monument kan promoten en motive-
ren waarom: “In Mijn Monument 
willen we graag dat bezoekers van 
onze facebookpagina of website een 
beeld krijgen van de soorten monu-
menten die er zijn en waarom deze 
monumenten zo de moeite waard 
zijn.  
Dat beeld krijgen bezoekers het een-
voudigst als de liefhebbers van monu-
menten vertellen wat zíj nou zo speci-
aal vinden aan dat éne monument”. 
 

Denkt u, als u dit leest, aan een speci-
aal monument en wilt u dat met de 
Open Monumentendag delen, vertel 
dan uw verhaal over uw monument in 
maximaal 300 woorden, met daarbij 
twee foto’s en een portretfoto van 
uzelf of, indien mogelijk een foto van 
u bij of in uw monument en beant-
woord de onderstaande vragen: 
 

•  Wat is voor u een bijzonder monu-
ment en waarom? (Denk hierbij 
aan een specifiek gevoel, een spe-
ciale gebeurtenis of een andere 
persoonlijke verbinding.) 

 

•  Bent u weleens binnen geweest bij 
uw monument en zo ja, wat voor 
ervaring was dat? 

 

•  Wanneer zag u uw monument voor 
het eerst? (Was dit bij een speciale 
gelegenheid, een alledaagse fiets-
tocht of een gericht bezoek?) 

  

•  Komt u dagelijks langs het gebouw 
of de bijzondere plek, bezoekt u 
het monument geregeld of was het 
bezoek eenmalig maar wel zeer 
bijzonder? 

 

•  Kunt u nog iets algemeens over het 
monument zeggen (bv. Bouwperio-
de, functie)? 

 

Stuur uw verhaal, foto’s, antwoorden 
op de vragen en uw gegevens (voor- 
en achternaam, e-mailadres en naam 
en plaats van uw monument) voor 1 
maart 2018 naar: 
 

info@openmonumentendag.nl 

Als eerste politieke partij van Vlie-
land heeft GroenWit vorige week 
vrijdag haar kandidatenlijst gepre-
senteerd. De lijst bestaat uit 10 kan-
didaten. Unaniem waren de leden in 
hun oordeel over de lijsttrekker; Hed 
wig de Lang. 
 

Hedwig heeft inmiddels al 12 jaar er-
varing in de gemeenteraad. Zij weet 
van de hoed en de rand, zoals de par-
tij, die vier jaar geleden werd opge-
richt, in hun publicatie laat weten. 
 

GroenWit vindt zijn oorsprong bij de 
PvdA, jarenlang is deze landelijke par-
tij op Vlieland bij de lokale verkiezin-
gen vertegenwoordigd geweest. Uit 
onvrede met het beleid is op 18 no-
vember GroenWit (GW) opgericht. 
“Weg van de waan in Den Haag, dicht-
bij de burgers van Vlieland. Landelijke 
problemen moeten aangepakt wor-
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Aan verhalenvertellers is op Vlieland 
geen gebrek. Maar liefst twaalf men-
sen wilden graag hun verhaal vertel-
len op de vooravond van de opening 
van het jaar van Leeuwarden Culture-
le Hoofdstad. Vrijdag 26 januari open-
den 100 musea in Friesland de deu-
ren. Als voorproefje voor wat er op 
zaterdag zou gebeuren bij de opening 
van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. 
Het thema was verhalen vertellen, 
onder de noemer 2018verhalen. Ook 
Museum Tromp’s Huys deed hieraan 
mee. In het museum, in het depot, in 
Informatiecentrum De Noordwester 
en in de Nicolaaskerk vertelden twaalf 
Vlielanders een verhaal. Een verhaal 
over ‘het verhaal achter de dingen’.  
 

Nel Cupido begon in het museum met 
een verhaal over hoe haar vader in de 
jaren ’60 op precies diezelfde plek de 
bezoekers ontving. Harry van Keulen 
vertelde over het scheepsmodel van 
de Zeven Provinciën, hoe dat in het 
museum terecht was gekomen en hoe 
hij daarbij betrokken is geraakt. He-
leen Rommens vertelde over hoe het 
is om Praatje Film te houden met een 
mond vol droge koek en een slok hete 
thee. Agnes Nagtzaam begeleidde de 
groep deelnemers via het Oude Raad-
huis naar het depot van het museum. 
Bij het Raadhuis vertelde ze over de 
achtergrond van klok en wijzerplaat. 
In het depot vertelde Elsje de Ruijter 
over het bewaren van schilderijen en 
tekeningen en wat daar allemaal voor 
nodig is. De deelnemers moesten in 
twee groepen verdeeld worden, om-
dat ze anders niet in het depot zou-
den passen.  >>> 

Avond verhalen ver-
tellen zeer geslaagd 

Bungalowverhuur Zevenster is verhuurder van vakantiewoningen  

op Vlieland. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:  
 

Medewerker Beheer & Onderhoud  
(fulltime) 

Functieprofiel:  
Als medewerker Beheer & Onderhoud ben je verantwoordelijk voor de 
uitvoering van alle zaken die te maken hebben met onderhoud, storin-
gen en reparaties van onze vakantiewoningen. Daarbij zorg je voor: 

 

• Het uitvoeren van  reparatie- en onderhoudswerkzaamheden in en 
rondom de woningen  

• Het verrichten van basisonderhoud- en reparatiewerkzaamheden 
aan installaties en apparatuur  

• Signaleren en melden van geconstateerde gebreken  

• Verhelpen van storingen  

• Het vervangen van de gastvrouw bij diens afwezigheid 

 

Functie-eisen:  

• MBO werk- en denkniveau  

• Gastvriendelijk, open persoonlijkheid  

• Stressbestendig en kritiek kunnen verdragen  

• Bereid om, indien noodzakelijk, in de avonduren en in weekenden 
of op feestdagen te werken.  

• Kennis van techniek en groenvoorziening  

• Oplossend/creatief kunnen werken  

• Het kunnen uitvoeren van schilderswerkzaamheden is een pre. 

• Rijbewijs B, bij voorkeur B-E 

• Woonachtig op Vlieland 

 

Wij bieden je een fulltime baan met een goede werksfeer,  

beloning volgens CAO-recreatie.  

 

Ben je geïnteresseerd in deze vacatures?   
 

Mail je sollicitatiebrief met cv naar:  
 

info@bungalowverhuurzevenster.nl   │  t.a.v. Rigtje Popma 

 
 

 
Burg. Rablaan 10 | 8899 BL  Vlieland | info@bungalowverhuurzevenster.nl 

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

staatsbosbeheervlieland.wordpress.com 

Zou het door de zachte herfst komen, 
of de uitstekende conditie van de 
Soay schapen? We weten het niet, 
maar feit is, dat er nu al Soay lamme-
ren te zien zijn in het begrazingsge-
bied. Meestal worden ze geboren in 
maart, april, mei. Maar er zijn nu al 20 
geteld. Het gaat dus prima met ze. De 
natuur gaat gewoon z’n gang. Het 
grote voordeel van de Soay schapen 
is, dat ze als wilde schapen in het ge-
bied van 220 hectare zichzelf prima 
redden. 
 

De lammeren worden op een be-
schutte plek geboren, daar hebben ze 
ons niet bij nodig. De hoeven slijten 
vanzelf af, die worden niet geknipt en 
de vacht valt in plukken van ze af, dus 
scheren is ook niet nodig. Je kunt de 
rammen (mannen) makkelijk onder-
scheiden van de ooien (vrouwen). De 
rammen hebben behoorlijke stevig 
gekrulde hoorns en lange borstharen, 
het lijken wel manen. Soay schapen 
kunnen zich enorm snel verplaatsen 
en enorme sprongen maken. Er is 
geen sprake van kudde gedrag. Bij 
onraad spat een groep uit elkaar en 
rennen ze allemaal een kant uit. Mooi 
is het om te zien, dat de ooien met 
lammeren elkaar wel opzoeken. 
 

Het effect van de begrazing en het 
lopen door de duinen is echt goed 
zichtbaar. Steile duinkanten worden 
belopen en vormen randen, waar het 
zand weer tevoorschijn komt. De Soay 
schapen zorgen voor dynamiek in het 
duingebied en dat is precies wat we 
graag zien. 
 

Brandhout uitgifte  
Afgelopen zaterdag waren collega’s 
Frederika Breijer, Amanda Lijnema en 

Elsje nam de deelnemers mee naar De 
Noordwester, waar Dirk Bruin vertel-
de waarom hij zo gefascineerd is ge-
raakt door de Tweede Wereldoorlog. 
Marjan Woestenburg vertelde aan de 
hand van een stukje hout een verhaal 
over haar eerste zeilervaringen. Henk 
Veerdig (foto boven) vertelde over 
oude meteorologische instrumenten 
en zijn fascinatie voor de wind. Sjouk-
je Mulder vertelde over het ontstaan 
van geo-chaching en hoe leuk dat het 
is. Elsje de Ruijter vertelde over de 
films van Van Rijswijk en liet een kor-
te compilatie zien uit de oudste films.  
 

Vervolgens werden de deelnemers 
ontvangen in de kerk, waar Gerda van 
Keulen (foto links) een hilarisch ver-
haal vertelde over een slim Vlielands 
konijn. Janke Boomsma vertelde een 
filosofisch verhaal over de waarheid 
van verhalen en Jan den Ouden ver-
telde waarom het op Vlieland moge-
lijk is om een bevruchtingsstation 
voor bijenkoningen te houden. Er 
kwamen nog meer verhalen los tij-
dens de afsluitende borrel in De Luti-
ne. De deelnemers en de verhalenver-
tellers waren stuk voor stuk enthou-
siast en hebben veel opgestoken. De 
avond wordt misschien eind 2018 
herhaald. 
 

Een videoverslag van de avond, inclu-
sief de compilatie, is te zien op You 
Tube: tromp's huys 2018 verhalen 
 

Momenteel zijn er in het museum 
werken te bewonderen van kunste-
naars die zich door Vlieland lieten 
inspireren. Op de tentoonstelling Gas-
ten schilderen Vlieland kunnen bezoe-
kers hun stem uitbrengen voor de 
Publieksprijs. 
Voor inwoners van Vlieland is de en-
tree van het museum altijd gratis.  
LET OP: het museum is tot 6 februari 
gesloten. 

Bertwin Bergman er maar druk mee. 
Vlielander houtstokers konden langs 
komen om hun bestelde brandhout 
op te halen. De stammen es en es-
doorn van 2 meter vonden vlot hun 
weg naar de eigenaars. Het is even 
wennen voor iedereen, maar de ka-
chel kan weer branden. 
 

Snoeiwerk 
Snoeiwerk langs de wegen is ook klaar 
De Kampweg, Badweg en Postweg 
zijn grondig gesnoeid, om de wegen 
weer overzichtelijk en dus veilig te 
maken. Samen de met de Gemeente 
Vlieland en loonbedrijf Tot werden er 
heel wat takken en overhangende 
bomen weggehaald. De dikkere stam-
men kon men gratis langs de weg op-
halen. De takken werden versnipperd. 
 

Ruiterpaden weer goed begaanbaar 
Manege Seeruyter heeft de ruiterpa-
den weer begaanbaar gemaakt. Dit 
deden ze met eigen materiaal en een 
kleine tractor van kampeerterrein 
Stortemelk. De paarden maken een 
behoorlijk diep spoor in de paden en 
het is goed en ook weer veilig om de 
paden op gezette tijden te vlakken. 
 

Boswachter Anke Bruin-Kommerij 

Vroeg in het jaar: eerste Soay lammetjes gezien 
De Soay schapen in het begrazingsgebied hebben nu al lammetjes en dat is erg 
vroeg in het jaar. Al op 4 januari zag collega Herman Vogel de eerste Soay lam-
metjes. In dit blog ook nog nieuws over de werkzaamheden van afgelopen 
weken. Zo ben je weer helemaal bij met ons nieuws. 



 

+) 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  
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Sjoelen  
met Bart 

 werk    DRUk 

VLIEZIER VLIELAND 

Stoepbordposter vernieuwen? 

Niet on-line maar op Vlie! 
 

v.a. A0 (120 x 84 cm)*.  

Dezelfde dag klaar, full color. 
 

A0 of 2x A1 € 29,-* (1x A1 € 17,50*) 
 

0562-45 3021 - redactie@vliezier.nl 

Aandacht trekken doe je met 

STOEPBORDEN 

I.v.m. griep van de sjoelmeester en 
zijn barman is er niet gesjoeld afgelo-
pen zondag in het Loodscafe. 
 

In de Uiterton  daarentegen hebben 
de krasse sjoelers maandag wel 
(zonder Bart) gesjoeld. Mede  dankzij 
de steun van technisch directeur An-
ne van Houten. Waarvoor dank. 
Uitslagen zijn me niet bekend. 
 

Zo het er nu naar uit ziet is de griep 
overwonnen dus komend weekend 
weer: 
 
TOT SJOELS,  
plaats/tijd zie Vliezier en Vlietrine 

Bart 06-54243591 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Bedrijvencompetitie  
Vorige week woensdag speelde de regen voor spelbreker. 
Aangezien er grote plassen op de banen stonden, kon er niet 
gespeeld worden. Woensdagavond 31 januari konden we het 
programma, ondanks een hagelbui, gewoon afwerken.  
 

Onder het toeziend oog van de ‘blauwe supermaan’ startte team De Zevenster 
verrassend en voortvarend met een 2-0 voorsprong. Helaas voor hen, kwam 
Vlieland Outdoor toen als een diesel langzaam maar goed op gang en werd het 
alsnog 6-2 en 6-2.  
Zowel Tenez (met invaller Anne) en Fotogravlie (met invaller Stoffel) wisten er 
spannende partijen, uiteraard samen met de tegenstanders, van te maken. Zie 
de uitslagen hieronder. 
Bij de laatste twee partijen waren prachtige rally’s te zien. Of te wel, het was 
zeer aantrekkelijk spel om naar te kijken. Mocht u volgende week ook een blik 
willen werpen, dan bent u vanaf 19.00 uur van harte welkom! Ook dan wordt er 
weer op drie banen gespeeld. 
 

Uitslagen 
Fotogravlie (Maudy/invaller Stoffel) – Visit Vlie (Ramona/Gerard) 3-6 6-3 7-6 (5)   
Helder Vlie (Francyna/Max) – Tenez (Ina/Anne) 6-4 7-5 
Vlieland Outdoor (Saar/René) – De Zevenster (Agnes/Auke) 6-2 6-2 
Noordwester/kapsalon (Lars/Emma) – Vlieland Outdoor 3-6 1-6 
Hotelletje Veerman (Minke/Paul) – Waddentransport (Barbara/Martin) 3-6 4-6  
 

Gerard Pelgrim 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 
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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.): 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 




