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Nog geen uur nadat de kaartverkoop was begonnen, vorige week zaterdag, 
was Into The Great Wide Open al uitverkocht. Tickets kosten dit jaar 137 euro 
en er waren ongeveer zesduizend tickets beschikbaar.                      (foto’s: ITGWO) 

Into The Great Wide Open vindt in 
2018 plaats van 30 augustus tot en 
met 2 september en zal ook dit jaar 
op Vlieland worden gehouden. Naast 
de intieme sfeer en een diverse mu-
ziekprogrammering richt het festival 
zich ook op de culturele omlijsting. De 
cultuurliefhebber kan er bijvoorbeeld 
zijn hart ophalen aan een kunstroute 
door het Vlielandse bos of de smaak-
papillen strelen bij een van de food-
trucks. Vorig jaar stonden o.a. Spinvis 
en Fresku op het podium. 
 

Tiende verjaardag 
Dit jaar viert Into The Great Wide 
Open de tiende verjaardag. Dat viert 
het festival met onder andere Jeff 
Tweedy, Destoyer en Damien Jurado. 
Ook de Nederlandse Wende speelt 
deze zomer op Vlieland. Wanneer de 
rest van de line-up bekend gemaakt 
wordt, is nog niet bekend. 
 

Gratis voor eilanders 
Vanwege het jubileum hoeven de 
eilanders dit jaar geen entree te beta-
len, daar was al wat druk op gezien de 
enorme subsidie die de gemeente 
verstrekt. Of de eilanders volgend jaar 
ook weer gratis naar het festival mo-
gen is nog niet bekend. 

Vlielandse schone 
lucht naar Rijswijk 

Met de ‘verkoop’ van potjes schone 
lucht uit Vlieland, Davos en British 
Colombia heeft GroenLinks Rijswijk 
op een ludieke manier aandacht ge-
vraagd voor de luchtkwaliteit in Rijs-
wijk. De actie is onderdeel van de 
‘Week van de Schone Lucht’ die tot 
en met dinsdag loopt. 

Rijswijk is na Rotterdam de gemeente 
met de slechtste luchtkwaliteit van 
Nederland. Daarom is dit voor Groen 
Links Rijswijk een belangrijk onder-
werp in aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart. De 
partij riep mensen op om in het Cam-
pagnehuis in de Herenstraat schone 
lucht te kopen. “Mensen reageerden 
positief op deze actie en namen graag 
een potje mee”, vertelde fractievoor-
zitter Marieke Alberts over de symbo-
lische verkoop van schone lucht. 
 

“Deze plaatsen hebben we niet zo-
maar gekozen”, antwoordt Alberts op 
vragen van het Rijswijks Dagblad. 
“Vlieland is de gemeente met de 
schoonste lucht van Nederland, Davos 
staat van oudsher al bekend als kuur-
oord voor mensen met astma en an-
dere longproblemen en landelijk Bri-
tish Colombia in Canada heeft van al 
het landoppervlak van de wereld de 
schoonste lucht.” 
 

Ook op social media werd er gerea-
geerd op de actie. Zo vroeg PvdA Rijs-
wijk raadslid Jos Bolte op Twitter of er 
ook potjes met Rijswijks lucht te koop 
waren. Groen Links reageerde daar 
gevat op: “Schone lucht uit Rijswijk is 
helaas (nog) niet 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. 31 maart. 

●  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 
 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 
 28 wo 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter Café Tante Pé 
Maart 
 01  do  - - - - Activiteiten gr. 4 t/m 8:Slapen in de Vliering (opgeven)  Vliering  
 02 weekend Filmweekend naar de wildernis, de mooiste natuurfilms Podium Vlieland 
 03  za - - - -  Activiteiten Vmbo: Lasergamen in Flidunen (opgeven)     Vliering 
 03 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 08 do 15.00   DonderdagmiddagFilm: Hidden Figures  (ook om 20.30 u.)  Podium Vlieland 
 09 weekend Filmweekend naar de wildernis, de mooiste natuurfilms 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 



 

Februari 

10 Dag van het Huwelijk 

11 Dag van Alarm 112 

 Ziekendag 

12 Dag van de Epilepsie 

 Darwin-Dag 

13 Radiodag 

14 Valentijnsdag 

15 Dag v/d Betaalde Liefde 

 Kinderkankerdag 

17 Doe Vriendelijk Dag 
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Geen papieren 
krant meer in 2035 
 

De eerste Nederlandse papieren 
krant verdwijnt in 2024 en in 2035 
zal de krant helemaal uit Nederland 
verdwijnen. Dat voorspelt RTL Z op 
basis van de oplagedaling van de 
afgelopen jaren. 
 

De reden dat de Vliezier stopt is niet 
zozeer door het dalend aantal abon-
nees, dat valt best nog wel mee, wel 
is het aantal advertenties terug gelo-
pen. De Vliezier stopt om dat het 
mooi is geweest, tijd voor iets anders, 
“de rek is er uit”. Wel is het duidelijk 
dat jonge mensen zich bijna niet meer 
aanmelden voor een abonnement. 
Veel problematischer is het bij de 
landelijke dagbladen, de laatste jaren 
zijn er al heel wat ontslagrondes ge-
weest bij krantenredacties. 
 

De laatste 20 jaar schommelt de da-
ling van de oplage van de landelijke 
kranten rond de drie procent per jaar 
en er zijn geen indicaties dat die trend 
zal keren. “Als we een rekenkundige 
truc uithalen en aan de grafiek van de 
oplage een trendlijn toevoegen en die 
door trekken naar de toekomst, is 
duidelijk dat de papieren krant voor 
2035 ophoudt te bestaan in Neder-
land.” 

 

The Tall Ships Races Harlingen 2018 
is op zoek naar muzikaal talent voor 
een passend anthem. Het muzikale 
logo voor TSRH2018 waar iedereen 
enthousiast van wordt. Zowel jong 
als oud kan een anthem maken en 
deze inzenden.  
 

Van 3 t/m 6 augustus vindt The Tall 
Ships Races plaats in Harlingen. Hier-
voor is The Tall Ships Races Harlingen 
op zoek naar het muzikale logo. Het 
speciaal voor TSRH2018 samengestel-
de anthem kan tot en met woensdag 
21 maart worden ingezonden. Stuur 
een nummer in dat pakkend is, ge-
schikt is voor promotiemateriaal en 
waar iedere bezoeker van The Tall 
Ships Races Harlingen 2018 enthou-
siast van wordt. 
 

Uit alle inzendingen worden vier an-
thems gekozen. Op zaterdag 7 april 
wordt de nummer 1 bekendgemaakt 
in Harlingen tijdens de opening van 
het zeilseizoen. Het winnende an-
them wordt het muzikale logo van 
The Tall Ships Races Harlingen 2018. 
Ook krijgt de winnaar onder andere 
draaitijd op het hoofdpodium op vrij-
dag 3 augustus en zaterdag 4 augus-
tus tijdens TSRH2018. Stuur het an-
them uiterlijk woensdag 21 maart 
naar programma@harlingensail.com 
en doe mee met de wedstrijd. Lees 
alle informatie over het anthem op 
www.tsrh2018.nl  
 

The Tall Ships Races Harlingen 2018 
komt steeds dichterbij. De haven van 
Harlingen ligt vol met grote en kleine 
Tall Ships met aan boord duizenden 
trainees uit ruim dertig verschillende 
landen. Voor het publiek betekent dat 
een indrukwekkend schouwspel.  

Drukwerk op Vlieland 

redactie@vliezier.nl / tel. 453021 

Deze week,  

de DAG van….. 

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: 

Kandidatenlijst ABV 
 

Vorige week konden we de kandida-
tenlijst voor de aanstaande gemeen-
teraadsverkiezingen van GroenWit in 
de Vliezier publiceren.   
 

Van de nieuwe Vlielandse partij NLV, 
is nog niets bekend, toch was 5 febru-
ari 2018 de dag van kandidaatstelling, 
er hoeft dus niets meer geheim 
zijn……. 
Misschien volgende week? 
 

Kandidatenlijst ABV 
 

1 Jan Doeke Tammes  
2 Lex Vergnes  
3 Arie Jan van Ham  
4 Jan Stuivenga  
5 Willem de Jong  
6 Henk Visser  
7 Sierd Visser  
8 Germ Veenstra  
9 Adèle Visser-Graaff  
10 Ineke Visser-Postma 

Om te kijken welke krant mogelijk als 
eerste verdwijnt heeft Stephan Ok-
huijsen van RTL Z gekeken naar de top 
5 van de landelijke dagbladen. Vol-
gens hem gaan De Telegraaf en NRC 
strijden om wie het eerst verdwijnt. 
Zoals het er nu uitziet verdwijnen de 
papieren NRC en Telegraaf in respec-
tievelijk 2024 en 2025.  Trouw en 
Volkskrant lijken zich beter te hand-
haven dan de anderen.  



Op donderdag 15 februari  
gaan we weer koken in de Uiterton 
 

Voorgerecht:  Fries mosterdsoepje 
Hoofdgerecht: Hutspot, verse worst, uitge-
bakken spekjes, zelfgemaakte appelmoes, 
zilveruitjes en augurken 
Nagerecht:  Verrassingstoetje 
 

Wilt u om 12 uur gezellig aan tafel aanschui-
ven, geef u dan uiterlijk dinsdag 13 februari 
op bij Ina 0562-451394 / 06 52122322 of bij 
Riek 0562-451302 / 06 15890621.Er is plaats 

voor 25 personen, kosten € 5,50 per pers. 

 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 

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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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 11 februari 
Jelle Horjus uit Ede.  
 

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 febr. 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Ina & Riek 

Vliezier dag later 
In 2018 tot het laatste nummer, nr. 750 zal 
de Vliezier niet langer op donderdag uitko-
men maar op vrijdagmiddag. Wel is het de 
bedoeling dat de postverzending met mid-
dagboot 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. 

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 

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 

 

Ik wil graag iedereen bedanken voor alle kaarten en steun  
die ik heb mogen ontvangen na het overlijden van  

 

Peter 
 

Het heeft mij goed gedaan 
 

Mijn speciale dank voor alle goede zorg gaat uit naar huisarts 
Wolfswinkel en huisarts Schuling en de assistentes, Annemarie 
en Wilfred van de ambulance, de helikopterbemanning en de 
begrafeniscommissie.  

 

Henny Venema 
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Nationale Postcode Loterij financiert laatste  
kilometer vismigratierivier  

Voor uw gemak, alles onder een dak 

DE VLIEZIER 

Gisteren overhandigde Gaston van de Nationale Postcode Loterij op het kan-
toor van de Waddenvereniging een cheque van € 5.114.000 voor de laatste 
kilometer van de vismigratierivier. Hiermee kan deze wereldwijd unieke mi-
gratievoorziening voor trekvissen door de Afsluitdijk in de meest optimale 
vorm worden aangelegd. Een totaal verraste Wouter van der Heij, die als ma-
rien bioloog bij de Waddenvereniging vanaf het begin betrokken is bij de Vis-
migratierivier: ‘Ongelofelijk en fantastisch! In 2013 was het de Nationale Post-
code Loterij die met een eerste grote donatie het hele plan wist aan te jagen. 
Nu, vier jaar later leveren ze het sluitstuk van het ontwerp’.  

Vrije doorgang voor vissen  
De Postcode Loterij maakt met haar 
bijdrage mogelijk dat één kilometer 
aan de vismigratierivier wordt toege-
voegd. Twee extra slingers in het ont-
werp van de rivier creëren ideale om-
standigheden voor de passerende 
vissen. De opening in de Afsluitdijk 
kan dan vierentwintig uur per dag 
open staan, zodat het getij rustig in 
de rivier kan doorwerken zonder dat 
het zoute water het zoete IJsselmeer 
bereikt. Dit definitieve ontwerp 
bootst de estuariumfunctie van de 
voormalige Zuiderzee na en levert de 
meest optimale doorgang voor hon-
derden miljoenen trekvissen. Goed 
nieuws voor al die soorten vis die 
voor hun levenscyclus en voortbe-
staan afhankelijk zijn van zout en zoet 
water.  
 

‘Eco-attractie’ van formaat  
Een bescheiden deel van de bijdrage 
is bestemd voor de ontvangst en 
voorlichting van bezoekers. Hiermee 
wordt de Afsluitdijk met de vismigra-
tierivier zowel een ecologische als 
toeristische trekpleister. In de uitvoe-
ring werkt de Waddenvereniging 
nauw samen met de toekomstige 
beheerder van de vismigratierivier, It 
Fryske Gea en het Afsluitdijk Wadden 
Center dat eind maart zijn deuren 
opent.  
Doorslaggevende rol bij start en finish  

Bingo De Jutter 
 

Afgelopen maandag vond de jaarlijkse 
bingo van De Jutter plaats waarvan de 
opbrengst is voor de schoolreiskas. 
 

Het was wederom een gezellige 
avond met mooie prijzen. Wij willen 
graag alle Vlielandse ondernemers en 
inwoners die prijzen en/of bonnen 
beschikbaar hebben gesteld heel erg 
bedanken, ook namens de leerlingen. 
Tevens willen wij Badhotel Bruin be-
danken voor het beschikbaar stellen 
van de zaal. 
 

De totale opbrengst van de bingo is 
het mooie bedrag van € 3007,25. 
 

Er zijn nog een aantal prijzen van de 
verkochte loten die opgehaald kun-
nen worden, de betreffende loten 
zijn: 
 

Wit 10  
 Rondrit met de Vliehorsexpres 
Wit 741  
 dinercheque; Herbergh v. Flielant 
Wit 744  
 fles wijn 
Roze 422 kadobon  
 midgetgolf De oude Vuurtoren 
Roze 679  
 kadobon van Slijterij de Branding 
Blauw 808  
 kadobon van de Primera 
Zalm/oranje 209  
 kadobon manege de Seeruyter 
Zalm/oranje 944  
 kadobon Kapsalon de Watergolf 
Groen 413  
 ontbijt bij Hotelletje Veerman 
Groen 539  
 kadobon ’t Kwetternest 
 

Deze prijzen kunnen op vertoon van 
uw lootje opgehaald worden bij Port 
of Vlie, Dorpsstraat 112. 
 

De Ouderraad van de Jutter 

De Waddenvereniging is een van de 
vaste beneficianten van de Nationale 
Postcode Loterij. Het is de tweede 
keer dat de Waddenvereniging een 
extra bijdrage ontvangt. Beide keren 
voor de vismigratierivier. Hiermee 
speelt de Postcode Loterij een door-
slaggevende rol bij de start en finish 
van dit wereldwijd unieke project.  
 

Dankzij de Postcode Loterij zijn alle 
doelen voor de trekvissen behaald. 
Voor de realisatie van wensen op het 
gebied van recreatie en toerisme en 
het landschappelijk aanzien van het 
ecoduct lopen nog aanvragen voor 
financiering.  
 

De maximale kosten van de vismigra-
tierivier in meest optimale vorm en 
uitvoering bedragen € 55 miljoen. 
Eind 2018 wordt gestart met de aan-
leg van de vismigratierivier.  
 

Goed Geld Gala  
De Waddenvereniging werd in aan-
loop naar het jaarlijkse Goed Geld 
Gala, dat op 15 februari aanstaande 
plaatsvindt, verrast. Tijdens het Goed 
Geld Gala maakt de Postcode Loterij 
bekend hoeveel geld zij dit jaar, dank-
zij haar deelnemers, aan goede doe-
len kan schenken. De schenking aan 
de Waddenvereniging is mogelijk 
dankzij de 2,9 miljoen Postcode Lote-
rij-deelnemers: de helft van ieder lot 
gaat naar goede doelen.  

Zieke zeehond Vlieland 
 

Vlieland, 2 februari 2018 – Donder-
dagavond melding voor Willem Stel 
van RTZ Vlieland van een (gewone) 
zieke zeehond op het oostelijke 
strand van Vlieland.  
 

Omwille van het hoogwater en de 
gevaarlijke omstandigheden, was ac-
tie niet mogelijk. Vrijdagochtend werd 
de zeehond gevonden en ging het 
dier op transport naar het Zeehon-
dencentrum Pieterburen. 
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MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

Het terugbrengen en versterken van 
duisternis in het Waddenzeegebied 
past naadloos in de ontwikkelingen 
op energie- en natuurgebied die bin-
nen Defensie al in gang zijn gezet. Zo 
is de kazerne bij het Lauwersmeer 
overgestapt op gedeeltelijke led-
verlichting. Dat zorgt voor minder 
energieverbruik. Doordat het boven-
dien dimbaar is, vermindert de licht-
uitstoot.  
 

Schout-bij-nacht  Frans Foreman van 
Defensie en directeur Hendrikus Ve-
nema (foto) van het Programma naar 
een Rijke Waddenzee drukten na de 
ondertekening op een knop waarna 
twintig seconden later de nieuwe ver-
lichting definitief in gebruik werd ge-
steld. Het verschil was voor de aan-
wezigen gelijk zichtbaar. De kazerne is 
nu beduidend meer gehuld in duister-
nis terwijl de militairen genoeg zicht 
hebben voor hun werk. 
 

Defensie beschermt wat Nederland 
dierbaar is, legde schout-bij-nacht  

Frans Foreman uit, voordat hij de ver-
klaring ondertekende. ,,We zetten ons 
in voor een wereld waarin mensen in 
vrijheid en veiligheid kunnen leven. 
Ieder mens verdient dat. Maar wat 
minder bekend is dat Defensie niet 
alleen mensen als dierbaar be-
schouwt maar zeker ook de natuur.  
 

We leveren samen met het Rijksvast-
goedbedrijf een voortdurende inspan-
ning bij het beheer van onze oefen- 
en schietterreinen, die juist vanwege  
het militaire gebruik tot de mooiste 
natuurgebieden van ons land horen.  
 

Minder lichtuitstoot 
Naast de Willem Lodewijk van Nas-
saukazerne heeft Defensie nog een 
aantal andere objecten aan de Wad-
denzee: Den Helder is de grootste 
Marinehaven, op Texel oefenen de 
Mariniers, De Marnewaard is een be-
langrijk oefenterrein, Vlieland heeft 
de schietrange op de Vliehors met 
ondersteunende infrastructuur en de 
Marechaussee heeft vestigingen in 

Zoutkamp, Harlingen en Delfzijl. Ook 
hier gaat Defensie bekijken of de bui-
tenverlichting verder kan worden ge-
reduceerd. 
 

Duisternis als kernwaarde 
De Groningse Gedeputeerde Henk 
Staghouwer  is erg blij met de aanslui-
ting van Defensie. ,,Ik heb, mede na-
mens de stuurgroep Lauwersmeer,  
grote waardering voor de investering 
van het ministerie van Defensie in het 
verbeteren van de verlichting hier in 
de Marnewaard, vlak bij Dark Sky Park 
Lauwersmeer. Dit draagt bij aan het 
behoud van een heldere sterrenhe-
mel. Duisternis is naast de rust, de 
ruimte en de frisse lucht een belang-
rijke kernwaarde van het Waddenge-
bied. Ook het mede ondertekenen 
van de intentieverklaring naar een 
Dark Sky Werelderfgoed Waddenge-
bied zien wij als een belangrijke stap.” 
 

Keerpunt 
Volgens projectleider Dark Sky Werel-
derfgoed Waddengebied Titian Oter-
doom van het Programma naar een 
Rijke Waddenzee is de aansluiting van 
Defensie erg belangrijk. ,,Defensie 
heeft veel terreinen en gebouwen in 
het gebied. Vermindering van lichtuit-
stoot heeft dan gelijk merkbaar effect 
voor het Waddengebied. Deze aan-
sluiting bij Dark Sky Werelderfgoed 
Waddengebied markeert een kantel-
punt in ons denken over de waarde 
van duisternis en het belang hiervan  
voor natuur en mens.'' 
 

Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee 
Door nachtelijke verlichting staat de 
duisternis onder druk in het Wadden-
gebied. In 2016 gingen meer dan 
veertig partijen (De Waddenprovin-
cies, de Waddeneilanden en -
gemeenten, Rijkswaterstaat, Ministe-
rie LNV, natuurorganisaties, De Wad-
denzeehavens en Nationale Parken 
Waddengebied) samenwerken.  
Zij willen een Dark Sky Werelderfgoed 
Waddengebied. Duisternis moet een 
kernkwaliteit blijven van het Wadden-
gebied en duisternis kan een unieke 
belevenis worden van Werelderfgoed 
Waddenzee: dé plek waar je nog écht 
kunt genieten van het volledige spec-
trum aan nebula’s, sterren en plane-
ten.  
 

Dark Sky Werelderfgoed Waddenge-
bied wordt begeleid en aangejaagd 
door het Programma naar een Rijke 
Waddenzee en stichting Feel the Night.  

Gezamenlijk aan de slag voor minder lichtuitstoot: 
 

Defensie sluit zich aan bij Dark Sky  
Werelderfgoed Waddengebied 
 

Het Ministerie van Defensie maakt nu onderdeel uit van Dark Sky Werelderf-
goed Waddengebied. Daarvoor is woensdagavond een speciale verklaring 
ondertekend op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. 
Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de 
lichtuitstoot te verminderen in het Waddengebied.  
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Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

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

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

   

FILM 

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 

Donderdagmiddagfilm Podium Vlieland    
15 februari om 15 uur. 

 

- Bon dieu - 
  

Bon dieu! (Frankrijk, 97 min. 2014) 
bioscoophit over een echtpaar, van 
katholiek burgerlijke afkomst, dat zo 
graag zou zien dat tenminste één van 
hun dochters net als zijzelf in het ou-
de dorpskerkje trouwt. Maar de eer-
ste komt met een islamiet thuis, de 
tweede met een jood en de derde 
met een Chinees. Gelukkig vertelt nr 
vier dat haar vriend katholiek is. 
Maar… 
 

Na dit seizoen films uit Italië, de V.S., 
Japan, Zweden en Brazilië , nu eentje 
uit Frankrijk. Daar trok hij bijna 10 
miljoen mensen. Een film voor ieder-
een dus. Toegang € 10,00; 10 ritten-
kaart € 55,-, leden VESV € 5,50 ten 
overstaan van lidmaatschapskaart.  
 

Film selecteren? 
Wie graag films mee wil uitkiezen 
voor het programma voor het derde 
seizoen, kan zich aanmelden bij Jelva 
van der Werf, jelvavander-
werf@outlook.com, Ankelien Kadijk, 
of Tjerkien Bijtelaar. 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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gaan en het was nog goedkoper ook” 
was een veel gehoorde opmerking. 
Leuke aanvulling van Nils: “ ik weet 
nog niet wat het effect op mijn ener-
gierekening is, want tegelijkertijd liet 
ik 8 zonnepanelen op de kaasbunker 
plaatsen. Ik wil graag helemaal duur-
zaam zijn en heb alleen wat stroom 
nodig voor de koeling, ventilatie, de 
koelkast en het licht, waarschijnlijk ga 
ik elektriciteit leveren i.p.v. afne-
men”… en dat kan dus ook bij de OM. 
 

En jullie? Zoeken jullie de papieren 
op en gaan jullie meedoen? …. “de 
ECV daar wil je toch bij horen”! 
 

Naast klant kunt u ook lid worden van 
de ECV. De ECV heeft op dit moment 
163 leden en het doel blijft om dit 
omhoog te brengen naar 200. Alle 
Vlielanders en badgasten willen we 
daarom nog eens vragen te overwe-
gen ook lid te worden en daarmee te 
gaan meedenken en beslissen over de 
energievoorziening van Vlieland in de 
toekomst. U kunt (levenslang)lid wor-
den door (eenmalig) 1 of meerdere 
aandelen in de ECV te kopen á € 50,--. 
Het aanmeldingsformulier is op de 
website te vinden. 
 

Jan den Ouden, Harrie van Barneveld  
en Barbara de Bruijn 

DE VLIEZIER 

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. 

De Vlielandse zonneakker komt 
steeds dichterbij. Nadat de financie-
ring in december rond is gekomen, 
waarvoor nog hartelijke dank aan 
alle leden die investeerden, is de 
opdracht tot bouw verstrekt. Gelijk-
tijdig is het proces in gang gebracht 
om de ondergrond voor te bereiden 
en waar nodig water-, gas- en elektri-
citeitsleidingen te verleggen. De tra-
fo is besteld en zal naar verwachting 
eind april geplaatst gaan worden, de 
aansluiting met het net vindt medio 
mei plaats. Alles verloopt dus naar 
wens en daarom is de verwachting 
nog steeds dat de eerste Vlielandse 
zonne-energie eind mei geleverd 
gaat worden. 
 

Wie gaat al die zonne-energie straks 
afnemen? 
De zonneakker gaat straks voor zo'n 
300 huishoudens aan zonne-energie 
leveren.  De ECV heeft nog lang geen 
300 elektriciteitsklanten, dus er is nog 
volop zonne-energie over voor U. Ga 
daarom ook Vlielandse zonne-energie 
afnemen van de ECV via OM. Op de 
websites www.ecvlieland.nl en 
www.samenom.nl is hierover alle 
informatie te vinden. Mocht dit te 
lastig zijn, komen we ook graag hel-
pen aan huis, neem hiervoor contact 
op met de ECV of spreek ons ook ge-
rust aan op straat.  

VOOR EEN GROEN VLIELAND! 
Word lid en/of klant: ecvlieland.nl   

De zonneakker in voorbereiding 
Ter herinnering nog even de stappen 
die je, al dan niet met onze hulp, kunt 
zetten: Zoek je energiejaarrekening 
op. Hierop zie je het verwachte ver-
bruik in het komende jaar en het be-
drag dat je huidige leverancier hier-
voor gaat vragen. 
 

Op www.samenom.nl klik je op 
“wordt klant” en vul je postcode en 
huisnummer in. Vul daarna je jaarver-
bruik elektriciteit en/of gas in. 
Kies vervolgens of je een variabel of 
meerjarig contract zou willen aan-
gaan. Vul je contactgegevens in. Hier-
na zie je voor welk bedrag de “OM” 
aan je zou willen leveren. 
 

NB: voor bijna alle overstappers tot 
nu toe was “OM” voordeliger dan hun 
vorige leverancier! 
Beslis of je klant wilt gaan worden, 
gewoon DOEN zou ik zeggen! 
 

Klantervaringen afgelopen periode:  
De ECV heeft op dit moment 53 klan-
ten en het is altijd goed nog eens te 
informeren of die tevreden zijn met 
de overstap.  We polsten de overstap 
naar de OM bij o.a. Jaap Wels, Sheila 
en Jasper Schreuder, Museum  
Tromp’s Huys - Elsje de Ruijter,  de 
Kaasbunker - Nils Koster en kregen 
enthousiaste reacties. “De overstap 
naar OM is eigenlijk ongemerkt ge-

Bedrijvencompetitie TCV ‘91 
 

Woensdag 7 februari 2018 werden er 5 wedstrijden ge-
speeld. Ondanks de vorst was het heerlijk, bijna windstil, 
weer. Enkele uitslagen geven een ietwat vertekend beeld.  
 

Volgens Esther waren er leuke en stomme ballen tijdens hun partij, waardoor 
het kwartje toch wat vaker aan de kant van Outdoor viel. Bij de wedstrijd van de 
gemeente tegen de Rederij waren prachtige rally’s te zien met meerdere deuce 
punten. Uiteindelijk trokken Barbara en Martin aan het langste eind. 
 

Nienke en Thijs speelden een goede en spannende partij tegen Ina en Sjoerd. Er 
werd op het heetst van de strijd nog even gedacht dat de uitslag 6-6 was, maar 
bij nader inzien was het toch 7-5 en was de wedstrijd beslist in het voordeel van 
Tenez. 
Waarschijnlijk heeft Thijs tijdens deze partij het meeste kruit verschoten, want 
in de laatste wedstrijd moest Tuk Tuk het onderspit delven tegen de Zevenster. 
 

Gerard Pelgrim 
Uitslagen: 
Outdoor Vlieland (Saar/René) – Snoepwinkeltje (Esther/Guido)  6-2 6-2 
Helder Vlie (Francyna/Max) – Fotogravlie (Maudy/invaller Willem) 6-1 6-2 
Tenez (Ina/Sjoerd) - Miss Little Pancake (Nienke/invaller Thijs)  6-4 7-5 
Gemeente Vlieland (Joke/Jan) - Waddentransport (Barbara/Martin) 3-6 4-6 
Zevenster (Agnes/Auke) – Tuk Tuk (Thijs/Cees)    6-1 6-1 



 

+) 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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Sjoelen  
met Bart 

Naam      bakken     totaal   max.worp 
 

Loodscafe  4 februari 
adriana   5   605   129 
ancko   5   598   140!! 
nino   5   576   126 
hansko   5   575   132! 
ricardo   5   557   125 
jeff   5   539   120 
bram   5   536   120 
marco   5   528   124 
sharon   5   524   110 
hetty   5   519   108 
Ilona   5   473   107 
livia   5   463   112 
michel   5   443   105 
myron   4   432   120 
niels   4   419   108 
sam   4   375   106 
maris   2   214   107 
arie   2   149     76 
raymond   1     88     88 
 

I.v.m. wintersport: komende zondag 
sjoelen met Marco/Ilona en Sam!!! 
 

Uiterton 5 februari 
marjolein   9   939   120 
henny   9   923   125! 
hans  9   910   113 
lily   9   876   106 
nelZ   9   859   115 
steef   9   761   103 
 

Maandag ben ik er weer gewoon bij! 
 

TOT SJOELS,  
zie programma Vliezier en Vlietrine. 

Bart 06-54243591 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Nog vijf ronden en de wintercompeti-
tie 2017/2018 is alweer verleden tijd. 
Negen pa-ren streden dinsdagavond 
vol overgave om de punten. Ondanks 
een wat mager resultaat zijn partner 
en ik nog volop in de race voor een 
derde plaats, realistisch gezien het 
hoogst haalbare, gezien ons huidige 
niveau.  
Over de spellen valt niet zoveel te 
zeggen; ik meen dat er één keer een 
slemkans was, geboden en gemaakt 
door Tiety en Eline. Ik heb de resulta-
ten echter niet tot achter de komma 
bestudeerd, dus als ik iemand tekort 
doe, bij dezen mijn excuses!  
 

Het geeft me de kans om wat voor de 
vuist weg te filosoferen en ook als dat 
filosofie van de koude grond, daarom 
is het nog wel leuk, voor mijzelf in 
ieder geval. Ik heb de afgelo-pen jaren 
wel geleerd dat statistiek op Vlieland 
weinig te betekenen heeft; die werkt 
alleen bij grote getallen. Stel je voor 
dat een bepaalde aandoening in Ne-
derland bij 1 op de 10.000 men-sen 
voorkomt en er is toevallig één per-
soon op ons eiland die dat heeft. Dan 
liggen we meteen negen maal boven 
het landelijke gemiddelde! Daar moet 
natuurlijk onmiddellijk een onder-
zoekscommissie van de Tweede Ka-
mer voor geformeerd worden, want 
het zijn onrustbarende cijfers, blabla 
 

Toch is er één activiteit op ons eiland 
waarin statistiek wel een grote rol 
speelt en dat is, u raadt het al: bridge. 
Het valt me regelmatig op, dat paren 
goede resultaten boeken tegen spe-
lers die in de einduitslag boven hen 
staan en omgekeerd matige scores 
tegen paren die toch onder hen eindi-
gen. Het gaat dus niet om die ene 
goede tafel, maar om het ge-
middelde.  
Het hele bied- en uitspeelsysteem is 
daar ook op gebaseerd.  
 

Als je zorgvuldig het systeem volgt, 
boek je op de lange termijn de beste 
resultaten. Ik snap opeens waarom 
Nel al 65 jaar bridget.  

Voor haar zou het inmiddels toch wel 
ongeveer moeten uitmiddelen. En ja 
hoor, wie zit er het dichtste bij de 
50%...? 

Frans Weeda 
 

De uitslag in procenten: 
1  Wolfswinkel / den Ouden  63,9 

2  Poppema / Wolfswinkel  60,4 

3  Poppema / de Groot  56,3 

4  Cupido / Doeksen  51,8 

5  van Houten / Weeda  46,5 

6  Pronk / van Balen  45,8 

7  Visser / van Randen  45,2 

8  Kip / Vrielink  41 

9  Fernhout / de Wit  39,6 
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Op de foto het meidenteam MO15 van 

VSV31 Vlieland voor vertrek met de mid-

dagboot naar het Midwinter Voetbaltoer-

nooi van FC Harlingen op zat. 3 Februari.  
 

Van links naar rechts Juul Houter, keep-

ster Sanneke Korf, Yuna Brand, Lola Hou-

ter, Fleur Geertzen, Jolijn Hoedemaker, 

Anna Bakker, aanvoerster Demi Vos, Sa-

rah Vergnes, Joella Oosterbaan, Menthe 

van Kernebeek, Rungtiwa Plat, Lianne 

Lakeman en Theodora Bajic.  

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.): 

Allemaal gestoken in nieuwe kleding 
gesponsord door Bakkerij Westers, 
Badhotel Bruin, Aannemersbedrijf Tj. 
Dijkstra en Hotel de Kluut, poseerde 
het Vlielandse meidenteam voor hun 
eerste wedstrijd aan de wal.  
Bij terugkeer op het eiland konden 
de handige vaders (en moeders) di-
rect aan het werk, gelukkig zit er een 
glaszetter bij, want al direct is er een 
behoefte aan een heuse vitrine.   
 

Bij de initiatieven om het voetbal op 
Vlieland opnieuw op de kaart te 
zetten is aan alles gedacht, tot en met 
een heus KNVB competitievoetbal-
veld. Maar niet dat er al direct een 
prijzenkast nodig was…... 
 

Langs de lijn  
De allereerste wedstrijd werd gewon-
nen met 1-0 van Zeerobben MO15-2 
en daarmee was het toernooi meteen 
een groot succes. Met veel meege-
reisde supporters langs de lijn werd 
uiteindelijk de 4e plaats behaald en 
ging er een beker mee terug naar 
Vlieland.  
 

Het team en de begeleiders kregen 

bovendien de complimenten van de 
toernooileiding voor de getoonde 
inzet en positieve houding en zijn 
meteen uitgenodigd voor het volgen-
de toernooi in juni 2018. Als leiders 
waren mee Barbara Minear en Anne-
lie Wevers en tevens coach Jeroen 
Vos en grensrechter Paul Geertzen.  
 

Veld niet klaar 
Op zaterdag 10 februari begint de 
KNVB Voorjaarscompetitie. Het MO15 
team staat gepland thuis te spelen 
tegen Bolsward MO15. Helaas kan 
deze wedstrijd niet doorgaan omdat 
het veld (nog) niet geschikt is voor 
competitievoetbal. Extra jammer 
want Omroep Friesland en de KNVB 
stonden al klaar om naar het eiland te 
komen voor de primeur van deze al-
lereerste competitiewedstrijd op Vlie-
land.  

Inmiddels hebben FC Harlingen en de 
Gemeente Harlingen toestemming 
gegeven aan VSV31 Vlieland  om kos-
teloos gebruik te maken van de ac-
commodatie in Harlingen voor de 
thuiswedstrijden van het Vlielandse 
meidenteam. Men draagt graag een 

steentje bij aan het opstarten van het 
voetbal op Vlieland. Dus zaterdag 10 
februari om 15:00 uur de eerste 
"thuiswedstrijd".  
 

Het onder8 team speelt uit in Leeu-
warden (10:00) tegen FVC O8-3, het 
onder10 team uit in Beetgum (10:00) 
en het onder13 team uit in Harlingen 
(12:00) tegen Zeerobben O13-5.  
 
Hulp is altijd welkom 
Indien er nog supporters mee willen, 
graag melden bij een van de VSV31 
leiders/coaches/bestuursleden want 
hulp met vervoer is altijd welkom.  

Voetbalmeiden nemen beker mee naar huis 




