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Actievoerders van Greenpeace zijn een boorplatform ten noorden van Schier-
monnikoog op geklommen, waar vanaf vandaag een proefboring gedaan zou-
den worden voor eventuele gaswinning. Vorig jaar werd bij een eerste 
proefboring aangetoond dat er gas in dit deel van de bodem van de Noordzee 
zit, zo'n twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Een samenwer-
kingsverband van drie bedrijven wil nu nog een keer boren om te kijken of het 
om een winbare hoeveelheid gas gaat.                                                         (foto: NOS) 

natuur en milieu uitvoerig worden 
onderzocht. 
 

Greenpeace is er niet gerust op en 
wil de proefboringen tegenhouden 
en heeft daarom gisteren het 
platform “bezet”.  
 

Een woordvoerder van de politie zegt 
dat de actievoerders in overtreding 
zijn omdat het verboden is om je bin-
nen 500 meter van een boorplatform 
te begeven. De actievoerders worden 
nu nog niet weggehaald. Agenten 
houden de situatie in de gaten en in 
overleg met het OM en de gasbedrij-
ven wordt besloten wat er gebeurt. 
 

Petitie 
Proefboringen, gas en olie exploitatie 
rondom de Waddeneilanden en van-
uit de Waddenzee zijn al geruime tijd 
doelwit van de eilanders en milieuor-
ganisaties die hierop tegen zijn. Eer-
der deze week lanceerde de Wadden-
vereniging een brede petitie tegen 
gaswinning in het zeegebied rondom 

(Vervolg op pagina 3) 

Leerkracht slaat 
leerling 

Het is altijd een drama als het ge-
beurt, van de week was het aan de 
orde; een leerkracht die een leerling 
slaat, het gebeurde woensdag op de 
Jutter waarbij een scholiere van de 
derde klas Vmbo door de leerkracht 
in haar gezicht werd geslagen. 
 

De betrokken leraar was eigenlijk al in 
juni 2015 gepensioneerd, nadat hij 
jarenlang Nederlands in de boven-
bouw Havo had gegeven aan de Anna 
Maria van Schurman (AMS) scholen-
gemeenschap in Franeker, de christe-
lijke onderwijsinstelling die ook het 
bestuur gaat vormen van de Jutter op 
Vlieland. Op verzoek van het AMS was 
hij invaller op de Jutter. 
 

Ontslag genomen 
Via een emailbericht heeft directeur 
Margriet de Ru de ouders van het 
voorval op de hoogte gesteld. De di-
rectie heeft de leraar direct geschorst, 
waarbij hij heeft aangegeven per di-
rect zijn ontslag te nemen. 
 

In de email schrijft De Ru, dat hij zijn 
geduld tijdens de les had verloren en 
impulsief had gehandeld, waarbij hij 
aangaf dat hij dit nooit had mogen 
doen. De school betreurt het incident 
ten zeerste. De ouders hebben beslo-
ten geen aangifte te doen. 
 

School moet veilig zijn 
In een artikel in de Leeuwarder Cou-
rant noemt burgemeester en be-
stuurslid van de school Tineke Schok-
ker het voorval “een drama voor alle 
betrokkenen. Een school hoort veilig 
te zijn. Ik kan wel zeggen dat De Jutter 
dat is, maar nu is dit toch gebeurd. Dit 
zullen we onderzoeken”. 

Het ministerie van Economische Za-
ken heeft een vergunning voor de 
proefboring afgegeven en als de be-
drijven daadwerkelijk gas willen gaan 
winnen moet er een nieuwe vergun-
ning worden aangevraagd. De bedrij-
ven benadrukken dat als onderdeel 
van de aanvragen de gevolgen voor 
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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. 24 maart’18 

●  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   
 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  

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 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 



Januari 

17 Doe Vriendelijk Dag 

20 de Sociale Rechtvaardig-

heid 

21 de Moedertaal 

 Yogadag 

22 Denkdag 

27 de IJsbeer 

28 de Doktersassistente 

 RSI-Dag 
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Klap van de pepermolen  
 

Een bewoner van de Dorpsstraat 
beleefde gisterenavond een bizar 
avontuur, zijn relaas: 
 

Woensdagavond 21:15 uur. Ik zag dat 
er 2 mensen bij mij in de glop liepen 
te dralen. Vervolgens zie ik een jonge-
man op de fiets van mijn dochter 
wegrijden.  
Ik ben er achteraan gerend en heb 
hem staande gehouden. Hij sprak 
geen Nederlands en nauwelijks En-
gels. Een jongedame kwam erbij, ze 
spraken Frans met elkaar.  
 

In het mandje van de fiets lagen fles-
sen drank en een pepermolen. Het 
verhaal gaat dat ze die uit de Lutine 
vervreemd hebben. Er ontstaat een 
getrek aan de fiets en geschreeuw.  
 

Vervolgens krijg ik opeens een hele 
harde klap op zijkant van mijn hoofd 
en ga ik bijna neer. Verdwaasd maar 
met fiets ga ik naar huis. Volgende 
dag pas aan aangifte gedacht.  
 

Deze twee mensen zijn door politie 
aangehouden bij veerboot van 11:45 
uur donderdagmorgen.  
De man is in hechtenis genomen en 
wordt binnenkort voorgeleid met als 
aanklacht diefstal en mishandeling.  
 

En dat alles in de Dorpsstraat op Vlie-
land in de rustige februari maand.  

Bescherming Noordzeezijde  
Ook bescherming van de Noordzeezij-
de van de eilanden is van groot be-
lang voor de Waddenzee, zo stelt de 
Waddenvereniging. Hier bevindt zich 
de voordelta of kustfundament, een 
zone tot 20 meter diepte die van 
groot belang is als bron van zand voor 
de Waddenzee en bescherming van 
de eilanden.  
 

Nachtelijk affakkelen  
Onder scenario’s voor versnellende 
zeespiegelstijging zal de Waddenzee 
al het zand nodig hebben dat zich in 
deze Noordzeezone bevindt – bodem-
daling door gaswinning verkleint de 
omvang van deze zandbuffer. Boven-
dien tast de komst van boorplatforms 
de horizon aan en geeft lichthinder. 
Ook bestaat een kans op verstoring 
van vogels door nachtelijk affakkelen 
en milieuvervuiling door het gebruik 
van chemische stoffen. 
 

Geef inwoners inspraak  
In de petitie roept de Waddenvereni-
ging ook op de lokale overheden gro-
tere bevoegdheden te geven. Inwo-
ners van de eilanden en de Friese en 
Groningse waddengemeenten wordt 
niet gevraagd naar de wenselijkheid 
van deze grote gaswinningsprojecten. 
Dat moet anders: lokale overheden 
zijn bij uitstek in staat de lokale belan-
gen te waarborgen, en die belangen 
wegen hier zwaar. 
 

Inmiddels is de petitie 5600 keer on-
dertekend. Ook de petitie tekenen? 
Ga naar www.waddenvereniging.nl/
stopgaswinning 

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

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   

de eilanden. Directe aanleiding was 
de overval van het Britse olieconcern 
Hansa Hydrocarbons, dat aankondig-
de de tweede proefboring naar aard-
gas vanaf het inmiddels door Green-
peace bezette platform. 
 

De druk van de gasindustrie op het 
natuurgebied neemt van beide zijden 
toe. Zo wordt er toenemend ‘schuin 
onder het wad geboord’ vanaf boorlo-
caties op de Groningse en Friese zijde, 
en speelt de komst van nieuwe boor-
platforms aan de Noordzeezijde van 
verschillende Waddeneilanden. 
 

Verdrinking  
Gaswinning vormt zowel een directe 
als een indirecte bedreiging voor de 
Waddenzee. De combinatie van bo-
demdaling door gaswinning en zee-
spiegelstijging door klimaatverande-
ring kan op termijn leiden tot groot-
schalige verdrinking van de ecologisch 
zeer waardevolle wadplaten in het 
gebied.  
 

Werelderfgoed  
Nu vallen de wadplaten tweemaal 
daags droog en vormen zij een inter-
nationaal onmisbare voedingsgrond 
voor miljoenen trekvogels. De Wad-
denzee is ’s werelds grootste aaneen-
gesloten intergetijdengebied en van 
Den Helder tot Esbjerg in Denemar-
ken door UNESCO uitgeroepen tot 
werelderfgoed. In 2016 won het ge-
bied de verkiezing van ‘mooiste na-
tuurgebied van Nederland’. 

(Vervolg van pagina 1) 

Proefboring  

Deze week,  

de DAG van….. 

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  



 

 

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 18 februari  
ds. Frans Weeda, Vlieland  H. Avondmaal 
 

R.K. Pastoraat Vlieland 

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

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

Volgende viering: Maandag 19 februari 19.30 u. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Huis gevraagd Hallo iedereen, wij 

zouden graag weer op Vlieland wonen, ech-
ter ontbreekt er nog een woning. Dus heeft u 
verhuisplannen mail ons dan op dit mail-
adres;  ralphruben@hotmail.com. 
 

Groetjes Ruben, Marlies,Sofi en Finn 

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 

Dierenarts week eerder! 
De eerstvolgende keer dat de dierenarts op 
Vlieland zou komen was gepland op zater-
dag 31 maart maar dit is paaszaterdag en 
daarom niet zo handig.  
Dierenarts Karin Fonad heeft daarom het 
bezoek aan Vlieland met een week ver-
vroegd en komt op zaterdag 24 maart. 

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. 

Kaartje 
sturen ? 

 

Aron Boon  
Revalidatie Fryslân 
t.a.v. Aron Boon, Afd. D kamer 44 
Hoofdstraat 3 
9244 CL Beetsterzwaag 
 

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 

Nieuw adres voor Aron Boon 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  
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Bedrijvencompetitie TCV ‘91 
 

Woensdag 14 februari 2018 werden er 5 wedstrijden op drie 
banen gespeeld. Ondanks de stevige wind werd er bij vlagen 
zeer goed gespeeld.  
 

De wedstrijd Hotelletje – Zevenster was een prachtige spannende wedstrijd, bijna 
een kopie van de wedstrijd in de vorige periode, met het verschil dat nu Het Ho-
telletje aan het langste eind trok. De teleurstelling bij de Zevenster was dan ook 
erg groot. Agnes was er stil van en Auke wilde het net wel in stukken slaan. Geluk-
kig voerde het plezier in het spel de boventoon en konden allen er na de tijd dub-
bel van genieten. Dat het een zware partij was voor Minke en Paul, bleek wel in 
de wedstrijd die zij erna nog mochten spelen. (Zie uitslagen hieronder). Bij Miss 
Little Pancake speelde invaller Stefan (een bekend en goed darter) zijn eerste ech-
te tenniswedstrijd en genoot er van. Hij had zijn eigen fanclub (Snoepwinkel Toon)  
al meegenomen. Na zijn eigen wedstrijdanalyse besloot hij om zich maar meteen 
op te geven om een tenniscursus te gaan volgen. We zullen hem zeker nog vaker 
op de baan zien. Na afloop was er nog een gezellige nazit in “Het Breekpunt”. 

   Gerard Pelgrim 
Uitslagen: 

 

 

Afgelopen weekend hebben we sa-
men met vrijwilligers van de Vogelbe-
scherming een mooie klus gedaan in 
Kroon's polders. Noord van de vogel-
kijkhut is in 2016 een schelpeneiland 
gemaakt, zodat je van dichtbij vanuit 
de kijkhut mooi vogels kunt zien.  
 

Er groeiden al aardig wat planten op 
het eilandje en deze moesten verwij-
derd worden. Dat doen we vooral, 
omdat we hopen op grote sterns die 
daar gaan broeden en deze vogels 
houden van een open vlakte met 
schelpen. 
 

Lekker aan de slag 
De groep van 10 vrijwilligers gingen 
op zaterdag om 10 uur van start en 
gelukkig werkten de weergoden mee. 
Naarmate de klus vorderde kwam er 
steeds meer zon, zodat we onder een 
blauwe lucht konden lunchen.  
De ‘vogeltjekiekers’ die met hun tele-
scoop op de polderdijk stonden te 
kijken, zullen wel verbaasd zijn ge-
weest, toen ze wat hoofden boven 
het riet uit zagen komen. 
 

 Boswachter Anke Bruin-Kommerij 

Muziekonderwijs op Vlieland?  

   www.smv-vlieland.nl 
 

Alle leeftijden 

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. 



Voor uw gemak, alles onder een dak 
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Is het nu een krampachtige poging om nog wat goed te willen maken van de 
laatste jaren of is het een oprechte doelstelling om meer kinderen op de 
Jutter te krijgen en daarbij de overtrokken Vlielandse huizenmarkt weer enigs-
zins proportioneel te krijgen? 
 

Gezien de vorige maand door de gemeenteraad goedgekeurde Woonvisie is dat 
laatste blijkbaar niet het geval. Deze nieuwe woonvisie, opgesteld in opdracht 
van de gemeente, door bureau KAW, waar de gehele raad, zonder noemens-
waardige op- of aanmerking mee heeft ingestemd, kan gezien worden als een 
springplank om de Vlielandse woningmarkt nog verder te laten ontsporen.  
 

De laatste hoop voor verbetering van de huisvestingsproblematiek op Vlieland 
zal zich op 21 maart, bij de Gemeenteraadsverkiezingen, moeten openbaren als 
er raadsleden gekozen gaan worden die wel verdergaande maatregelen willen 
nemen. 

De Vlielandse jongeren (24+) krijgen 
het sowieso lastig de komende 2 jaar 
om voor een woning in aanmerking te 
komen. Nu is het natuurlijk niet zo dat 
het een taak is van de gemeente is 
om voor huisvesting te zorgen maar 
gezien de eilander situatie en het ver-
leden, is dat er wel een geworden. 
Naast de voorrang van een jong gezin, 
wat overigens maar beperkt zal zijn, 
gezien het aantal geboortes, en de 
beperking hierdoor voor de doorstro-
ming, komen de komende tijd geen 
geschikte woningen beschikbaar. Be-
gin deze maand heeft de gemeente 
aangekondigd alle vanaf dat moment 
vrijkomende één- en tweepersoons-
woningen actief met voorrang aan te 
bieden aan de tien huurders van de 
aanleunwoningen die binnenkort ge-
sloopt gaan worden. Het college moti-
veert deze maatregel door te stellen 
dat “over enige tijd begonnen wordt 
met de sloop van De Uiterton. Hier-
door moet (tijdelijke) vervangende 
woonruimte geregeld worden voor de 
huidige bewoners van De Uiterton en 
de aanleunwoningen. Een gedwongen 
verhuizing is een behoorlijk ingrijpen-
de gebeurtenis! zeker voor oudere 
mensen en mensen met een zorgbe-
hoefte, en al helemaal als je twee 
keer moet verhuizen. Tijdelijke huis-
vesting in containerwoningen is bo-
vendien een kostbare aangelegen-
heid. […] in overleg met WoonFries-
land is daarom besloten vrijkomende 
één- en tweepersoonswoningen actief 
met voorrang aan te bieden aan de 
tien huurders van de aanleunwonin-
gen. De huurders maken zelf de keus 
of men op het nieuwe adres perma-
nent gaat wonen of tijdelijk totdat de 
nieuwe “Zorgbuurt Vlieland is gereali-
seerd. Men behoudt alle rechten op 
toewijzing van een woning in de nieu-
we zorgbuurt. 
 

Op zich een goeie en begrijpelijke 
maatregel, maar de kans op een wo-
ning wordt de komende jaren voor 
jongeren hierdoor nihil. Naar ver-
wachting zal er over twee jaar ruimte 
komen. Of de bewoners van de Uiter-
ton blijven in hun “tijdelijke” huisves-
ting of stromen door naar de nieuwe 
zorgbuurt. In beide scenario’s komen 
er, volgens de eerste plannen, 28 wo-
ningen door nieuwbouw beschikbaar, 
deels doordat men verhuist uit de 
tijdelijke woning naar het zorgplein, 
of de woningen op het zorgplein, die 
leeg blijven, komen dan in aanmer-

Het antwoord op de vraag of het een 
krampachtige poging is komt tot ui-
ting in de publicatie van de gemeente 
zelf in UHK en het daaruit voortvloei-
ende artikel, begin deze week, in de 
Leeuwarder Courant. Hierin stelt onze 
burgemeester dat jonge gezinnen 
voorrang krijgen boven alleenstaande 
jongelui, die eigenlijk aan de beurt 
zijn volgens de geldende, door de 
raad vastgestelde procedure. Het ver-
schil in toewijzingspunten mag niet 
meer dan 10 bedragen. Bijkomende 
voorwaarde aan die gezinnen die in 
aanmerking komen voor de voorrang, 
is dan wel dat hun kinderen verplicht 
naar de Jutter moeten. Een voorwaar-
de die lijkt op een uit de voormalige 
DDR. 
 
De Vlielandse ondernemers zijn elk 
jaar naarstig op zoek naar nieuw per-
soneel, het merendeel horeca gerela-
teerd. Een enkele keer komt daar een 
jong gezin op af, het is dan reuze las-
tig voor de ondernemer om passende 
huisvesting te vinden, een gezin kan 
natuurlijk niet op een “personeels-
kamertje”. Daarom is het een goed 
streven van de gemeente de onderne-
mers daarbij enigszins tegemoet te 
komen, dit gaat dan wel ten koste van 

andere woningzoekenden, een blij-
vend terugkerend probleem waar de 
gemeente zelf debet aan is. In het 
bewuste artikel stelt burgemeester 
Schokker dat het college er niet lan-
ger bij wil staan te kijken en niets 
doen. Met andere woorden; wat we 
tot op heden eigenlijk wel altijd heb-
ben gedaan…….  
 
Het is in deze column al vaker aan de 
orde geweest, de vergrijzing, minder 
kinderen en de enorme terugloop van 
het aantal kinderen op de Jutter, pro-
blemen die lang van tevoren waren 
zien aan te komen, en eigenlijk alle-
maal zijn terug te brengen tot het 
probleem van de huisvesting. De afge-
lopen jaren zijn er meer dan 60 wo-
ningen verkocht waarin de gemeente 
de regie had kunnen hebben om wo-
ningen betaalbaar te houden. Men 
had onorthodoxe maatregelen kun-
nen nemen, dit had zeker op weer-
stand gestuit maar had de heden-
daagse problematiek voor een groot 
deel kunnen voorkomen en had jonge 
gezinnen beter aan huisvesting kun-
nen helpen, zodat ze niet naar de wal 
moesten vluchten, waardoor meer 
kinderen op school en minder stress 
bij werkgevers. 

Kind niet op de Jutter: dan ook geen huis! 
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king voor jongeren. Een ontwikkeling 
die men ook voor ogen heeft. In de 
Woonvisie staat hierover geschreven: 
“Deze woningen zijn breed inzetbaar 
voor ouderen, al dan niet met een 
zorgvraag, of als er onvoldoende 
vraag is onder deze doelgroep: voor 
andere groepen zoals starters. Voor-
deel van het mengen van leeftijds-
groepen is dat jongeren hand- en 
spandiensten kunnen verlenen rich-
ting hun eigen ‘eiland-ouderen’”. 
Naast de genoemde 28 woningen 
komen er rond het zorgplein zes tot 
tien woningen waar mensen kunnen 
verblijven die intensieve zorg nodig 
hebben.  
 

Kritiek op de vastgestelde Woonvisie 
zit niet in de ambitie en de doelstel-
ling, die lijkt voldoende maar in het 
wederom ontbreken van maatregelen 
om de woningen op Vlieland betaal-
baar te houden. 
 

Terschelling 
Daar waar bureau KAW in haar bege-
leidende tekst voor een gelijksoortige  
Woonvisie voor Terschelling, waar 
dezelfde problematiek heerst, schrijft: 
“Om dit nijpende woningmarktpro-
bleem op te lossen adviseren we een 
concreet woningbouwprogramma dat 
focust op nieuwbouw van goedkope 
sociale huur, goedkope koop en tijde-
lijke huisvesting. Maar dit bereiken is 
een tweede.  
 

Daarom hebben we instrumenten 
aangereikt waarmee de gemeente de 
woningmarkt kan reguleren zoals de 
gemeentelijke huisvestingsverorde-
ning aanscherpen en een kettingbe-
ding bij doorverkoop introduceren”, is 
dit advies, opmerkelijk genoeg, niet in 
de begeleidende tekst aan Vlieland 
terug te vinden (?) 
Reden om navraag te doen bij onder-
zoeker Daniël Depenbrock, teamlei-
der bij KAW woonbeleid en strate-
gisch voorraadbeleid, die aan de 
Woonvisie van Vlieland heeft meege-
werkt. Hij vertelt de Vliezier dat de 
gemeente Vlieland ervoor heeft geko-
zen niet voor deze ambitie te gaan…… 
 

Niets geleerd 
De ambitie om jonge gezinnen naar 
het eiland halen strandt steeds op 
twee punten; werk en woning. Werk 
is er met regelmaat, maar zonder wo-
ning komt het jonge gezin niet naar 
Vlieland of blijft een “Vlielands gezin” 
niet op het eiland, in het verleden is 
dat al voldoende aangetoond.  

In 2011 schreef de Vliezier: “Dit 
schooljaar vertrekken vijftien gezin-
nen van Vlieland. In totaal zijn 34 kin-
deren dit jaar  vertrokken of gaan 
vertrekken uit het basis- en voortge-
zet onderwijs. Dan heb je ook nog een 
stuk of tien kinderen die in Harlingen 
bij kostgezinnen verblijven om daar 
naar school te gaan”. 
 

Naast carrièremogelijkheden op het 
eiland wil men ook een eigen huis, en 
die zijn ver buiten beeld. 
In de Woonvisie stelt men “we laten 
het ‘aan de markt’ om op de vraag 
naar duurdere woningen in te spelen. 
We zien het niet als kerntaak van de 
overheid of corporatie om daarin een 
actieve rol te spelen. Uiteraard wer-
ken wij graag mee aan initiatieven die 
passen in de ruimtelijke kaders”. 
 

Men wil zich met de Woonvisie dus 
richten op het vinden van oplossingen 
voor de lage en middeninkomens die 
op het eiland wonen of die zich er om 
economisch-maatschappelijke rede-
nen willen vestigen. Het gaat daarbij 
om sociale huur, vrije sector huur tot 
ca. €850,- en koopwoningen tot ca. 
250-duizend euro. Door de Woonvisie 
lijkt dit nu aan de horizon te gaan 
gloren, maar het zal voor korte duur 
zijn als de woningmarkt niet wordt 
gereguleerd. De koopwoningen die er 
gaan komen zijn waarschijnlijk voor 
een beperkt aantal gezinnen binnen 
bereik, maar 250-duizend voor een 
starterswoning, zonder buffer is al 
bijna onbetaalbaar. Voor een hypo-
theek zal het gezamenlijke bruto inko-
men zo’n 5-duizend euro per maand 
moeten zijn.  
 

Wie dat kan betalen doet een goede 
investering en zal spekkoper zijn, 
want bij het vervolgen van de carrière 
of als de kinderen verder willen leren, 
en men naar de wal gaat en het huis 
wordt verkocht, is een ton winst of 
meer, gezien de schaarste, zo ge-
maakt. Daarbij is de woning dan uit 
beeld als starterswoning, zoals dat in 
de gehele Duinwijck ook is gebeurd. 
 

In de periode 2008 – 2017 kwamen er 
ruim 20 woningen op Vlieland gereed. 
Hiervan waren er 10 woningen van 
WoonFriesland (De Vlaminghweg /het 
Boereglop). De overige woningen wa-
ren vooral vrijstaand in het dure 
koopsegment. De 10 woningen van 
WoonFriesland hebben wel bijgedra-
gen aan het aantal woningen op het 
eiland, maar niet aan betaalbare, 

want in dezelfde periode werden 14 
woningen door WoonFriesland ver-
kocht. Daarmee daalde de omvang 
van de sociale huurvoorraad.  
 

In de Woonvisie staat over de ver-
koop van sociale huurwoningen door 
WoonFriesland geschreven dat 
WoonFriesland de woningen aanbiedt 
tegen een vierkantemeterprijs die 
overeenkomt met die van vaste wal. 
 

Het betreft woningtypes die (ook op 
vaste wal) minder gewild zijn maar 
wel een betaalbare instap op de 
koopmarkt vormen. Voor mensen die 
dat dringend zoeken is het een goed 
alternatief. Maar wat men er niet bij 
vertelt, het verleden en het overzicht 
van het Kadaster toont dat aan, is dat 
bij een volgende verkoopronde weer 
hetzelfde verhaal aan de orde is: een 
ton of meer winst door de schaarste 
en uit beeld als betaalbare starterwo-
ning. 
 

250.000: incident 
Over de koopmarkt en de daaraan 
gekoppelde prijzen geven de opstel-
lers van de Woonvisie als voorbeeld 
een vorig jaar verkocht huis aan de 
Willem de Vlaminghweg: Deze recen-
te, niet al te grote koopwoning is ver-
kocht voor een bedrag beneden de 
€250.000,-. Dit is echter eerder een 
incident dan dat hier sprake is van 
een goedkope koopmarkt.  
 

Over het actuele aanbod (ten tijden 
van het opstellen) zegt de Woonvisie: 
“Waardes zeggen niet alles over prij-
zen. Op ‘Huizenzoeker’ staan 18 wo-
ningen te koop, waarvan er 14 met 
prijs zijn vermeld. Van die 14 is één 
woning te koop tussen €200.000 en 
€250.000. Alle andere woningen zijn 
duurder dan €300.000. 
 

Stil in de raadszaal 
Al met al een interessante en leerza-
me Woonvisie waar veel vragen bij 
rijzen. Waarom was het dan zo stil in 
de raadszaal, waarom vond geen en-
kel raadslid er iets van? Er werd zelfs 
niet even achter het oor gekrabbeld.  
Alleen Elsje de Ruijter van GW vond 
dat het wel wat duurzamer mocht.  
 

Met dit document als leidraad zonder 
het voorbeeld van Terschelling te vol-
gen, gaat Vlieland nog verder de ver-
grijzing in, loopt de school nog verder 
leeg en krijgt de bijnaam “Vliebiza” 
een steeds nadrukkelijkere betekenis. 
 

BJH 
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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 

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

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 

 

Vorige week heeft Pieter Arie 15 do-
zen en tassen vol met spullen voor de 
Fibrose kinderen naar de fam .v d. 
Meulen, ambassadeur van de Fribose 
stichting, gebracht. Heel veel kaarten, 
postzegels, ook mapjes met postze-
gels, oude en buitenlandse munten, 
83.000 DE-punten en €160,- in con-
tanten.  
 

Jo Visser: “Als ik een paar kaarten 
verkoop of een klusje doe voor ie-
mand gaat dat in het potje. Geweldig 
wat je met elkaar kan doen en dan 
vooral met spullen die anders worden 
weggegooid. De fam. v/d Meulen had 
zelf ook nog wat DE punten en met 
deze van Vlieland erbij konden 2 
koffiezetapparaten opgehaald en af-
geleverdworden, want die waren in 
bestelling. De apparaten worden voor 
€80 verkocht; iedereen blij zeg ik dan 
altijd!  Er is wel een medicijn voor 
deze kinderen maar het is heel erg 
duur. Het wordt nu  verstrekt aan 
kinderen van 5 tot 11 jaar. Een hele 
verbetering  we gaan gewoon door”, 
zegt Jo. 
 

Cystic Fibrosis wordt ook wel CF of 
taaislijmziekte genoemd. Het is een 
chronische en erfelijke ziekte die bij 
ongeveer 1 op de 5.000 kinderen in 
Nederland voorkomt. 
 

Jo Visser is op Vlieland al jarenlang 
actief voor een organisatie die op-
komt voor de belangen van kinderen 
met Fibrose. Wie wat voor haar heeft, 
zoals binnen- en buitenlandse postze-
gels, oude  ansichtkaarten, speldjes 
en DE punten: “Gooi het maar bij mij 
naar binnen!” 
 

Alvast namens de zieke kinderen be-
dankt. 

Jo Visser Hondius 
 

Post: Dorpsstraat 75, 8899 AD Vlieland 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Er zijn in het verleden op Vlieland wel  
winterse dartscompetities geweest en 
af en toe wordt er in een café voor de 
gezelligheid met pijltjes gegooid. Vaak 
is het dan wel handig voor het behoud 
van het interieur van de zaak, dat er 
rondom het dartbord een grote plaat 
hangt waar de “blindgangers” in te-
recht komen. 
 

Aan dit goedbedoelde, maar in verge-
lijking met de competities die met re-
gelmaat op SBS6 worden uitgezonden, 
hopeloze pijltjes gooien, kan op Vlie-
land wel eens een eind aan komen! 
 

Sinds een jaar woont op Vlieland, als 
vaste medewerker van de slijterij, Ste-
fan Kuipers, die een begenadigd darter 
blijkt te zijn gezien zijn onderstaande 
relaas van de BAUHAUS Dutch Open 
Darts 2018 competitie die gehouden 
werd in de 'De Bonte Wever' in Assen. 
 

Deze competitie is er niet zomaar een: 
Bauhaus, een Duitse winkelketen van 
bouwmarkten, sponsort de competitie 
al jaren. Op de lijst met winnaars van 
de afgelopen jaren prijken namen als 
Raymond van Barneveld, Ted Hankey, 
Martin Adams en Co Stompé. Dat Ste-
fan Kuipers dezelfde kapper heeft als 
Michael van Gerwen is puur toeval. 
 

Het boeiende verslag van Stefan:  
 

Twee weken geleden, 2, 3 en 4 februa-
ri, heb ik in Assen meegedaan aan het 
de Dutch Open (grootste Open Dart-
toernooi van de Wereld).  
In totaal deden er verdeeld over diver-
se categorieën 5705 mensen mee 
(ruim 3000 mannen) Van mijn werk 
had ik twee weken vakantie opgeno-
men om me goed voor te bereiden op 
dit prachtige evenement.  

De eerste dag stond het koppeltoer-
nooi op het programma. Ik koppelde 
met een goede vriend Dennis Serra en 
wist drie wedstrijden te winnen en de 
vierde ronde te bereiken.  
 

De tweede dag was fantastisch. Hier 
keek ik al maanden na uit en had me 
mentaal goed voorbereid.  
De eerste wedstrijd is altijd spannend, 
je zal deze maar verliezen en het toer-
nooi is meteen afgelopen, maar won ik 
relatief eenvoudig met 3-1. Sterke fi-
nishes van 74 en 70 met twee pijlen 
uitgegooid. De tweede wedstrijd won 
ik wederom met 3-1. Vanaf de derde 
ronde werd het lastiger waar ik geluk-
kig weer met 3-1 won. In deze wed-
strijd was een grote portie concentra-
tie vereist. Ik wist in de loop van de 
wedstrijd dat ik beter was maar moest 
toch de pijlen in de goede vakjes gooi-
en. Ook gebeurde er een klein onge-
lukje. Mijn shaft brak af en had helaas 
geen reserve shafts bij me (slechte 
voorbereiding) Gelukkig had de schrij-
ver bij het bord een extra shaft die ik 
heb gekregen en zo de wedstrijd her-
vatten. Ik won weer met 3-1.  
 

Nu stond de halve finale van mijn 
sheet op het programma tegen ene 
Paul Rothuizen. Aardige man al was hij 
wel erg traag met de pijlen uit het bord 
halen en teruglopen. Ik wist dat ik mij 
hieraan aan moest passen en even 
wachten tot hij de pijlen uit het bord 
haalde en teruggelopen was voordat ik 
ging staan en gooien. Volgens mij vond 
hij dat nogal vervelend maar anders 
kon ik mij niet concentreren op mijn 
spel. Bij een stand van 1-1 miste hij 
pijlen voor dubbel 8. Ik had nog 80 
punten staan. Met twee pijlen wist ik 
er veertig af te halen (2x20) en gooide 
ijskoud de dubbel 20. Ik wist dat ik 
hem mentaal had gebroken en speelde 
de wedstrijd met spanning maar veel 

zelfvertrouwen uit. Wederom won ik 
met 3-1.  

In de sheetfinale wachtte Andy Bae-
tens, een Belgische darter die bij de 
BDO (Britisch Dart Organisation) op de 
elfde plaats van de wereldranglijst 
staat. Erg spannend. Het was voor een 
plaats bij de beste 128 heren van jet 
toernooi. We moesten bepalen wie er 
aan de wedstrijd mocht beginnen door 
op de Bull te gooien. Meneer Baetens 
gooide hem in de enkele Bull waarna ik 
hem in de Bull mikte.  
 

Ik mocht beginnen!! Langs het hek 
waren er kennissen en vrienden verza-
meld die mij gingen aanmoedigen. 
Bedankt daarvoor, jullie steun was erg 
fijn! Ik begon goed en kreeg de eerste 
leg kans op een dubbel, miste waar-
door Andy hem uitgooide. De tweede 
leg verliep exact hetzelfde, ik weer een 
kans maar hij gooide hem uit. De moed 
zakte in mijn schoenen maar het tij 
keerde, om in Vlielandse begrippen te 
praten.  
 

De derde leg kreeg ik weer kansen op 
een dubbel en gooide dit keer wel het 
goede vakje. Welke dubbel het was, 
geen idee, ik was in trance. Het was 2-
1 en het werd nog erger 2-2!! Mentaal 
was ik uit een dal geklommen en had 
me herpakt. De laatste leg zou beslis-
sen wie zich bij de beste 128 zou mel-
den. Ik trok aan het kortste eind. Het 
was een slechte leg van ons allebei, de 
spanning zat in de weg en er werden 
matige scores gegooid. Het ging wel 
gelijk op maar ik kwam twee pijlen te 
kort, ik stond op een dubbel waar hij 
hem uitgooide en won! Helaas. Helaas. 
Toch een prachtig toernooi waar ik tot 
aan de sheetfinale mentaal ijzersterk 
was. 
 

Het komende jaar ga ik mij richten op 
de Friese rankingtoernooien. Hier 
hoop ik genoeg punten te verzamelen 
om hogerop te komen.  
 

Ook wil ik mij in het komende jaar  
richten op het Vlielandse darten en 
hoop samen met nog een aantal men-
sen een eigen Vlielandse bedrijven-
competitie op te zetten.  

Stefan Kuipers  
 

Wie belangstelling heeft voor het meedenken 
en opzetten van een Vlielandse competitie kan 
contact opnemen met Stefan:  
stefankuipers@outlook.com 
 

NB: Het spelverloop van Stefan en z’n maat in  
schematische weergave is te vinden op:  
dutchopendarts.nl aanklikken uitslagen en He-
ren Koppels en dan door scrollen naar blz. 9. 

Op Vlieland woont een topdarter! 



 

+) 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.+ 

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: 
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Sjoelen  
met Bart 

Loodscafé  

11 februari 

hansko 5 581 129 

eric   5  580  126 

tomtom  5  571  127 

hylke   5  570  122 

sharon   5  566 122 

hetty   5  564 120 

pien   5  547 117 

ilona   5  540 115 

marco   5  528 121 

amanda 5  527 117 

sam   5  517 111 

kirsten   5  516 121 

oliver   5  494 125 

christiaan5 443 104 

piet   4  427  121 

judith   4  404  111 

sven   4  400 109 

livia   4  392 105 

rene   4  369 104 

marijn   4  362 108 

bas   4  360   96 

dalton   3  326  108 

bram   3  321  108 

emma   2  212  106 

niels   2  181  103 

bart   1    99    99 

ivm de wispo 

met dank aan assis-

tenten:Ilona, Sam en 

Marco, beredruk 

en gezellig.... 

Uiterton  

12 februari 

henny   9  967 124 

nelC   9  938 121 

marjolein 9 915 120 

tinus   9  786  108 

nelZ   6  437  102 

steef   6  395  106 

joop   6  389    94 

o.l.v. de meester 

zelf. 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Bridge verslag van 13 februari 2018 
 

In verband met het overlijden van 
Maria Kruijt werd ter nagedachtenis 
aan haar een minuut stilte gehouden. 
Maria was jarenlang een trouw lid van 
onze club. Eerst samen met haar man 
Boy en later, tot het niet meer ging, 
met Nel Cupido.  Naast het feit dat 
Maria heel goed kon bridgen, was zij, 
en dat is nog veel belangrijker,  ook 
een zeer gezellig lid. 
 

Ook in de sport liggen vreugde en 
verdriet dicht bij elkaar. We zien dat 
nu bij de Olympische spelen, maar 
ook op ons clubje. De onderlinge ver-
schillen waren deze week klein, maar 
o zo verrassend, want jawel de beide 
meisjes eindigden als eerste. Een ge-
weldige prestatie. Ook Eva, Ineke, Eva 
en Henk stegen boven zich zelf uit. 

Naam      bakken     totaal     max.worp 

TOT SJOELS  
zie weekagenda Vliezier en Vlietrine. 

Bart 06-54243591 

Afijn hier de volledige uitslag (%): 
 

1e  Tiety en Eline  57 
2e  Elsje en Ineke  56 
3e  Eva en Henk V  55 
4e  Nel en Francis  55 
5e  Anne en Frans  53 
6e  Magda en Agnes  53 
7e  Anja en Auke  52 
8e  Sonja en Jan  48 
9e  Lily en Riek  47 
10e  Marijke en Henk  41 
11e  Klaske en Monnie  35 
 

Tot ziens tot bridge 
Auke Poppema 
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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.): 

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 

Robert Jager fluit  
Vlieland-Bolsward 
 

In de Grote Bosatlas van het Ne-
derlandse voetbal staat Vlieland 
als uitzondering op de kaart.  
 

Het bewuste hoofdstuk gaat over de 
“clubdichtheid”. Elke Nederlander 
woont tussen de 2,3 en 2,7 km. van 
een voetbalaccommodatie.  
 

Vlieland is de grote uitzondering als 
enige gemeente zonder voetbalclub. 
Per afgelopen weekend klopt dit niet 
meer want ook Vlieland komt uit in 
de KNVB voetbal competitie.  
 

De wedstrijden van het onder8 en 
onder10 team waren helaas en tot 
verdriet van de spelers afgelast.  
 

Het onder13 team speelde een uit-
wedstrijd in Harlingen tegen Zeerob-
ben onder13-5 en won glansrijk met 2
-10.  
 

Het MO15 team speelde een 
"thuiswedstrijd" op de accomodatie 
van FC Harlingen tegen Bolsward. De 
wedstrijd - onder leiding van oud Vlie-
lander Robert Jager (foto) als scheids-
rechter - ging gelijk op maar werd 
uiteindelijk nipt met 3-2 verloren.  
 

Hulde voor FC Harlingen dat zijn ac-
commodatie geheel kosteloos aan ons 
meidenteam ter beschikking stelt 
voor de thuiswedstrijden dit seizoen.  
Zaterdag 17 februari speelt het on-
der13 thuis (en dus afgelast) terwijl 
onder8 en onder10 beiden een wed-
strijd in Dronryp spelen (14:00 uur). 
MO15 speelt een vroege uitwedstrijd 
tegen en bij FC Harlingen.  

Guido 




