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4e seizoen Dokter Deen 
Nog een kleine week en dan start het 
vierde seizoen van Dokter Deen.  
Dit vierde seizoen is tevens het laatste 
seizoen, omdat omroep Max vorig 
jaar heeft besloten te stoppen met de 
serie. In de eerste aflevering van sei-
zoen 4 wordt uit de doeken gedaan 
hoe het is afgelopen met Maria Deen. 
Ze moet een zware operatie onder-
gaan en de afloop daarvan is onzeker. 
 

Vier jaar later hebben Maria’s zoon 
Robbert en zijn vriendin Pip de huis-
artspraktijk overgenomen. Maria’s 
dochter Isa en haar man Freek, de 
dominee, hebben hun intrek geno-
men in het huis van Dokter Deen. 
Daar zorgen ze voor Femke, het kind 
van Maria’s derde kind Wendy en 
voor moeder Deen. 
 

Eerste aflevering 4e seizoen: donder-
dag 1 maart, 20:25 uur op NPO 1. 

In de komende raadsvergadering staat ter bespreking op de agenda: de wijze 
van het inzamelen van huishoudelijk afval op Vlieland. Het is dus een be-
spreekpunt, er worden nog geen besluiten genomen over hoe het afval in de 
toekomst zal worden ingezameld, bijvoorbeeld middels ondergrondse contai-
ners. Het aspect om de inzameling aan het bedrijfsleven over te laten, of al-
thans te onderzoeken, komt in het voorstel niet aan de orde. 

Het is alweer ruim 15 maanden gele-
den dat de gemeenteraad besloot dat 
over dit onderwerp een publieksbij-
eenkomst georganiseerd moest wor-
den om onderwerpen als ondergrond-
se afvalinzameling, gescheiden inza-
melen van gft te bespreken en om 
suggesties te krijgen om het schei-
dingspercentage van papier, glas, 
metaal en textiel op Vlieland te ver-
hogen. Ook “Diftar” stond op dit lijst-
je. Diftar staat voor gedifferentieerde 
tarieven waarbij per huishouden ge-
registreerd wordt hoeveel afval aan-
geboden wordt en hoe minder een 
huishouden aanbiedt hoe lager de 
afvalstoffenheffing zal zijn.  
 

De bewuste publieksbijeenkomst is 
bijna een jaar geleden gehouden op 
13 maart 2017. Hier waren ca. 35 ge-
ïnteresseerden aanwezig. Naast aller-
lei informatie over de genoemde on-
derwerpen kregen de aanwezigen de 

gelegenheid om hun mening en sug-
gesties schriftelijk achter te laten. 
Het bleek dat met name bij de oude-
ren vereniging VESV veel vragen leef-
den omtrent het ondergronds inza-
melen. Daarop is de gemeente met 
(o.a.) het bestuur van de VESV op 
excursie gegaan naar de gemeente 
Terschelling, waar met name ‘op 
West’ de inzameling van afval met 
ondergrondse containers plaatsvindt.  
 

Deze excursie werd over het alge-
meen als zeer verhelderend ervaren 
maar ook werd duidelijk dat het even-
tueel invoeren van de ondergrondse 
inzameling wel aan een paar 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. Week 9 

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 
 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 
 09 weekend Yoga: In balans op Vlieland vlielandyoga.nl 
 17 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 
 21 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland 
 22 do 15.00   DonderdagmiddagFilm: El Olivio   Podium Vlieland 
 22  do - - - - Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paashazen maken (opgeven)  Vliering 
 03  za  - - - - Activiteiten gr. 4 t/m 8: Lasergamen in Flidunen (opgeven)   Vliering 
 24  za  - - - -  Activiteiten Vmbo:  Karaoke avond (opgeven)  Vliering 
 24 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 

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 

22 Denkdag 

27 Dag van de IJsbeer 

28 Dag van de Doktersas-

sistente 

 RSI-Dag 

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 

 
Voor uw gemak, alles onder een dak 
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vogels op wadplaten, waar ze op zoek 
gaan naar schelpdieren. Maar bij ex-
treem hoge waterstanden vallen die 
wadplaten niet of nauwelijks droog. 

Dat was bijvoorbeeld zo rond de jaar-
wisseling, toen door een krachtige 
westenwind de waterstand geduren-
de langere tijd steeg. 
 

Binnendijks 
Binnendijkse weilanden en graslan-
den vormen bij hoog water een mo-
gelijk alternatief voor de wadplaten. 
De scholeksters foerageren dan niet 
op schelpdieren maar op wormen: 
voedsel van wat mindere kwaliteit. De 
meeste van die binnendijkse graslan-
den vind je niet op Vlieland maar een 
eindje vliegen verderop, op Texel. 

Gegevens van een kleine vijftig schol-
eksters die afgelopen december op 
twee van de hoogwatervluchtplaat-
sen op de Vliehors zijn gezenderd, 
laten goed zien hoeveel tijd de vogels 
op Texel doorbrachten.  
Het percentage bleek sterk omhoog 

CHIRP, een gezamenlijk project van 
NIOO-KNAW, Sovon en Radboud Uni-
versiteit, onderzoekt de factoren 
waardoor de scholeksterpopulatie de 
laatste decennia zo snel achteruit-
gaat. Op de Vliehors, een zandplaat 
op Vlieland, worden tientallen schol-
eksters met UvA-BiTS GPS trackers 
uitgerust om zo hun bewegingen en 
gedragingen te kunnen analyseren. 
 

Op de Vliehors zijn drie hoogwater-
vluchtplaatsen (HVPs) van scholek-
sters: een in het westen/midden van 
de zandplaat en twee verder naar het 
oosten. 
 

Voedselrijke plekken 
Overwinterende vogels wachten daar 
op laag tij, om vervolgens op zoek te 
gaan naar voedselrijke plekken. De 
scholeksters die op de verschillende 
HVPs overtijen, maken over het alge-
meen ook gebruik van verschillende 
gebieden om voedsel te zoeken. 
 

Normaal gesproken foerageren de 

Texelse graslanden trekken scholeksters van Vlieland 

Voor het CHIRP-project worden op Vlieland scholeksters uitgerust met GPS 
zenders. Dat levert veel waardevolle gegevens op. Bijvoorbeeld over wat er 
gebeurt als ze tijdens hun overwintering niet op de gebruikelijke plaatsen kun-
nen foerageren door extreem hoog water. 

te gaan tijdens de periode van hoge 
waterstanden. 
 

Oostelijke Vliehors  
Daarbij bleek er ook een opvallend 
verschil te zijn tussen scholeksters die 
gebruik maakten van de westelijke 
hoogwatervluchtplaats en scholek-
sters die op de oostelijke Vliehors 
waren gezenderd. 
 

Vooral de westelijke scholeksters vlo-
gen naar Texel om daar binnendijks te 
foerageren, ten zuiden van De 
Cocksdorp. De oostelijke scholeksters 
bleven in de meeste gevallen op het 
wad foerageren. 

Deze scholeksters verblijven verder 
van Texel af in vergelijking met de 
andere groep. Daardoor hebben ze 
mogelijk minder aanleiding om naar 
Texel te vliegen. 
 

Conditie 
Een andere, mogelijk belangrijke fac-
tor die kan verklaren waarom sommi-
ge scholeksters wel en andere niet 
binnendijks gaan foerageren is condi-
tie. 

Scholeksters in een slechte conditie 
hebben minder reserves om op te 
teren, en moeten mogelijk bij hoge 
waterstanden verplicht extra foerage-

(Vervolg op pagina 5) 

Deze week,  

de DAG van….. 



 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 
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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 

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 25 februari: 
ds. Frans Weeda, Vlieland  
 

R.K. Pastoraat Vlieland 

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

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

Volgende viering: Maandag 19 maart 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Naar school in Harlingen? 

TE KOOP Scholierenhuis 
5 scholierenkamers en 1 ouderkamer 

Op fietsafstand van veerboten en de scholen 
TE HUUR 

Huren van dit huis is eventueel ook mogelijk 
INFO: Harrie van Barneveld 

06-53870093 of Harrie@Vlie.nl  

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 

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

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 

 

 

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 

Notariskantoor mr. W.M. Cupido-Smit 

Zitting op Vlieland  
in het Oude Raadhuis (Dorpsstraat 148)  

op: 7 en 21 maart / 4 en 18 april  /  1 mei 
Voor een afspraak kunt u contact met ons 

opnemen via: 0562 442500  
of: kantoor@notaristerschelling.nl 

De Caroussel op 17 maart  
Helaas hebben we afgelopen zaterdag onze 
toneeluitvoering af moeten lassen, omdat we 
een zieke toneelspeler hadden. Maar niet 
getreurd, u kunt op 17 maart 2018 om 20.00 
uur in de Bolder komen genieten van een 
heerlijke avond vertier! Bewaard u de loten 
goed die aan de deur zijn verkocht, want de 
trekking hiervan vindt ook plaats op 17 maart 
2018! Heeft u nog geen loten, dan kunt u 
deze altijd nog bij de bolder kopen als u naar 
onze uitvoering komt kijken! Tot dan! 

Toneelvereniging De Caroussel  

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 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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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 - drukwerk@vlie.land 

Aandacht trekken doe je met 

STOEPBORDEN 

waarden zou moeten voldoen zoals 
een goede regeling voor hulp aan 
ouderen. 
Met het bespreken in de gemeente-
raad wil het college de raad in positie  
brengen om een voorkeur uit te spre-
ken voor één van de twee opties. A: 
eigen grotere kraakperswagen of B: 
volledig ondergronds, voor de inzame-
ling van afval. Het college van B&W 
heeft een voorkeur voor scenario A, 
een eigen grotere kraakperswagen.  
 

Grotere kraakpers voorkeur 
Uit de Notitie “Erop of eronder”, wel-
ke als bijlage bij dit agendapunt is 
gevoegd, wordt de voorkeur van het 
college ook genoemd: “[….] met enige 
voorzichtigheid mag worden gecon-
cludeerd dat de optie “grotere kraak-
pers” voor Vlieland gemiddeld geno-
men beter scoort dan “alles onder-
gronds”.  
 

Overlaten aan marktpartij 
Wat in het hele verhaal over de afval-
inzameling niet aan de orde komt, is 
dat de wettelijk verplichting voor ge-
meenten zich beperkt tot 
(gescheiden) inzamelen van huishou-
delijk afval. Het is wettelijk niet de 
taak en de verantwoordelijkheid van 
de gemeente om ook bedrijfsafval  in 
te zamelen. Dit betreft niet alleen 
“gewoon” bedrijfsafval maar ook 
huishoudelijk afval van de kampeer- 
en zomerhuisterreinen en apparte-
menten en hotels. Zo verzamelen 
WestCord en Stortemelk al jaren, in 
samenwerking met het lokale Vlie-
landse bedrijfsleven, zelf al het afval 
in. Er zijn dan ook nog maar weinig 
gemeenten in Nederland waar de 
eigen organisatie ook het bedrijfsafval 

(Vervolg van pagina 1) 

Huishoudelijk afval 
inzamelt. Ongeveer één derde van de 
Nederlandse gemeenten heeft zelfs 
het verplichte inzamelen van huishou-
delijk afval uitbesteed aan een markt-
partij, aldus de VNG. 

Alvorens besluiten te nemen zou het 
een logische zaak zijn dat dit aspect 
ook op Vlieland zal worden onder-
zocht. Er zijn op Vlieland diverse par-
tijen die mens en materiaal hebben 
(of kunnen aanschaffen) om het be-
drijfs- en eventueel het huishoudelij-
ke afval op een verantwoordelijke 
wijze te kunnen inzamelen. Deze on-
dernemingen kunnen doorgaans, zo-
als inmiddels ruimschoots is aange-
toond, efficiënter werken, omdat zij 
personeel en materiaal flexibeler kun-
nen inzetten. 
 

Een dag p.w. huren 
De optie daarbij is dat als de gemeen-
te zich beperkt tot het huishoudelijke 
afval, een (kleine) vuilnisauto een dag 
in de week gehuurd kan worden van 
de Omrin of Harlingen. Deze auto kan 
’s morgens met de boot meekomen 
en aan het eind van de dag terug naar 
Harlingen, zonder overslag van het 
afval in een transportcontainer.  
 

100 kg. p.p.p.jr.  
Volgens Natuur & Milieu zal het huis-
houdelijk restafval in 2020 ongeveer 
100 kg. per persoon per jaar bedra-
gen. Dit is minder dan 2 kg. p.p.p.w. 
bij 1100 inwoners, 2,2 ton per week. 
Met een marge van 100%, bij lange na 
niet de capaciteit van een vuilnisauto.  
Voor de afvalbakken in de Dorpsstraat 
en op de dijk kan een klein voertuigje 
volstaan waarmee de zakken worden 
ingezameld. Dit kan bijvoorbeeld met 
een elektrische Spijkstaal (foto), die 
ook op Schiphol worden gebruikt en 
ook dit hoeft niet perse door gemeen-
tewerken worden uitgevoerd. 

ren in de binnendijkse graslanden. 
Scholeksters in een goede conditie 
hebben voldoende reserves, en kun-
nen dus het einde van het hoogwater 
afwachten. 
 

De conditie van de scholeksters speelt 
een belangrijke rol in het CHIRP-
project. Hiervoor worden niet alleen 
de Vlielandse scholeksters onder-
zocht, maar worden er op allerlei lo-
caties in de Waddenzee en Delta 
scholeksters gevangen en doen de 
onderzoekers conditiemetingen. 
 

Door de scholeksters in het broedsei-
zoen terug te vinden en het broedsuc-
ces te meten, kan worden onderzocht 
of de conditie in de winter mede het 
broedsucces in de zomer bepaalt. En 
of factoren zoals hoge waterstanden 
dus mogelijk een rol spelen bij de 
achteruitgang van de populatie. 
 

Help mee 
Het is daarom belangrijk dat gekleur-
ringde scholeksters worden waarge-
nomen en zo snel mogelijk worden 
doorgegeven.  
Heb je een gekleurringde scholekster 
gezien? Geef deze dan door aan 
CHIRP, via www.wadertrack.nl. 

(Vervolg van pagina 3) 

Scholeksters 
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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 
Op zaterdag 24 en zondag 25 maart is 
het feest op de Afsluitdijk. Dan opent 
het Afsluitdijk Wadden Center haar 
deuren voor publiek. Bezoekers kun-
nen van 11.00 tot 17.00 uur genieten 
van een geweldig natuur-dagje-uit 
waarbij in en rond het Afsluitdijk 
Wadden Center van alles is te doen. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
(gratis) aanmelden voor één van de 
openingsdagen via de website van 
het Afsluitdijk Wadden Center.  
 

Vismigratierivier 
Het Afsluitdijk Wadden Center biedt 
bezoekers een totaalbeleving over 
Unesco Werelderfgoed Waddenzee, 
de voor de wereld unieke Vismigratie-
rivier, het IJsselmeergebied en niet te 
vergeten de vele verhalen van de Af-
sluitdijk zelf. Bezoekers krijgen niet 
alleen een levendig en interactief 
beeld van de omgeving, maar ook van 
de vele waterbouwkundige en andere 
vernieuwende projecten die de ko-
mende jaren op en bij de Afsluitdijk 
 worden gerealiseerd. 
 

Programma 
Tijdens het openingsweekend is er 
van alles te doen in en rond het Af-
sluitdijk Wadden Center. Zo worden 
er vanuit het beleefcentrum verschil-
lende bootexcursies georganiseerd. 
Ga mee op pad naar het ‘toekomstige 
gat’ in de Afsluitdijk, doe een Zoet-
Zout Safari of maak een plankton-trip 
op de Waddenzee. Ook zijn er tijdens 
de openingsdagen deskundigen aan-
wezig die jong en oud in lezingen >>> 

Afsluitdijk Wadden 
Center opent deuren  
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Een kijkje in de keuken 
 

Ze geven flinke vorst af voor aanko-
mende dagen, hoe leuk zou het zijn 
als er dan eindelijk weer eens ge-
schaatst kan worden! 
 

Op de natuurijsbaan ligt al een dun 
laagje ijs, dus laat de kou maar ko-
men. De IJsclub op Vlieland vraagt 
iedereen om een beetje op de ijsbaan 
te passen. Zodat het dunne laagje ijs 
wat er momenteel al ligt niet stuk 
gemaakt wordt  en het kan gaan 
groeien tot een goede schaatsdikte. 

Als het ijs goed gegroeid is kunnen er 
misschien leuke dagen op het ijs aan 
komen! Meer nieuws op de bel! 

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

De bekende uitdrukking “een kijk-
je in de keuken nemen” kan de 
komende tijd in restaurant de 
Richel letterlijk worden genomen. 
Met trots laten de eigenaren de 
gasten de nieuwe werkplek van 
de keukenbrigade zien. 
 

Rik en Marjolein hebben er lang naar 
toe gewerkt: “Na maanden van den-
ken, puzzelen, rekenen, passen en 
meten en wakker liggen, is afgelopen 
vrijdag een complete nieuwe keuken, 
door Beuk Horeca totaalleverancier, 
opgeleverd”.  
 

33 jaar geleden, in februari 1985 be-
gint de familie Bandt een restaurant 
in de voormalige slagerij.  
Er zijn inmiddels al verschillende ver-
bouwingen door de jaren heen ge-
weest. Een paar jaar geleden is het 
hele interieur vernieuwd en later zijn 
er ramen in de zijgevel gekomen.  
Alle vernieuwingen zijn nu zo’n beetje 
afgerond, hoewel je als ondernemer 
natuurlijk nooit klaar bent. 
 

En met de spreekwoordelijke kers op 
de taart, de geheel vernieuwde keu-
ken gaat het familiebedrijf voortva-
rend het nieuwe seizoen in. 

              35 jaar dienst Harlingen - Vlieland -Terschelling 

WEKELIJKS DIENST OP VLIELAND  
 

PALLETTRANSPORT  

Europallet € 25,=* 
 

*) kade Harlingen - kade Vlieland, excl. BTW 
 GROTERE PALLETS OP AANVRAAG  

 

tel: 06 51 366 366  |  info@waddentransport.nl  |  www.waddentransport.nl  

en doe-activiteiten alles vertellen 
over vismigratie, onderwaternatuur 
en de Afsluitdijk. 
 

In een grote tent bij het centrum kun-
nen kinderen genieten van een speci-
aal voor hen samengesteld program-
ma waarbij ze langs allerlei leuke 
proefjes en spelletjes op gebied van 

(onder)waternatuur stempels verza-
melen. De dag wordt muzikaal opge-
luisterd met gezellige muziek van 
Swoolish, een dj-act die het beste van 
de muzikale goeie ouwe tijd brengt 
vanuit een uiterst sfeervol mobiel 
decor. En natuurlijk is het centrum en 
de prachtige horeca aan het IJssel-
meer de gehele dag toegankelijk. 
 

Aanmelden 
Wil jij als eerste een kijkje nemen in 
het Afsluitdijk Wadden Center? Meld 
je voor de openingsdagen op: 
www.afsluitdijkwaddencenter.nl/
openingsweekend. vol = vol! 
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MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

Muziekonderwijs op Vlieland?  

   www.smv-vlieland.nl 
 

Alle leeftijden 

DE VLIEZIER 

Terwijl de grote orgelpijpen beneden rustig in een hoekje van de kerk staan te 
wachten tot ze weer teruggezet kunnen worden en stoom kunnen afblazen is 
het orgel zelf, letterlijk, een “doorkijkkast” geworden. Dit alles omdat het bij-
na een kwart eeuw oude kerkorgel, uit ongeveer 1780, hard aan onderhoud 
toe was. 

Hoewel de kerk van Oost-Vlieland al 
in 1605 werd gebouwd (en uitgebreid 
in 1647) is er pas 274 jaar later, in 
1879, sprake van een orgel in het ge-
bouw. Het instrument werd geleverd 
en geplaatst door C.A. Elberink.  
 

Het betrof een ouder éénklaviers or-
gel, gebouwd door een tot nu toe  
onbekende orgelbouwer en daterend 
uit ongeveer 1780. Dit instrument had 
8 stemmen: drie 8-voeten, drie 4-
voeten en twee 2-voeten. De speelta-
fel bevond zich aan de achterkant.  
 

Het pedaal was aangehangen. Over 
de herkomst van het orgel zijn enige 
onduidelijkheden. Op grond van het 
voor Nederlandse orgels nogal afwij-
kende uiterlijk van het instrument, 
alsmede de ornamentiek (b.v. de vlak-
ke voorstellingen met manden met 

daarin korenschoven en bloemen 
boven op het orgel komen zelden in 
Nederland voor) denkt men dat het 
orgel gemaakt moet zijn door een 
orgelbouwer uit Rijnland of Westfa-
len.  
 

Waar het orgel voordat het naar Vlie-
land kwam heeft gestaan is ook niet 
zeker, maar men denkt aan Kampen 
of Zwolle. De naam Elberink doet ook 
aan een orgelbouwer uit Overijssel of 
Twente denken.  
 

Belangrijke wijzigingen onderging het 
orgel in 1951 toen de orgelbouwer J. 
Reil het orgel niet alleen restaureer-
de, maar ook uitbreidde met een 
tweede manuaal en een Subbas op 
een vrij pedaal zette. Er kwamen eni-
ge stemmen bij en het nieuwe klavier 
kwam aan de zijkant, waardoor de 

Groot onderhoud kerkorgel 
organist een veel beter zicht heeft op 
wat zich in de kerkruimte afspeelt.  
 

Momenteel wordt er volop gewerkt 
aan het orgel. Alle pijpen zijn eruit, 
het lijkt wel een doorkijkkast. “Het 
onderhoud bleek hard nodig, schoon-
maken en herstel van de pijpen. Dit 
werk is enkele jaren uitgesteld ge-
weest wegens verbouwing van de 
kerk en later herstelwerkzaamheden 
in verband met stormschade, met de 
daarbij bijbehorende stofproductie”, 
vertelt predikant Frans Weeda. 
 

Mense de Ruiter 
Deze onderhoudswerkzaamheden 
worden uitgevoerd door het zeer des-
kundige orgelbouwersbedrijf “Mense 
de Ruiter” uit Groningen. Dit bedrijf 
tekende 50 jaar geleden voor een 
grote restauratie aan hetzelfde orgel.  
In 1974 voerde Mense Ruiter op-
nieuw belangrijke werkzaamheden uit 
aan het orgel. De klavieren werden 
vernieuwd, evenals de windvoorzie-
ning en de mechanieken. Het orgel 
heeft nu 14 stemmen: 8 op het 
Hoofdwerk, 5 op het Onderpositief en 
1 op het Pedaal. Sinds 1974 is er niets 
meer aan het orgel veranderd. 

“De huidige onderhoudswerkzaamhe-
den zijn mede mogelijk gemaakt door 
een mooie bijdrage van de gemeente 
Vlieland. De vermoedelijke duur van 
het onderhoud zal zo’n zes weken 
bedragen. Zo zal er naar verwachting 
zeker drie weken geen orgelbegelei-
ding mogelijk zijn.  
Maar gelukkig staat er in de kerk ook 
een prachtige vleugel”, zegt Weeda: 
“Hopelijk is alles voor de Pasen klaar”. 

 

Foto’s: Agnes / tekstbijdragen: Otto Roelofsen 
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Visit Vlie – Maritiem Vlieland was een 
gelijk opgaande wedstrijd, waarbij 
Maritiem in de eerste set met 4-1 
voor stond en Visit Vlie in de tweede 
set met 4-1.  
 

Danitsja en Anne kwamen terug na 
een winterstop; ze hadden door om-
standigheden zeker twee maanden 
niet samen gespeeld. Na een wed-
strijd van één uur en 45 minuten wis-
ten invalster Francis en ondergete-
kende de wedstrijd uiteindelijk naar 
zich toe te trekken.  
 

De wedstrijd Outdoor tegen Hotelle-
tje Veerman begon om 21.00 uur, 
omdat Paul de hele dag bij Rederij 
Doeksen aan het werk was. Of deze 
werkzaamheden (of de lange werk-
dag) ook invloed op zijn spel hadden, 
durf ik hierbij niet te zeggen. Outdoor 
Vlie wist de wedstrijd overtuigend 
naar zich toe te trekken. 

De meisjes hebben gewonnen! Nu 
weet u nog niets, want als u deze ru-
briek vaker leest, is het u bekend dat 
de vrouwenparen in onze club sterk in 
de meerderheid zijn.  
Maar ik veroorloof mij deze uitdruk-
king omdat Anne en ik vaak als ‘de 
jongens’ worden aangeduid. Die dit-
maal dus niet wonnen (maar wel goe-
de zaken deden voor de eindstand). 
Proficiat Riek en Lily! Tegen jullie had-
den wij de enige slechte tafel van de 
avond en wat voor één: 19-5. Het 
komt jullie volledig toe. 
 

Het moet nog winter worden, volgen-
de week drie dagen of zo, maar de 
wintercompetitie loopt alweer op 
haar eind, dit was de zeventiende 
drive van twintig. Als club waren we 
een beetje verweesd, omdat Elsje en 
Jan op vakantie zijn. Auke nam zowel 
de wedstrijdleiding als de arbitrage op 
zich. Elk voor zich geen buitengewoon 
zware taken en een arbiter hoeft op 
onze club niet te vrezen voor klappen 
of beledigingen, maar het haalt je wel 
uit je concentratie op het spel. Extra 
knap dat Anja en hij tweede werden. 
Volgende week is het mijn beurt om 
de wedstrijd te leiden. Ik heb me dus 
al bij voorbaat ingedekt voor een 
zwakke score.  
 

Over de spellen valt niet zoveel te 
zeggen, geen slems en veel deelsco-
res. Een beetje dood geschudde kaar-
ten dus, maar het blijft boeiend om te 
zien wat je met zwakke handen kunt 
bereiken, in vergelijking met anderen. 
Het meest memorabele moment 
kwam aan het eind, toen we afscheid 
namen van barman (barrista, is het 
moderne woord, geloof ik) Dalton.  
 

Hij gaat terug naar zijn roots in Zuid-
Amerika. We hebben leren kennen als 
een vriendelijke en zorgvuldige gast-

Bedrijven 
competitie  
TCV ‘91 

 

door: Gerard Pelgrim  
 

Woensdag 21 februari 2018 was er 
weer een volledig programma op drie 
banen. Ondanks de kou werd er hart-
verwarmend gespeeld. Door ziekte 
speelden er deze avond meerdere 
invallers, die hun mannetje 
(“vrouwtje”) wel stonden. We wensen 
de zieken van harte beterschap.  
 

Invaller Sjoerd ging er vol voor en wist 
deze avond twee wedstrijden te win-
nen. De wedstrijd Zevenster -  Rederij  
werd op het scherpst van de snede 
gespeeld, waarbij Barbara en Martin 
aan het langste eind trokken.  

Uitslagen Tennis: 
 

Zevenster (Agnes/Auke) - Rederij Waddentransport (Barbara/Martin)  4-6 4-6 
Gemeente Vlieland (Joke/Jan) – Tuk Tuk (Thijs/ invaller Sjoerd) 1-6 5-7 
Visit Vlie (invalster Francis/Gerard) – Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne)  6-4 7-5 
Emma’s kapsalon (Emma/Lars) – Snoepwinkeltje (invalster Francina/Guido)  6-1 6-2 
Tenez (Ina/Sjoerd) – H’eerlijk Eten (Fransien/Willem) 6-4 6-1 
Outdoor Vlie (Saar/René) – Hotelletje Veerman (Minke/Paul) 6-2 6-1 

heer. Hij maakte een plezierige sfeer 
op de speelavonden en gaf ons door 
zijn hartelijkheid een extra reden om 
bij de bar langs te gaan. Van harte 
wensen we je alle goeds in de nieuwe 
situatie, Dalton. En hartelijk dank. 
 

Frans Weeda 
 

De uitslag in procenten: 
 

1  Hondorp / Oosterdijk  61,8 
2  Poppema / de Groot  57,6 
3  Poppema / Wolfswinkel  56,3 
4  Weber / Wolfswinkel  55,6 
5  van Houten / Weeda  54,9 
6  Kip / Vrielink  54,2 
7  Visser / van Randen  40,3 
8  Cupido / Doeksen  38,7 
9  Pronk / van Balen  45,8 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 



 

+) 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 

Naam    bakken  totaal  max.worp 
 

Loodscafe 18 febuari 
paul   5   537   123 
Ilona   5   524   113 
jeroen   5   518   108 
amanda   5   516   109 
post   5   515   116 
ancko   5   506   106 
john   5   504   109 
kirsten   5   493   108 
sam   5   486   107 
lucie   5   446   102 
pien   5   386   112 
marc   4   378   102 
cynthia   4   369   103 
monica   4   353   196 
tineke   3   274   96 
dennis   3   272   102 
petra   3   267   98 
henkie   3   261   105 
michel   3   254   97 
manon   3   255   92 
bart   3   209   99 
dalton   2   206   104 
olaf   2   197   102 
callista   2   179   107 
tomtom   2   162   88 
sven   2   155   81 
aar   2   141   91 
mariska   1   87   87 
nelleke   1   85   85 
Aron dankt allen hartelijk die de kaart 
van Lucie en Paul hebben mede-
ondertekend met de beste beter-
schapswensen!!! 
 

Uiterton 19 februari 
marjolein   8   804   120 
nelC   8   802   122 
henny   8   775   108 
tinus   8   730   124! 
hans   8   720   108 
piety   8   717   109 
joop   8   712   96 
nelZ   8   709   122 
De twee wedstrijdbakken drukten het 
resultaat... 
 

TOT SJOELS,  
zie weekagenda Vliezier en Vlietrine, 
van alles gratis…      Bart 06-54243591 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

De eerste competiewedstrijden op 10 
februari van het VSV31 onder8 en 
onder10 waren helaas afgelast. SDO 
SJO uit Dronryp was zo vriendelijk om 
de op Vlieland te spelen wedstrijden 
van 17 februari (er kan op ons veld 
geen wedstrijd gespeeld worden) om 
te draaien naar een wedstrijd in 
Dronryp. En zo gingen beide Vlielan-
der teams met de middagboot weg.  
 

Het VSV31 onder8 team bestaat voor 
precies de helft uit jongens - Jort Bij-
ma, Jeffrey Postma en Silas van der 
Veer - en voor de helft uit meisjes - 
Rixt Bijma, Guusje Gorter en Kyara 
Severein. Belle en Pepijn Speelman 
waren helaas verhinderd. In een span-
nende eerste helft schoot Rixt Bijma 
onze ploeg na een 1-0 achterstand 
naar een 1-2 voorsprong met de rust. 
Na de rust liepen de Vlielanders uit 
naar een ruime 2-6 overwinning.  
 

Tegelijkertijd speelde het onder10 
team ook in Dronryp en wist redelijk 
eenvoudig met maar liefst 6-14 te 
winnen. Charley Figee sprak zijn 
vreugde over deze eerst wedstrijd op 
Cruyfiaanse wijze uit door te zeggen " 
ik ben blij van blijdschap".  
 

Het onder13 team verloor met grote 
cijfers (13-0) van een zeer goed Arum 
Stormvogels en staat nu op 2 ge-
speeld, 1 verloren en 1 gewonnen.  
Het MO15 team kon niet op tegen 
een sterk FC Harlingen MO15-1 en 
verloor met 8-0.  
 

Vanwege de voorjaarsvakantie, ko-
mende 2 weken geen programma.  
 

Foto: VSV31 onder13: achter vlnr: Hero Jur-
jens, keeper Thijn van Koot, aanvoerder Luuk 
Rispens, Mischa Koming en Guus Jurjens. 
Voor van links naar rechts Stijn Geertzen, Koen 
Rispens, Kees Wolfswinkel en Jesse Visser. 

VSV31 
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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: 

Post  
van lezers 
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lijke woningen voor anderen die nu 
nog hokken op elk bruikbaar plekje 
elders.   
 

Het lijkt mij een redelijk voorstel.     
Gerda van Keulen-Kromhout 

 

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.): 

het besef dat ze niet meer terug kun-
nen komen, alleen als ze stinkend rijk 
worden of zoals wij het voorouderlijk 
huis erven. 
 

Dus verdwijnen de arbeidskrachten 
die een gezond dorp zo hard nodig 
heeft en de gemeenschap vergrijst en 
het dorp verdwijnt langzaam maar 
zeker. 
Het vergt een gigantische inspanning 
van ons gemeentebestuur om dit ge-
beuren nog te kunnen keren want >>> 
daarvoor zijn betaalbare gezinswonin-
gen, huurappartementen voor begin-
ners, en een gezonde verhouding van 
betaalbare koopwoningen.  
 

Nu begint ook de grote nieuwbouw 
voor het zorgcomplex de Uiterton. 
Het gemeentevoorstel om de bewo-
ners in het dorp onder te brengen 
geeft nog meer stress op de voorzie-
ning en de wachttijd. Met wat er nu in 
Nederland gebeurt met zoveel vluch-
telingen zijn er toch betere mogelijk-
heden? Ik las van totaal verplaatsbare 
wooneenheden die zelfstandig en 
klimaat neutraal zijn, geschikt voor 
alleenstaande of een klein gezin. En 
andere opties zijn er ook. ER is een 
groot gebied klaar om die daar neer 
te zetten, in het dorp, met goede toe-
gangsmogelijkheden. Er is een lijst 
van bedrijven die ik zag met een vraag 
voor tijdelijke woningen met alle 
hulpvaardigheden erbij.  
 

Voor Vlieland is dat een goede tijdelij-
ke oplossing die kan duren tot het 
lege grondgebied bebouwd gaat wor-
den. Als de senioren en anderen die 
op de lijst vooraan staan in de nieuwe 
zorgbuurt gaan wonen kunnen ze 
zelfs nog gebruikt worden voor tijde-

Voorstel op woon-
voorziening Vlieland 
 

Vlieland is een heel kleine gemeen-
schap (rond 1150 inw.) met een eigen 
gemeenteraad die een grote invloed 
en zeggenschap heeft over het gebeu-
ren op Vlieland. 
Wij konden terugkeren omdat we hier 
het voorouderlijk huis bezitten. Zeer 
dankbaar dat we weer mogen leven in 
een democratisch bestuurd land met 
een goede gezondheidszorg, ouderen 
beleid, en sociale voorzieningen. Het 
is top vergeleken met andere landen. 
En vooral op Vlieland waar we kunnen 
deelnemen aan diverse projecten als 
vrijwilligers. 
 

Woonvoorziening is in heel Nederland 
een zorg maar door jarenlang lezen 
van de Vliezier begint bij mij een ver-
moeden dat de invloed van het Vlie-
landse gemeentebestuur en de ge-
voelens van de Vlielandse bewoners 
niet meer op 1 lijn staan, vooral in de 
zaak van woningen.  
 

De coördinatie tussen die twee is ver-
dwenen, de macht van buitenstaan-
ders is toegenomen, de kracht van de 
eilandbewoners is aan het afnemen. 
Woningen die eerst huur waren wor-
den verkocht en doorverkocht voor 
heel hoge prijzen aan hen die het kun-
nen betalen maar die niet op Vlieland 
werken. Met als gevolg dat Vlielands 
jongvolwassenen gedwongen worden 
om te vertrekken naar de vaste wal in 




