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Onderzoek zwerfafval Waddenzee

Enige tijd geleden stond een bericht
van de gemeente in UHK dat Het
Agentschap Telecom (onderdeel van
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) storingsmeldingen in
behandeling heeft van zowel Vodafone als T-mobile. Deze mobile providers ondervinden storing op hun netwerk op Vlieland. Hierdoor wordt de
werking negatief beïnvloed.
De storing is inmiddels verholpen.
Als het goed is zijn er geen gevolgen
meer voor het mobiele gebruik.
In het bericht werd gesteld dat gesprekken slecht van kwaliteit konden
zijn of verbindingen onverwacht en
ongewenst werden verbroken, daarbij
hebben dataverbindingen last van
lage snelheden. Dit feit deed zich niet
op alle dagen of momenten voor.
In het bericht in UHK werden ook mogelijke oorzaken genoemd, naar alle
waarschijnlijkheid wordt deze storing
veroorzaakt door het gebruik van netwerkrepeaters. Dit bleek achteraf niet
het geval.
(Vervolg op pagina 3)

Werelderfgoed Waddenzee is een bijzonder maar ook kwetsbaar gebied. Ook
in de Waddenzee is zwerfafval aanwezig. Dit heeft effect op dier en milieu.
Om een beeld te krijgen wat er aanwezig is, is Rijkswaterstaat afgelopen week
gestart met een veldonderzoek naar zwerfafval in de Waddenzee.
Met de opgedane kennis uit dit onderzoek kunnen in de toekomst maatregelen worden geformuleerd om vervuiling van de Waddenzee door zwerfafval
aan te pakken.
Doel van het onderzoek is een eerste
beeld te krijgen over welk type en
hoeveel zwerfafval aanwezig is in de
Waddenzee en een indicatie van de
mogelijke herkomst. In drie fasen,
winter, zomer en najaar, wordt op
drie onbewoonde plekken in de Waddenzee onderzoek gedaan.
Op elke plek wordt nauwkeurig handmatig geteld hoeveel zwerfafval waar
op het strand ligt. Van ieder gevonden stuk wordt gekeken waar dit mogelijk van afkomstig is.
Steenplaat Vlieland
Om een goed beeld te krijgen van de
herkomst, is het noodzakelijk om op
representatieve plekken te bemonsteren, waarbij mogelijke verschillen in
herkomst van het zwerfvuil aantoonbaar zijn. Het gaat hierbij om plekken
die niet of nauwelijks gebruikt zijn
door mensen.

Hierdoor ontstaat een goed beeld van
wat op de Waddenzee aan vervuiling
rondzwerft en dus niet het afval dat
door de mens achtergelaten wordt.
Voor dit onderzoek is daarom gekozen voor de locaties Zuiderduintjes bij
Rottumeroog, Griend en de Steenplaat bij Vlieland. Op deze locaties
zorgt de natuurlijke dynamiek van de
Waddenzee voor de aanvoer van
zwerfafval, en niet de mens.
Rekening houden met fauna
Het onderzoek houdt nadrukkelijk
rekening met de aanwezige fauna in
het gebied. Zo vallen de onderzoeksperioden buiten het broedseizoen van
vogels en het geboorteseizoen van
gewone en grijze zeehonden. Daarnaast wordt voldoende afstand gehouden tot rustende vogels en zeehonden.
(Vervolg op pagina 5)
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Informatie (paramedische) instellingen
● 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.

Elke week / regelmatig
Maandag 15.00 - 17.00 Sjoelen met Bart Feij, gratis entree
Maandag 19.30 - 20.30 Poweryoga met Nynke Stockmann in De Jutter
Dinsdag* 15.00 - 17.00 *) 1e en 3e dinsdag v/d maand: Handwerkclub
Woensdag 14.00 - 16.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven
Woensdag 18:45 - 19:45u Hatha yoga met Nynke Stockmann buitenles
Woensdag avond
Huiskamerconcerten (www.danarun.nl)
Donderdag 10.30 - 12.00 Markante monumentenwandeling met gids
Donderdag 10:30 uur
Op de koffie bij de boswachter
Donderdag 14:00 uur
Bunkerexcursie
Zaterdag 10.30 - 12.00 Vlielander Kaasbunker, expositie en proeven
Zaterdag: 12.30 oneven weken: Militair historische Natuurwandeling
Zondag
10.00 - 11.00 Yogales met Nynke Stockmann in De Jutter
Zondag
20.30 - 00.30 Sjoelen met Bart Feij, gratis hapjes
Wekelijks: Zeehondentochten, zeehonden spotten op de Richel

Aanmelden / info.
Uiterton
tel. 06 48 442 897
Uiterton
Naast de Vuurtore
tel. 06 48 442 897
tel. 06-51 343 557
Tromp’s Huys
Noordwester
Noordwester
Naast de Vuurtoren
Noordwester
tel. 06 48 442 897
Loodscafé
VVV - Vlieland

datum

tijd

Omschrijving

Locatie

N/W Fryslân - Vlieland

09
09
12
17
19
21
22
22
03
24
24
26
28
29
31
31

weekend
weekend
ma 13.30
za 22:00
ma 13.30
wo 20.30
do 15.00
do - - - za - - - za - - - za 22:00
ma 13.30
wo 20.30
do - - - za 20.30
za 22:00

Filmweekend naar de wildernis, de mooiste natuurfilms
Yoga: In balans op Vlieland
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
DonderdagmiddagFilm: El Olivio
Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paashazen maken (opgeven)
Activiteiten gr. 4 t/m 8: Lasergamen in Flidunen (opgeven)
Activiteiten Vmbo: Karaoke avond (opgeven)
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
Activiteiten gr. 4 t/m 8: Paaseieren maken (opgeven)
DonderdagmiddagFilm: De Mattheus Missie
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter

Podium Vlieland
vlielandyoga.nl
Lange Paal
De Zeevaert
Vuurtorentrap
Podium Vlieland
Podium Vlieland
Vliering
Vliering
Vliering
De Zeevaert
Nieuwe Kooi
Podium Vlieland
Vliering
Podium Vlieland
De Zeevaert

● Coach bij levensvragen

● 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:
Wijkverpleegkundige:
Klantadviescentrum:

tel. 06 30 227 505
tel. 0900-3213213

● Maatschappelijk werk

Janke Boomsma

tel. 0519 - 293550

tel. 06 53 648 396

● Hulp- en verpleegmiddelen (HMC)
Aanvragen (alle) hulpmiddelen : 0511-460660
Uitleenmagazijn Uiterton:
0562-447100

● 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

● Dierenarts (bij spoed huisarts)
Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerkplein. 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

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp
Bijdrage voor de agenda: redactie@vliezier.nl tel. 453021

- Openingstijden, diverse Vlielandse instellingen en organisaties, 2018 Instelling

Opmerking

Politie n/w Friesland
Lutinelaan 5, 8899 BD

Algemeen alarmnummer 112
Niet dringend;
0900-8844

Huisartsenpraktijk Vlieland

ZA

ZO

gesloten

gesloten

Spreekuur en afspraken maken

—

Molenglop 6, 8899 AZ

Telefonisch spreekuur: 0562-451307

Gemeente Vlieland

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127

MA

DI

DO

14.00-15.00

14.00-15.00

08.30-10.30
13.30-14.00

08.30-10.30
13.30-14.00

08.30-10.30 08.30-10.30
13.30-14.00 13.30-14.00

09.00-12.00
14.00-16.00
gesloten

09.00-12.00
10.30-11.30

09.00-12.00 09.00-12.00 0562 gesloten 13.15-14.15 452700

14.00-15.00 14.00-15.00

—
08.30-10.30
11.00-11.30 13.30-14.00
gesloten 09.00-12.00
gesloten 13.15-14.15

VR



WO

0900
14.00-15.00 8844
Nood:

112

Dorpsstraat 127, 8899 AE

Milieustraat; Fortweg 1a

11.00-11.30
gesloten
gesloten

VVV Vlieland

*) Elke avond en in het weekend:
bij aankomst van elke veerboot

10.00-13.00 10.00-12.00
0562 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00*
15.00-17.00* 16.00-17.00*
451111

Tromp's Huys

Cultuur historisch museum,
wisselende exposities.

14.00-17.00

gesloten

gesloten

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

0562 10.00-13.00 451600

Bibliotheek

Grote collectie Vlieland en het wad.
Ook voor gasten, kinderen gratis.

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

15.00-18.00

gesloten

08815.00-18.00 1656123

De Vuurtoren

Een van de hoogste (45m.) duinen
van Nederland, 210 treden!

10.30-12.00

10.30-12.00

gesloten

gesloten

14.00-16.00

gesloten

gesloten

De Noordwester

Educatief informatiecentrum
www.denoordwester.nl

12.00-17.00 12.00-16.00

11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00 0562
451700

Havenweg 10, 8899 BB
Dorpsstraat 99, 8899 AD
Lutinelaan 3, 8899 BD
Bovenop het Vuurboetsduin
Dorpsstraat 150, 8899 AN

0562 451389
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Metamorfose restaurant “Zeezicht”

Medewerkers Agentschap Telecom
zijn onder de vuurtoren op zoek naar
de storingen.
(Vervolg van pagina 1)

Netwerkstoringen
Frans van Bergen, perswoordvoerder
Agentschap Telecom laat weten: “De
oorzaak is achterhaald. Het blijkt de
mechanisch constructie van de daar in
gebruik zijnde lange golf antenne
(300khz) te zijn. Bij beweging van de
antenne ontstaan er vonken in enkele
delen van de antenne.
Veiligheid van de scheepvaart
Deze vonken veroorzaken de breedbandige storing. De lange golf installatie is van belang voor de veiligheid
van de scheepvaart op de noordelijke
Noordzee.
Vooral bij winderige condities was
sprake van geen of minder bereik en
niet of slecht werkend internet. De
mobiele providers stelden al snel vast
dat de oorzaak hiervan niet lag in het
mobiele netwerk zelf. In goede samenwerking met Agentschap Telecom
en de gemeente Vlieland heeft Rijkswaterstaat, de eigenaar van de vuurtoren, op 20 februari de antenne gerepareerd.
Hiermee is de storing verholpen. Het
vinden van de oorzaak en het oplossen van de storing heeft helaas de
nodige tijd in beslag genomen. Alle
betrokken partijen betreuren de overlast die bewoners en bezoekers hierdoor hebben ervaren.

In de afgelopen maanden heeft het
restaurant Zeezicht een gehele metamorfose ondergaan. Aan de binnenzijde is het restaurant totaal op de
schop gegaan, een nieuwe keuken,
indeling en uitstraling.
De aankleding als een oud VOC-schip
is verdwenen, maar de nautische
sfeer is nog steeds het thema van de
aankleding. VOC schepen kenmerkten
zich destijds met in de mast een z.g.
Geuzennest, dit was jarenlang de
naam van het restaurant van hotel
zeezicht. Met de nieuwe inrichting
lijkt de VOC-naam “Geuzennest” ook
te zijn verdwenen, net als vroeger
heet het restaurant weer net als het
hotel: Zeezicht.
De nautische sfeer is na een grote
verbouwing in een modern jasje gestoken, maar de scheepslampen, patrijspoorten en katrollen hebben allemaal weer een mooi plaatsje gekregen.
Inmiddels draait de keuken weer op
volle toeren en staan er vertrouwde
en nieuwe gerechten op de kaart zoals een stoofpotje van wild, met haas,
wildzwijn en hert, geserveerd met
rode kool en een puree van aardappel
en knolselderij! Of natuurlijk een van
de andere heerlijke gerechten op de
menukaart.

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

Ook voor niet-Vlielanders

ecvlieland.nl

Geen interviews
met raadsleden
In de Vliezier van de volgende week
zou een interview worden gepubliceerd met (aanstaande) raadsleden
van alle partijen voor de komende
verkiezingen. Deze verkiezingsbijlage
komt te vervallen. Een aantal kandidaat-raadsleden van het ABV wilden
om hun moverende reden hieraan
niet meewerken.
Standpunten centraal
Uitgangspunt van het artikel/bijlage
zou een overzicht zijn van de Vlielandse raadskandidaten, waarbij hun
standpunten en het partijprogramma
centraal zou staan. Doordat het ABV
hier geen bijdrage aan wilde leveren,
zou er naar mening van de redactie
geen compleet beeld ontstaan en is er
daarom van afgezien.

DE VLIEZIER
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van
Groeten lieV
GEITENBELLEN: GRATIS VOOR ABONNEES
Abonnees kunnen gratis adverteren met een
"Geitenbel", (niet commercieel); te koop, bedankt,
familieberichten, correspondentie, verhuizen ed,
geen verhuur van recreatieverblijven. Commerciële
Geitenbellen en particulieren niet abonnees: € 4,50
voor ± 5 regels (22 mm) over 1 kolom (= 55 mm. 1-3
kolommen mogelijk). Eenmalige plaatsing op basis
van contante of vooruitbetaling, op rekening € 6,toeslag en uittypen € 7,50,- Meerdere plaatsingen
(geen nota toeslag): 12x achtereen: € 4,28 / 23x €
4,05 / 35x € 3,82 / 45x (jaar lang) € 3,60 /nummer.

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen.

Fam. Van Keulen
nodigt u uit om mee te komen feesten
op zaterdag 17 maart
houden we een receptie van 1600-1800 u. in
Eetcafe De Lutine
We hebben veel te vieren:
45 jaar getrouwd (13-2-1973),
40ste verjaardag van Sjoerd (19-2),
70ste van Harry (2-3),
jaartje jonger Gerda (29-3),
Hanneke woont voorgoed in Nederland,
Paula (Sjoerd’s vrouw) is hersteld na een
operatie.
U bent allen van Harte Welkom.
Cadeau is niet nodig. Donatie voor opknappen van ons huis mag wel.
De braderieën in 2018 zijn op:
2 mei, 18 juli, 1 en 15 augustus.
Vraag bijtijds uw kraam aan.
tel. 06-53415933 op = op!

Kaartje
sturen ?

Kerkdiensten

NICOLAASKERK

aan het Kerkplein Vlieland

De Vliezier wordt ook wekelijks gestuurd naar Vlielanders i/h
ziekenhuis o.i.d. Geef adres door aan: redactie@vliezier.nl

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
Noteer alvast de datum in uw agenda:
8 april gaat de Sterrit weer plaatsvinden!

De Caroussel op 17 maart
Helaas hebben we eerder 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!
Bewaart 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

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 maart:
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.

STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK VLIELAND

Openingstijden 2018 in de Jutter
Basisschool gr. 4 - 8 Vmbo en groep 7 - 8
do:
15.30 - 17.00
---- ---vr.
14:00 - 16:00
19:00 - 22:00
za.
---- ---19:00 - 22:00

contact: info@vlieringvlieland.nl
Langs deze weg bedanken wij iedereen voor de warme reacties
en belangstelling na het overlijden van
onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Arend Stuivenberg
We waren ook nu weer onder de indruk van de respectvolle en
waardige manier waarop Vlieland afscheid neemt van een bewoner
Janneke en Jan
Johan
Kinderen en kleinkinderen

ZAND VOOR VLIELAND
Informatiecentrum de Noordwester wil de grootste zandverzameling van de wereld gaan maken! 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:
De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium
Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland. Nederland

Drukwerk op Vlieland
redactie@vliezier.nl / tel. 453021

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning
Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111
Havenweg 10, 8899 BB Vlieland

DE VLIEZIER
(Vervolg van pagina 1)

Nieuwe medewerker juridische zaken

Afval Waddenzee
Vergelijking met Noordzeekust
Vanuit de internationale OSPAR is
voor de monitoring van zwerfafval op
Noordzeestranden een duidelijk en
goed werkend protocol ontwikkeld.

Per 1 maart 2018 is mevrouw Francien Alberda gestart als beleidsmedewerker juridische zaken en Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Vlieland.
Mr. Francien Alberda is voorlopig alleen op donderdag op Vlieland werkzaam. De advocate behaalde haar
vwo-diploma in Sneek en studeerde
vervolgens rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2001 werd zij
beëdigd als advocaat bij de Rechtbank
in Leeuwarden om vervolgens vanaf
2008 als advocaat op Sint Maarten en
later ook op Bonaire te werken. Sinds
2015 was ze werkzaam bij Keuning
Advocaten in Leeuwarden.
Francien heeft bijna 15 jaar ervaring
met procederen in burgerlijke zaken
en spreekt naast Engels, ook Fries.

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, aanbiedingen, extra of gewijzigde afvaarten en meer op de site, teletekst
pagina 723 of volg ons op Twitter.

www.rederij-doeksen.nl
Rederij Doeksen
Waddenpromenade
8861 NT Harlingen
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Eindelijk kon er weer
geschaatst worden!
Het lijkt alweer een poos geleden met
het prachtige voorjaarszonnetje van
dit moment, maar het was toch echt
nog maar een week geleden dat er
weer eens geschaatst kon worden op
de Vlielandse ijsbaan. Donderdag
werd deze door de kinderen geopend.
Bestuurlid Manon van de IJsvereniging Vlieland: “Via de Drumband hebben we schaatsen over kunnen nemen zodat we deze in de verhuur
hadden, dit bleek een top actie! Vrijdag en zaterdag was voor iedereen de
ijsbaan geopend. Zondagochtend nog
voor de schaatsers en 's middags
wedstrijden priksleeën.
Dit werd drukbezocht!
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle top dagen!!!!
Hopelijk volgend jaar weer!”
Bestuur IJsvereniging Vlieland,
Wim, Cornelis, Ida, Manon,
Emiel, Raymond en Erik

Drukwerk op Vlieland
redactie@vliezier.nl / tel. 453021

Houter's Warenhuis
Voor uw gemak, alles onder een dak
Dorpsstraat 48 tel. 0562-451354

Dit protocol is voor dit onderzoek
aangepast op de specifieke kenmerken van het dynamische intergetijdegebied de Waddenzee. Zo is bijvoorbeeld rekening gehouden met de aanwezige fauna in het gebied. Door zo
veel mogelijk de OSPAR-methode aan
te houden kan er een vergelijking
gemaakt worden tussen het afval dat
gevonden wordt in de Waddenzee en
aan de Noordzeekust. Dit maakt het
ook mogelijk om te onderzoeken of
de algemeen aangenomen theorie
klopt dat de meeste vervuiling op het
wad afkomstig is uit de Noordzee en
met vloed de Waddenzee in komt.
Het is voor het eerst dat er ook voor
de Waddenzee een dergelijk onderzoeksprotocol is ontwikkeld.
Actieplan Plasticvrij Waddenzee
Rijkswaterstaat wil als natuur- en waterkwaliteitsbeheerder van de Waddenzee de problematiek rondom
zwerfafval inzichtelijk maken en helpen oplossen en werkt hierbij samen
met andere natuur- en gebiedsbeheerders in het Waddengebied. Zo is
bij de voorbereiding van het onderzoek samengewerkt met de Waddenunit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Staatsbosbeheer, Bureau Waardenburg en Stichting De Noordzee. Rijkswaterstaat is opdrachtgever en coördinator van het onderzoek, Bureau
Waardenburg voert het onderzoek uit
in samenwerking met de Waddenunit.
Het onderzoek komt voort uit het
Actieplan Plasticvrij Werelderfgoed
Waddenzee dat onderdeel is van de
Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee 2016-2018. Deze agenda is
opgesteld door het Regiecollege Waddengebied. Hierin zijn Rijk, provincie,
gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, natuurorganisaties en de wetenschap vertegenwoordigd.

Drijfhout
De muziek van de zee, de muziek van het eiland
Wekelijks optredens zie agenda blz. 2
www.drijfhout-vlieland.nl @Drijfhout_vlie
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Tegen huizenbouw op groenstrook
Vuurboetsplein en speelveld naast het Westendt?
Stem dan op GroenWit, uw stem heeft invloed!
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Vlielandse bij top miss Beauty Friesland 1e wintersalon
Sinds een jaar woont en werkt de oorspronkelijk uit Lollum afkomstige
Gwendolynn van Aken op Vlieland als kamermeisje in het Loods Hotel. Op zich
niets bijzonders zal men zeggen, dat zijn er wel meer. Maar Gwendolynn heeft
een bijzondere ambitie; Ze wil Miss Beauty of the Netherlands worden en is
inmiddels doorgedrongen tot de finale van de verkiezing van miss Beauty van
Friesland, de provinciale voorronden.
De Miss Beauty of the Netherlands
verkiezing is voor meiden (tussen de
15 en 26 jaar) die willen stralen op de
catwalk en het podium met een
leeftijd. Voorwaarde is onder andere
dat je in het bezit bent van een Nederlands paspoort, geen kinderen
hebt en niet getrouwd of getrouwd
bent geweest.
Krachtige jonge vrouw
De verkiezing van miss Beauty van
Friesland is een voorverkiezingen voor
12 provinciale missen, welke zijn onderverdeeld in drie categorieën
(winnaressen): Miss Beauty of the
Netherlands, Miss Intercontinental
Netherlands (beide voor 19 t/m 26
jaar) en Miss Teen of the Netherlands
(15 t/m 18 jaar). Miss Beauty of the
Netherlands staat voor de krachtige
jonge vrouw die straalt van binnen en
daardoor ook van buiten. Deze jonge
vrouw houdt van Beauty, Fashion,
Social Media & Sports, aldus de website van de organisatie.
Imiddels zijn de finalisten-friesland2018 bekend, deze staan op de site:
“missbeautynetherlands.com.
Maar om uiteindelijk verkozen te worden, na de strenge voorselectie, moet
er nu worden gestemd. Gwendolynn
heeft dan ook veel stemmen nodig
om in de volgende ronde te komen.
Via Bart van het Sjoelen doet ze een
oproep aan de lezers van de Vliezier:
“Helpen jullie me mee tot aan de top
je hoeft alleen een sms te sturen met;
Poll Friesland Gwendolynn naar 3010

Afgelopen vrijdagavond was er voor
het eerst een Wintersalon georganiseerd in de Noordwester. Op uitnodiging van Michael Horn (onze eilanderschilder) en Henk Veerdig werden
alle Vlielander creatievelingen uitgenodigd om informeel bijeen te komen om, onder het genot van een
sapje en een kleine versnapering,
eens aangenaam te verpozen…….
Van de ruim dertig kunstenaars die
waren uitgenodigd (met het gevaar
een enkeling te vergeten te hebben)
waren er ruim twintig gekomen. Met
het meebrengen van een enkel kunstwerk per kunstenaar werd aangenaam gebabbeld over de kunst in het
algemeen en de mogelijkheden op
Vlieland qua kunstprojecten in het
bijzonder.

ik zou jullie eeuwig dankbaar zijn
(kosten zijn 1,10 per sms)”.
Bart vraagt zich ondertussen af: “Gaat
Vlieland de beauty van Friesland of
eventueel zelfs van Nederland leveren?”
Om dat te bereiken zal Gwendolynn
nog hard aan haar PR moeten werken
en zal er volop gestemd moeten worden.
Bij de vijfde tussenstand van 5 maart
had ze 70 stemmen. Voldoende om
boven het gemiddelde van de 35 Friese meiden uit te komen, maar nog
niet voldoende voor de huidige top
die nu al 250 tot 350 stemmen hebben.
Het behaalde aantal stemmen telt
voor 20% mee in het eindoordeel van
de jury. Het aantal stemmen is dus
niet uitsluitend doorslaggevend, maar
draagt zeker wel bij.
Stemmen kan tot 18 maart a.s.

Na korte toelichtingen door de verschillende kunstenaars van het meegebrachte werk van hun hand en een
mooie voordracht van Gerda Posthumus (foto: Anke Bruin), onze eilander
dichteres, werden tal van ideeën besproken. Marco Bakker nodigde allen
voor een volgende bijeenkomst uit in
het voorjaar rond zijn werkplaats van
Stukje Vlieland op het bedrijventerrein.
Daar gaan we beslissen of wij met een
of meerdere projecten (denk aan een
kunstmarkt, een kunstroute in combinatie met de Slauerhoff-wandeling
van Gerda Posthumus en dergelijke)
aan de slag gaan, op basis van eenvoud, vrijwilligheid en laagdrempeligheid rondom de kunst.
Al met al bleek het een zeer geslaagde bijeenkomst te zijn in de beslotenheid van de ‘huiskamer’ van de
Noordwester, met dank voor hun
gastvrijheid!
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Tennisnieuws
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Vrijwillige handen uit de mouwen

Koffietennis maart ‘18
Het voorjaar is weer
aangebroken!
Elke woensdag van 10.00 uur tot
12.00 uur is er koffietennis bij T.C.V.
’91. Het is een gezellig en ontspannen
potje tennis voor beginners en gevorderden van 50 jaar en ouder. Rond
11.00 uur onderbreken we het voor
een gratis kopje koffie. Leden van
Vlielands Eerste (VESV) en de leden
van TCV ’91 kunnen aan het koffietennis gratis deelnemen. Niet leden betalen € 5,00 per keer. Voor meer informatie kunt u persoonlijk contact opnemen met Bert Heerema of Gerard
Pelgrim of via de mail info@tennisclubvlieland.nl

Foto: De ijsbaan, geen verkeerde plek om
buiten bezig te zijn. (foto: Jaap Gehem)

Woensdag 7 maart werd er onder de enthousiaste leiding van Bert weer heerlijk
gespeeld door Akkie, Marie, Renee, Herman, Bert en Gerard. We konden gebruik maken van twee banen. De oefeningen die we kregen, werden goed toegepast na de koffiepauze (dit keer met heerlijke koeken van Akkie). Het spel
ging gelijk op. Denk aan de geweldige opslagen van Marie en Renee, de retourballen van Akkie en het loopwerk van Herman. Het was weer sportief gezellig.
Wie weet….. zien wij ook U volgende week woensdag om 10.00 uur op de tennisbaan naast Sportcentrum Flidunen. Mocht u nog geen racket hebben, dan
hebben wij er tijdelijk één voor U!
Bedrijvencompetitie TCV ‘91
Woensdag 7 maart 2018 kon er -na een zeer strenge winterperiode met
sneeuw- gelukkig weer gespeeld worden. Er waren fantastische slagenwisselingen bij alle partijen. Het leek of de meeste spelers/speelsters de lente al in het
hoofd hadden, zo fanatiek waren ze bezig! De truien en jassen gingen zelfs uit!
Het was hartverwarmend spel en een genot om naar te kijken.
Het werd zelfs zo spannend bij de laatste 3 partijen, waar hoogstaand spel
(zowel letterlijk als figuurlijk) gespeeld werd, dat Gerard de waterdrager, die
naast “Daphne Dekkers” zat (volgens Jan), net voor de tiebreak nog vier flessen
water bij mocht vullen. Het was gigantisch dorstig weer. Ballenjongen Eddy
mocht nog een paar keer de ballen halen, die buiten de baan waren geslagen.
Hierdoor konden de partijen het tempo in de wedstrijd houden. De spanning
liep nog verder op, toen de drie partijen alle drie gelijktijdig eindigden met een
tiebreak. Er moesten zelfs drie scheidsrechters uit het publiek aan te pas komen
om de wedstrijden verder in goede banen te leiden. Door deze uitslagen neemt
de spanning in de beide poules toe. Voor de tussenstand op de ranglijst, zie
www.toernooi.nl Vervolgens bedrijvencompetitie Vlieland zoeken.
Gerard Pelgrim
Uitslagen:
Frisia (Francis/Stoffel) - Tenez (Invaller Danitsja/Sjoerd)
1-6 0-6
Fotogravlie (Maudy/Lex) – Miss Little Pancake (Nienke/Erik)
6-0 6-1
Zevenster (Agnes/Auke) - Gemeente Vlieland (Joke/Jan)
1-6 7-5 6-7(8)
Hotelletje Veerman (Minke/invaller Paul B) – Tuk Tuk (Thijs/Cees)
6-0 0-6 7-6 (6)
Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne) – Helder Vlieland (Francyna/Max) 4-6 6-7 (3)

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

06 46 371 624

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur
Karel Nauta / www.ziltgetint.nl
info@ziltgetint.nl / tel. 06 46 140 054

Nog net voor het ging vriezen is onze
collega Amanda Lijnema aan de slag
geweest met de vrijwilligers, zodat
de IJsbaan er voor het vriezen weer
keurig bij lag. Het aantal vrijwilligers
was niet groot, maar de werklust
wel! Verslaggever Jaap Gehem van
het Staatsbosbeheer tijdschrift Veldpost was aanwezig om een leuk artikel te maken. Veldpost is het tijdschrift voor alle vrijwilligers die landelijk bij Staatsbosbeheer werken.
Vrijwilligers zijn nodig
Staatsbosbeheer is hartstikke blij met
vrijwilligers. Jaarlijks verzetten ongeveer 10.000 vrijwilligers, waarvan
5.230 op structurele wijze, bergen
werk in gebieden in beheer van Staatsbosbeheer. Daarmee zijn vrijwilligers
een uitermate belangrijk middel voor
Staatsbosbeheer om de organisatiedoelen te realiseren. Het is niet alleen
werk verzetten, maar ook verbinding
maken met de samenleving. Betrokken
zijn bij de plek waar je leeft en daarnaast een bijdrage leveren aan het
beheer levert voldoening aan beide
kanten op.
En wat deden ze?
De vrijwilligers, Renze en Harmke
Brandsma, Harry van Keulen en Gerben Koopmans (van de vaste wal)
maakten een begin om de rand van de
ijsbaan te snoeien. Als dat niet gebeurt, verliezen we steeds meer ijsbaan en dat willen we natuurlijk niet.
Ook meedoen?
Lijkt het je leuk om ook mee te helpen? Dat zou fijn zijn! Je kan je aanmelden bij Amanda Lijnema per mail:
a.lijnema@staatsbosbeheer.nl
Zij zorgt er dan voor dat je bezig kan
zijn om Vlieland nog mooier te maken.
Boswachter Anke Bruin-Kommerij
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Nieuwe directeur
VVV Terschelling
Op Vlieland is het marketingbureau
TPV (Toeristisch Platform Vlieland)
alweer even op zoek naar een nieuwe
marketingmanager. Werk dat vroeger
doorgaans door de directeur VVV
werd gedaan, maar tijden veranderen
en tegenwoordig word er steeds meer
specialisme gevraagd. Op Vlieland is
er sprake van een nauwe samenwerking, maar het VVV en het TOV zijn
twee aparte instellingen.
Op Terschelling hebben ze de functies
samengevoegd en is de VVV directeur
tevens de marketingmanager. Hiervoor heeft men onlangs de 47-jarige
Michel Aaldering aangesteld, die begin deze maand is gestart met zijn
werkzaamheden.
Aaldering is marketingspecialist en
werkte de afgelopen jaren voor de
campagne “Er gaat niets boven Groningen”. VVV Terschelling besloot in
2016 de koers te verleggen en de regie over de marketing en promotie
van het eiland naar zich toe te trekken.
“Deze kans kon ik niet laten lopen,
een droom die uitkomt. Ik verwacht
met mijn kennis en ervaring een
mooie bijdrage te kunnen leveren aan
het nog beter op de kaart zetten van
het eiland. Ik heb enorm veel zin om
voor Terschelling aan de slag te gaan.
Terschelling heeft de bezoekers heel
veel te bieden. Inspiratie genoeg”,
stelt Aaldering in een aankondiging
van de VVV.
“Samen met de ondernemers, de gemeente, alle culturele en de landschappelijke instellingen moeten we
werken aan een gezamenlijke campagne. Een campagne waar iedereen
trots op is. Dit is een heel specifiek
gebied dat alle aandacht verdient”.

Sjoelen
met Bart
Naam

bakken

totaal max.worp

Loodscafe 4 maart
hansko 5 607 127
will 5 580 122
marco1 5 575 126
paul 5 562 120
Ilona 5 560 125
theo 5 557 120
marco2 5 535 123
Hetty 5 552 115
lotte1 5 539 128!
lotte2 5 535 109
jolanda 5 528 113
lucy 5 505 107
bob 5 492 106
anouk 4 390 108
emil 2 219 128!
michel 2 211 106
yvonne 2 172 96
myron 1 105 105
mats 1 102 102
zeer geanimeerde gasten-stelletjes!
Uiterton 5 maart
gerrie 8 745 106
henny 8 722 108
nelC 8 716 114!
tinus 8 707 109
nelZ 8 678 107
joop 8 634 112!
steef 7 408 91
Door de hoog/laag-koppeling hoog
lager en laag hoger gescoord.
TOT SJOELS,
tijd/plaats zie Vliezier en Vlietrine.
Bart 06-54243591

Huijboom Communicatie

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

Waterstanden
Waterstanden
Jachthaven Vlieland, in NAP
Andere locaties: Badhuys: - 15 minuten
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur

09/03/2018
10/03/2018
10/03/2018
10/03/2018
10/03/2018
11/03/2018
11/03/2018
11/03/2018
11/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
12/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
14/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
16/03/2018
17/03/2018
17/03/2018
17/03/2018
17/03/2018
18/03/2018
18/03/2018
18/03/2018
18/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
19/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
20/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
21/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
22/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018
23/03/2018

19:46
01:40
07:55
14:16
20:20
02:35
08:34
15:16
21:24
03:50
10:10
16:46
23:14
05:30
11:45
18:04
00:35
06:50
13:06
19:16
01:30
07:40
13:45
19:44
02:21
08:27
14:36
20:35
02:58
09:00
15:10
21:15
03:39
09:41
15:51
21:56
04:16
10:10
16:29
22:14
04:56
10:46
17:05
23:06
05:26
11:15
17:41
23:30
06:02
11:34
18:16
00:16
06:41
12:26
19:01

LW -94 cm
HW 58 cm
LW -80 cm
HW 56 cm
LW -81 cm
HW 47 cm
LW -70 cm
HW 52 cm
LW -69 cm
HW 41 cm
LW -64 cm
HW 54 cm
LW -71 cm
HW 44 cm
LW -75 cm
HW 66 cm
LW -85 cm
HW 57 cm
LW -90 cm
HW 80 cm
LW -99 cm
HW 67 cm
LW -102 cm
HW 89 cm
LW -109 cm
HW 72 cm
LW -110 cm
HW 95 cm
LW -116 cm
HW 76 cm
LW -117 cm
HW 98 cm
LW -121 cm
HW 78 cm
LW -123 cm
HW 100 cm
LW -124 cm
HW 79 cm
LW -128 cm
HW 100 cm
LW -125 cm
HW 78 cm
LW -130 cm
HW 98 cm
LW -122 cm
HW 76 cm
LW -129 cm
HW 93 cm
LW -116 cm
HW 73 cm
LW -125 cm
HW 84 cm
LW -107 cm
HW 70 cm
LW -118 cm

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl

Hoogste waterstand: 3,23 + NAP

MOLENAAR - LEEK VERHUIZINGEN

www.molenaar-leek.nl - tel 0223 - 631354 - Den Helder

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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bra, maar daar kan verandering in komen.
Neem les. Goed voor de brein. Iedereen is
bezig om lichamelijk fit te blijven. Heel
goed natuurlijk, maar we moeten ook goed
voor onze hersenen zorgen en bridgen is
daar bij uitstek geschikt voor.
Dan nu naar de uitslag. Dat Jan en Sonja
bovenaan staan is geen verrassing meer.
Elsje en Ineke gaan steeds beter spelen.
Ook een prima score van Tiety en Magda.
De beide mannen stelden wat te leur. Met
name tegen ons hadden ze een bar slechte tafel.
Anne raakte door mijn nadenken halverwege een spel de concentratie kwijt en
Frans verzuimde een keer troef te bekennen. Erg? Welnee iedereen maakt fouten.
Vaak is het zo dat het paar dat de minste
fouten maakt wint. Afijn zoek uw favoriete
paar maar op want hier komt de uitslag (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

den Ouden /Wolfswinkel
de Groot / Poppema
de Ruijter / Weber
van Randen / Duijst
Cupido / Doeksen
Poppema / Wolfswinkel
Kuiper / Pronk
Kip / Vrielnk
van Houten / Weeda
Ton en Elly Bogaard
Hondorp / Oosterdijk

67
57
55
54
49
49
48
47
44
40
40

Tot ziens, tot bridge Auke Poppema

Rederij Wadden Transport
35 jaar dienst Harlingen - Vlieland -Terschelling
WEKELIJKS DIENST OP VLIELAND

PALLETTRANSPORT

Europallet € 25,=*
*) kade Harlingen - kade Vlieland, excl. BTW
GROTERE PALLETS OP AANVRAAG

Post

van lezers
Terrein “De Zeester”
Bij het doorlezen van de partij programma’s voor de gemeenteraadverkiezingen
is het misschien niet iedereen duidelijk wat
er bedoeld wordt met terrein “De Zeester”.
Als Vlielander denk je al gauw dat dit gaat
om de grond onder de voormalige basisschool de Zeester. In de woonvisie (ter
inzage op het gemeentehuis) is echter een
bebouwbaar terrein vastgesteld waarin
ook het Vuurboetsplein en het Westerseveld (speelterrein naast Westendt) zijn
opgenomen. De benaming “terrein de
zeester” is hierin dan ook wat misleidend,
beter had er voor een andere naam gekozen kunnen worden.
LNV maakt in zoverre wel duidelijk dat het
om een groter terrein gaat omdat ze in hun
programma melden dat ze er 30 woningen
willen bouwen, waarvoor het voormalige
schoolterrein te klein zou zijn. ABV meldt
slechts dat de locatie van de voormalige
basisschool “De Zeester” zich bij uitstek
leent voor de bouw van woningen, of hiermee letterlijk de locatie of de woonvisie
wordt gevolgd blijft in het midden.
GroenWit spreekt zich in zijn partijprogramma expliciet uit tegen bebouwing van
Vuurboetsplein en voetbalveldje Westendt.
Mocht U wandelend vanuit het dorp in de
toekomst nog steeds willen genieten van
uitzicht op de vuurtoren, dan kunt u dit
binnenkort met uw stem benadrukken.
Buurtbewoner

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

De Vliezier
weekblad van Vlieland
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 maatschappelijke 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.):

Redactie
e-mail
Adres
telefoon
web.
IBAN
foto's
Druk
KvK

: Berend. J. Hazenberg
: redactie@vliezier.nl
: Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland.
: 0562 - 453021 / 06 30 046 721
: www.vliezier.nl
ISSN : 1572-2074
: NL52INGB0009551159
: BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven)
: Uitgeverij "Het Wad", Vlieland
: 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.

naam bekend bij de redactie

Abonneren op de Vliezier
Neem of geef nu een abonnement op
de Vliezier en laat u elke week informeren over het wel en wee van het
eiland en de bewoners.
Vul de bon in, stuur deze op of deponeer deze in de brievenbus van:
Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland
naam :

……………………….

adres :

……………………….

pc

: ……………………….

plaats : ……………………….
tel.
:………………….…….



Na een “kleine ijstijd” werd er afgelopen
dinsdag weer volop gebridged. De lente
hangt in de lucht en 11 paren gingen dan
ook volle goede moed aan de slag. De
goede moed zakte bij zelf al bij het eerste
spel, tegen een gastpaar uit Alkmaar, in de
schoenen.
Met 14 punten en een zeskaart schoppen
opende ik 1 schoppen. (dat betekent dat ik
wel 7 slagen verwacht te maken met
schoppen als troef) Mijn linker tegenstander gaf een doublet (betekent minstens 13
punten. Mijn partner Anja bood 2 harten. Ik
had 4 kleine hartentjes en ik had dus harten bij moeten bieden. Omdat ik een vierkaart harten bij mijn linker tegenstander
verwachtte, herbood ik mijn schoppen in
de hoop dat Anja ook twee schoppentjes
zou hebben (met acht troeven samen is
dat voldoende.
Anja bood echter 3 ruiten, waarna ik met 3
harten alsnog mijn harten aangaf. Anja
vertrouwde mij terecht niet meer en paste.
Ze speelde het spel vervolgens heel goed
uit en maakte 12 van de 13 slagen. Desondanks een nul, want we boden de manche
(in dit geval 4 harten, waardoor je extra
punten verdient) niet uit.
Voor niet bridgers is dit wellicht abacada-
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