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De Vliezier gaat na 18 jaar stoppen, de laatste uitgave zal nummer 750 zijn !
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Definitief einde Vliezier
Zoals we in het laatste nummer van
2017 bekend hebben gemaakt gaan
we na 18 jaar en 750 nummers stoppen met de Vliezier. We zeiden toen;
“de rek is eruit”. En nu bij het maken
van de laatste nummers is dat ook zo
gebleken en lijkt het een goede keuze.
Het is tijd voor andere dingen. We
gaan ons meer toeleggen op uitgeverij
activiteiten en het verzorgen en ontwerpen van drukwerk, wat de laatste
jaren ook steeds meer is toegenomen.
Uiteraard blijven we ook het rouwdrukwerk verzorgen.
Geen opvolging
Bij het bekend maken dat we gingen
stoppen, stelden we dat er belangstelling was van verschillende kanten
om de Vliezier voort te zetten. Er was
inderdaad belangstelling, van Vlieland
én van de wal. Er zijn verschillende
gesprekken geweest, maar uiteindelijk, ondanks dat er nog een redelijk
verdienmodel is, heeft het niet geresulteerd in een gegadigde die de Vliezier wil voortzetten. Met dank aan
iedereen die belangstelling en begrip
heeft getoond, gaat de Vliezier dus
definitief stoppen. Het laatste nummer: 750, zal eind mei uitkomen.
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Nieuwe dijk voor Vlieland
De projectorganisatie Dijkversterking Vlieland nodigt alle eilanders uit om op
29 maart of 12 april hun mening te geven over de zes dijkontwerpen voor de
nieuwe dijk achter het dorp, in jargon de omringdijk. Van de huidige dijk is
vastgesteld dat deze niet meer voldoet aan de huidige eisen.
Op 19 april wordt het voorkeursontwerp besproken. De afbeelding hierboven is een van de ontwerpen nr. 3:
“golfmuur met zetsteen en berm”
waarin opgenomen een breed wandelpad, met een waterkeringsmuurtje, waarop gezeten kan worden en
betonnen trappen aan de wadkant,
die ook als bankje gebruikt kunnen
worden en aan de binnenkant de bestaande weg.
Eilanders die de laatste Dijkavond
hebben gemist, hebben op 29 maart
of 12 april nog de mogelijkheid om de
zes dijkontwerpen te bekijken (3dvisualisaties) en hun mening te geven
over het gebruik en de beleving van
deze dijkontwerpen. Dit kan op de
genoemde dagen tussen: 11.00 –
16.00 uur, in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 148. Rijkswaterstaat
neemt de mening van de eilanders
mee in de beoordeling van deze zes
dijkontwerpen op het thema gebruik
& beleving.
Na alle meningen over de zes dijkontwerpen te hebben verwerkt, presenteert de projectgroep van Rijkswaterstaat op donderdag 19 april het voor-

keursontwerp. Dit zal plaatsvinden in
Badhotel Bruin van 20.00 – 22.00 uur.
Terugblik
Tijdens Dijkavond 3 is er een tafelsessie gehouden, waarbij de bewoners
mee hebben gepraat over de beoordeling voor het onderdeel ‘gebruik en
beleving van de dijk’. De zes dijkontwerpen zijn per stuk door middel van
(Vervolg op pagina 3)
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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

Omschrijving

Locatie

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

De Zeevaert
Nieuwe Kooi
Podium Vlieland
Vliering
Podium Vlieland
De Zeevaert

● Coach bij levensvragen

Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Vandaag geen wandeling met Akkie vd Ploeg
Muziektheater Drijfhout
Yoga: In balans op Vlieland
Optreden Zeevrouwenkoor Waterzooi (Driebergen): gratis

Café Tante Pé
Nergens
Podium Vlieland
vlielandyoga.nl
Zeezicht

● Vrijwillige Terminale Thuiszorg

tijd

Maart
24 za 22:00
26 ma 13.30
28 wo 20.30
29 do - - - 31 za 20.30
31 za 22:00
April
01 zo 22:00
02 ma 13.30
04 wo 20.30
06 weekend
07 za 17.00

Praktisch alle evenementen worden nader toegelicht op posters in het Dorp

● 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
N/W Fryslân - Vlieland

Janke Boomsma

tel. 0519 - 293550

tel. 06 53 648 396

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

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)

Huijboom Communicatie

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

Instelling

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

Opmerking

Politie n/w Friesland
Lutinelaan 5, 8899 BD

Algemeen alarmnummer 112
Niet dringend;
0900-8844

Huisartsenpraktijk Vlieland

Spreekuur en afspraken maken

Gemeente Vlieland

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127

Molenglop 6, 8899 AZ

Dorpsstraat 127, 8899 AE

Milieustraat; Fortweg 1a

VVV Vlieland

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

Tromp's Huys

Cultuur historisch museum,
wisselende exposities.

Bibliotheek

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

De Vuurtoren

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

De Noordwester

Educatief informatiecentrum
www.denoordwester.nl

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

06 46 371 624

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
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Mooie opdracht Pieter Schaper

(Vervolg van pagina 1)

Ontwerp nieuwe dijk
3d-visualisaties
getoond.

Door Boswachter Anke Bruin

Veel Vlielanders vragen zich af waarom er een witte tent naast ons kantoor te zien is. Welnu, onze collega
Pieter Schaper is daar bezig om een
enorme stam van lindehout om te
toveren tot kunstwerk. Voorwaar
geen eenvoudige opdracht, die hij
kreeg van ons provinciehoofd Jesler
Kiestra.
Provinciekantoor Wirdum
Staatsbosbeheer heeft samen met
Natuurmonumenten een nieuw provinciekantoor betrokken in Wirdum.
Een verbouwde Friese boerderij met
ruimte voor een mooi kunstwerk. Nu
is aan Pieter gevraagd, om dit houten
beeld te maken. En dat is weer makkelijker geschreven, dan gedaan. Natuurlijk komt het samen werken met
Natuurmonumenten in één gebouw
tot uiting. Zowel het logo van Natuurmonumenten als Staatsbosbeheer
worden verbonden.
Kunst met een grote K
Voor een groot gedeelte in vrije tijd is
hij doende met de lindestam. Dit hout
laat zich heel fijn bewerken en we
kunnen al zien wat er ontstaat. De
doorsnee van de stam is ongeveer 85

cm en de lengte iets meer dan 2 meter. Zowel typische zee-beesten als
Friese wilde beesten krijgen een plek
op het kunstwerk en zorgen zo voor
de verbinding van beide organisaties.
Deze klus is Pieter op het lijf geschreven. De meest gefotografeerde boom
van Vlieland staat naast de zij ingang
van De Noordwester en ook deze
boom werd door hem onder handen
genomen.
De bedoeling is, dat de stam op 11
april in het nieuwe kantoor zal staan.
Daarom is de stam nu niet meer in de
witte tent te zien, maar werkt Pieter
binnen aan het kunstwerk. Op die
manier kan hij er ook in de avonduren
nog mee aan de slag.
Goed ‘huwelijk’
Voor de Kelten was de linde een hele
belangrijke boom. Onder deze bomen
werden vroeger Keltische huwelijken
gesloten. Deze zouden zeker stand
houden. Toeval of niet, dat juist deze
stam op de weg van Pieter kwam. We
gaan er dan ook van uit, dat het samen werken met Natuurmonumenten onder één dak in het nieuwe provinciekantoor een mooie zal zijn.
staatsbosbeheervlieland.wordpress.com

Voor uw gemak, alles onder een dak

en

dwarsprofielen

Dijkontwerp 3: het aanbrengen van
een golfmuur binnen het huidige dijkprofiel, zie afbeelding wordt goed
ontvangen. Ook is Dijkontwerp 4
(buitendijks aanpassen met een verhoging van 0,5m, zetsteen op nieuw
buitentalud) een goede optie. Hierbij
geven meerdere bewoners aan dat
het zicht over het Wad wel minder
wordt. Alternatieven met veel steen
scoren niet goed, waarbij breuksteen
geen goed alternatief lijkt, volgens de
aanwezigen. Verder wordt er opgemerkt dat er voldoende aandacht
moet zijn voor de bereikbaarheid van
de dijk, met name voor ouderen en
mindervaliden.
Daarnaast, los van de zes dijkontwerpen, is er nog een optie getoond voor
het verflauwen van het binnentalud.
Deze optie is in zijn algemeenheid
goed ontvangen. De bewoners zien
kansen in het samenvoegen van de
twee paden aan de binnenteen van
de dijk. Een goede ‘achterom’ ontsluiting kan bij zomerse drukte voor
verlichting zorgen in de Dorpsstraat.
Alle ontwerpen kunnen op 29 maart
of 12 april nog worden bekeken en
kan men zijn mening geven. Op 19
april wordt de definitieve keuze gepresenteerd.

Prentbriefkaarten uit
de collectie Tijmons
Sinds vorige week is er in het museum
Tromps Huys een nieuwe tentoonstelling. Te zien zijn prentbriefkaarten uit
de collectie Tijmons. De kaarten zijn
geselecteerd rond de thema’s
‘schepen’ en ‘vuurtorens’. Zo kunt u
er o.a. prentbriefkaarten zien van
veerboten, gestrande schepen op de
hors, reddingssloepen en lichtbakens.
De tentoonstelling duurt tot 2 juni.
De prentbriefkaarten komen uit de
collectie Tijmons. De totale collectie
bevat ruim 1000 kaarten en foto’s.
Hij woonde van 1917 tot 1923 zelf op
Vlieland. Zijn erfgenamen hebben de
volledige verzameling in 2006 aan het
museum geschonken. Die schenking
werd destijds dankbaar in ontvangst
genomen.
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Kerkdiensten

NICOLAASKERK

aan het Kerkplein Vlieland

Ina & Riek
Donderdag 29 maart 2018, 12.00 u.

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen.
Noteer alvast de datum in uw agenda:
8 april gaat de Sterrit weer plaatsvinden!

Braderieën in 2018

2 mei, 18 juli, 1 en 15 augustus.
Vraag bijtijds uw kraam aan:t. 06-53415933
op = op!

Grafisch ontwerpen

Drukwerk op Vlieland

drukwerk@vlie.land

Voorgerecht: Friese mosterdsoep
Hoofdgerecht: Chili con carne met ananas,
zuur en heerlijke zelfgemaakte appelmoes.
Nagerecht: Verrassing
Wilt u gezellig aanschuiven, dan kunt u zich
opgeven t/m dinsdag 27 maart. Er is plaats
voor 25 pers. de kosten zijn € 5,50 p.p.
Tel Ina: 0562-451394 / 06 52122322
Tel Riek: 0562-451302 / 06 15890621

Het Vlielandhotel is op zoek naar een

parttime ontbijtmedewerker

Daarnaast zijn er diverse receptiewerkzaamheden waar je kan worden ingezet. De functie betreft 25 uur per week verdeeld over 5
dagen. Kun je goed zelfstandig werken en
houd je van verantwoordelijkheid?
Bel Esther van Heerde: t. 06 22 033 686

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 maart ds.
Frans Weeda, Vlieland: Palmzondag

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 23 april 19.30 uur.

Strandschoonmaak op 9 en 10 april
Ook dit jaar gaan we weer ons strand
schoonmaken. Hoe meer handen, hoe beter
natuurlijk. Samen met Defensie, KNRM en
Gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer. We
starten op maandagmorgen om 08.00 uur op
het plein bij de Jachthaven.
Ook mee helpen? Heel graag! Dan graag
aanmelden bij a.bruin@staatsbosbeheer.nl

Openingstijden 2018 in de Jutter
do:
vr.
za.

15.30 - 17.00
14:00 - 16:00
---- ----

---- ---19:00 - 22:00
19:00 - 22:00

contact: info@vlieringvlieland.nl

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning
Info: VVV Vlieland: info@vlieland.net │tel. 0562-451111
Havenweg 10, 8899 BB Vlieland
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Oranjevereniging komt aan de deur Koken op Vlieland
De komende dagen komt de Oranjevereniging weer bij iedereen langs de
deur voor uw jaarlijkse bijdrage van
5,- Ooit is bedacht dat elke eilander
lid is van de Oranjevereniging Vlieland, maar u bent natuurlijk vrij om
al dan niet te betalen. Het is natuurlijk wel heel fijn als iedereen mee
doet aan het in stand houden van dit
traditionele volksfeest.

Geslaagde pannenkoekdag
Vrijdag 16 maart was het nationale
pannenkoekdag. De Uiterton had
deze keer hiervoor de kinderen van
groep 1 t/4 uitgenodigd om samen
met broertjes, zusjes, papa, mama en
de ouderen van Vlieland pannenkoeken te komen eten.
Om 10.00 uur werd er al druk gebakken door de bakploeg. Vanaf een uur
of 11.00 druppelden de mensen binnen en om 12.00 konden we na ‘t
welkomstlied: "Hallo allemaal wat fijn
dat je er bent, In de Vlielandse pannenkoektent, Handjes in de hoogte,
handjes in de zij, Met een heerlijke
pannenkoek erbij", aanvallen op geweldig gebakken pannenkoeken.
Het was een gezellige drukte van jong
en oud door elkaar en voor elkaar en
zeker voor herhaling vatbaar!
Iedereen had, met poedersuiker op
de kleren en stroop om de mond,
zichtbaar genoten.

Drijfhout
De muziek van de zee, de muziek van het eiland
Wekelijks optredens zie agenda blz. 2
www.drijfhout-vlieland.nl @Drijfhout_vlie

Wat doen we met uw bijdrage?
* Kleding voor de herauten. Deze
moeten jaarlijks gereinigd en zo nu en
dan vervangen worden, dus hier reserveren we jaarlijks wat voor.
* We proberen iedereen van 70 of
meer te verblijden met een bosje
bloemen, helaas weten we niet meer
precies wie er 70 of ouder is door de
wet op de privacy, maar u mag ons
tippen om de lijst zo compleet mogelijk te krijgen.
* We hangen elk jaar voor het feest
de vlaggetjes op, deze moeten zo nu
en dan vervangen worden en daar
sparen we voor.
* De jaarlijkse optocht voor de kinderen, ieder kind krijgt een vlaggetje
en een toetertje
* Verkleedwedstrijd tijdens de optocht, de winnaars krijgen een prijs.
* Koffie en gebak bij de Wadden voor
iedere Vlielander boven de 16. De
koffie wordt geschonken door Westcord, het gebak door Bakkerij Westers
Eilanders ontvangen hiervoor een bon
tijdens het ophalen van uw bijdrage.
Gasten zijn ook welkom, die vragen
we een kleine bijdrage.
* Vensterbankwedstrijd, met een leuke oranje prijs voor de winnaar.
* Kinderspelen, met voor ieder deelnemend kind wat te snoepen en te
drinken, klein cadeautje bij een spel
en de mogelijkheid om geschminkt te
worden.
* Nieuw dit jaar een selfie wedstrijd

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

Voor medio mei staat de presentatie
van het boek “Koken op Vlieland” in de
planning. In navolging van de edities
van o.a. Ameland, Terschelling en
Texel, uitgegeven door Orange House.
Zoals de titel van dit boek al doet vermoeden wordt dit een kookboek gemaakt door eilanders. Veel eilander
ondernemers werken mee aan dit
boek aangevuld met markante bewoners van Vlieland. Zij gingen afgelopen week op de foto net als de gerechten die zij aanleveren voor het
kookboek.
Het boek biedt een leuke afwisseling
tussen heerlijke gerechten, mooie
eilandfoto’s en informatie over Vlieland. Kortom dit boek is ervoor zowel
de eilanders als de gasten van Vlieland. Nieuwsgierig geworden? Nog
even geduld tot mei. Voor meer informatie kunt u terecht bij Bianca Kikstra
van Eilandservice.

en hier hoort natuurlijk een prijs bij.
* Prijzen voor de volksspelen.
* Versnaperingen voor de fanfare,
onze eigen consumpties zijn voor onze eigen rekening.
* Verzekering van de eventuele attributen voor de volksspelen.
Zo u ziet een hele lijst, dus komt er de
komende dagen iemand aan de deur
voor uw bijdrage, aarzel dan niet, we
smijten het niet over de balk, maar
we hebben uw bijdrage echt nodig
Onze hartelijke dank
Oranjevereniging Vlieland: Hans, Miranda,
Inge, Emma, Chanel, Ilona, Paul, Maurits en
Lisette. De nieuwe bestuursleden zullen niet bij
iedereen bekend zijn, dus deze komen samen
met een ervaren bestuurslid.

En natuurlijk komt u allemaal gezellig
feesten op 27 april en: Vlag uit!
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Verkiezingen Vlieland in cijfers
Praktisch heel Nederland was woensdag in de ban van de gemeenteraadsverkiezingen. Per 1 januari 2018 heeft Nederland 380 gemeenten. In 335 daarvan
werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waarvan 14 Friese gemeenten, waaronder natuurlijk Vlieland.
In het hele land deden er 2777 partijen
mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in die 335 gemeenten stonden
totaal 53.969 kandidaten op de lijsten,
hiervoor waren 7981 zetels te verdelen. Dat betekent gemiddeld 2,87 zetels voor elke partij.
In de 14 Friese gemeenten zijn 274
gemeenteraadsleden gekozen, waarvan 9 op Vlieland. Op Vlieland ligt het
gemiddelde iets hoger dan het landelijke; 9 zetels voor de 3 lokale partijen
geeft een gemiddelde van 3 zetels per
partij, die elk ook 10 kandidaten op
NLV
1. Rients Hoekstra:
73
2. Dick Visser:
62
3. Nel Hopman:
40
4. Max Figee:
45
5. Jan Roelof Witting:
6
6. Hetty van Westrenen:
7
7. Erik Houter:
31
8. Willem Joosse:
5
9. Jan Houter:
3
10. Arnold Kriesch:
2
totaal NLV: 274
GroenWit
1. Hedwig de Lang:
2. Gerard Pelgrim:
3. Henk Veerdig:
4. Danitsja Klooster:
5. Frans Weeda:
6. Janet Rijlaarsdam:
7. Jan den Ouden:
8. Martha Pelgrim:
9. Cornelis de Jong:
10. Anja de Groot:
totaal GW:

68
32
52
30
19
4
9
1
3
4
222

ABV
1. Jan Doeke Tammes:
37
2. Lex Vergnes:
14
3. Arie Jan van Ham:
13
4. Jan Stuivenga:
16
5. Willem de Jong:
4
6. Henk Visser:
11
7. Sierd Visser:
2
8. Germ Veenstra:
2
9. Adèle Visser-Graaff:
2
10. Ineke Visser-Postma:
1
totaal ABV: 102
Totaal aantal stemmen:

598

hun lijst hadden staan, een soort nieuwe Vlielandse standaard(?).
Maar de kiezers dachten wel anders
over de zetelverdeling dan het rekenkundige model deed verwachten.
Na het bekend worden van de telling,
Schiermonnikoog was weer iets sneller, op de verkiezingsavond bleek dat
274 eilanders (44.8% van die een stem
hadden uitgebracht) voor de Nieuw
Liberaal Vlieland had gekozen. 222
eilanders (36.3%) kozen voor GroenWit, die daarmee meer als verdubbelde t.o.v. de raadsverkiezingen van
2014. Deze winst van GroenWit ging
volledig ten koste van de oudste Vlielandse lokale partij, het ABV.
Het ABV bereikte woensdag met 102
stemmen (16.7%), een dieptepunt in
haar 56-jarige bestaan. En krijgt een
volle zetel en dankzij de rest zetelverPer kandidaat
1. Rients Hoekstra:
73
2. Hedwig de Lang:
68
3. Dick Visser:
62
4. Henk VeerdiG:
52
5. Max Figee:
45
6. Nel Hopman:
40
7. Jan Doeke Tammes: 37
8. Gerard Pelgrim:
32
9. Erik Houter:
31
10. Danitsja Klooster: 30
11. Frans Weeda:
19
12. Jan Stuivenga:
16
13. Lex Vergnes:
14
14. Arie Jan van Ham: 13
15. Henk Visser:
11
16. Jan den Ouden:
9
17. Hetty van Westrenen: 7
18. Jan Roelof Witting: 6
19. Willem Joosse:
5
20. Anja de Groot:
4
20. Janet Rijlaarsdam:
4
20. Willem de Jong:
4
22. Cornelis de Jong:
3
22. Jan Houter:
3
23. Arnold Kriesch:
2
23. Sierd Visser:
2
23. Germ Veenstra:
2
23. Adèle Visser-Graaff: 2
24. Martha Pelgrim:
1
24. Ineke Visser-Postma: 1

NLV
GW
NLV
GW
NLV
NLV
ABV
GW
NLV
GW
GW
ABV
ABV
ABV
ABV
GW
NLV
NLV
NLV
GW
GW
ABV
GW
NLV
NLV
ABV
ABV
ABV
GW
ABV

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Kiesgerechtigden:
Uitgebrachte stemmen:
Ongeldige stemmen:
Blanco stemmen:
Opkomstperecentage %:

975
614
3
13
63

Nieuw Liberaal Vlieland
2018: 274 44,8 % 4 zetels
2014: 254 42,6 % 4 zetels (VVD)
GroenWit
2018: 222
2014: 121

36,3 %
20,3 %

3 zetels
2 zetels

Algemeen Belang Vlieland
2018: 102 16,7 % 2 zetels
2014: 204 34,2 % 3 zetels
deling (35 stemmen van de andere
partijen), een 2e zetel.
NLV gaat de komende raadsperiode in
met 4 zetels, net zoveel als dat zij in de
afgelopen raadsperiode als VVD hadden. Wel maakte NLV een kleine winst
van 20 stemmen ten opzichte van
2014 toen zij als VVD 254 stemmen
(43,87%) kregen.
GroenWit die in 2014 is opgericht
(vanuit de PvdA) en toen voor het
eerst als lokale partij meedeed kreeg in
2014 121 stemmen (20,9%), goed voor
2 zetels. De komende raadsperiode
gaan zij met 3 kandidaten mee vergaderen.
Vrouwen
Qua verdeling van mannen en vrouwen komt het percentage op Vlieland
exact overeen met het landelijk gemiddelde 30% vrouwen en 70% mannen.
Maar het is GroenWit die het percentage naar het landelijke gemiddelde
trekt door 50% vrouwen op haar kandidatenlijst te hebben.
Bij het ABV staan 2 vrouwen op de lijst,
Adele en Ineke, maar dat is min of
meer symbolisch omdat deze op een
onverkiesbare, 9e en 10e plaats staan.
Beter doet NLV het, ook 2 vrouwen,
maar met Nel Hopman op de 3e plaats,
die al acht jaar deel van de fractie uitmaakt, ook weer de komende periode.
De 2e vrouw, Hetty van Westrenen
staat op plaats 6 bij NLV.
GroenWit bestond de laatste raadsperiode uitsluitend uit vrouwen. Elsje de
Ruijter en Hedwig de Lang. Hedwig
wordt nu fractievoorzitter. Elsje trekt
zich, na 12 jaar terug als raadslid, maar
is kandidaat wethouder. Net niet gekozen bij GroenWit is nummer 4 op de
lijst; Danitsja Klooster, de andere vrouwen zijn Janet Rijlaarsdam, Martha
Pelgrim en Anja de Groot. >>>>
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Actieve campagne
Op Vlieland wordt niet echt campagne
gevoerd voor de verkiezingen. Kandidaat raadsleden houden allemaal hun
eigen sjaal om en volgen dus niet de
landelijke trend van een in de partijkleuren. Dat zal op zich ook verwarrend kunnen zijn omdat twee partijen
de Vlielandse kleuren voeren; GroenWit en het ABV.
De lokale partijen beperkten zich tot
een poster op het enige verkiezingsbord, hier en daar een voor een raam
en het verspreiden van het partijprogramma, waarbij die van GroenWit
zich qua vormgeving onderscheidde
van de anderen en NLV er een kompasje aan vastknoopte voor de juiste
koers.
Actief campagne voeren zal op Vlieland
ook niet echt nodig zijn, in grote lijnen
komen de programma’s aardig overeen en men kiest toch bijna altijd op de
persoon.

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:

Van weinig woorden
Wat waarschijnlijk een beter beeld
geeft dan een aardig verkiezingsprogramma over de plannen voor de komende vier jaar, is even terugkijken op
de afgelopen vier jaar, wie heeft wat
gedaan en hoe actief. Waarschijnlijk,
maar dat is niet met zekerheid te zeggen, hebben de VVD (NLV) en GroenWit de vruchten geplukt omdat ze tijdens de raadsvergaderingen te horen
waren. Wie regelmatig de raadsvergaderingen bezoekt, of de geluidsregistratie daarvan via de site afluistert, zal
ervaren dat het ABV erg stil is geweest.
Het spreekwoord; Spreken is zilver,
zwijgen is goud, is hier dan ook niet op
z’n plaats.
Na een korte analyse van de raadsvergaderingen die worden geregistreerd
door “NotuBiz”, is eenvoudig per agendapunt van de vergadering de spreektijd van elk raadslid te bekijken. Hieruit
blijkt dat de raad in 2017, aan de 11
reguliere raadsvergaderingen in totaal
18:26:46 uur heeft besteed. De vergadering duurde gemiddeld 1:40:37 uur
(variërend van 45 min, tot ruim 3 uur).
Het ABV heeft in totaal, met drie raadsleden, daaraan 40:28 min. spreektijd
besteed. Dit komt neer op 3:41 min.
per vergadering van 1:40:37 uur voor
drie personen. Een fractie van tijd die
de andere partijen aan het woord waren om over de verschillende onderwerpen te spreken.
Meest opvallende hierbij was de vergadering van maart 2017 waar de voltallige raad bij aanwezig was. Hierbij ging
het onder andere om de “verhoging
structurele exploitatiesubsidie Flidunen”. Dit belangrijke agendapunt nam
bijna 25 minuten in beslag in een vergadering die drie kwartier duurde.
Blijkbaar was het ABV het helemaal
eens met wat er gesteld en gezegd
werd. Over de gehele vergadering is
geen seconde spreektijd van het ABV
geregistreerd.
BJH
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Vlieland stemt tegen
De peilingen over de uitkomst van
het referendum over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)
blijken er flink naast te hebben gezeten. Het voorkamp zou op voorsprong hebben gestaan, maar daarvan bleek woensdag absoluut geen
sprake. Na het tellen van bijna honderd procent van de stemmen staat
het tegenkamp op 48,7 procent en
het ja-kamp op 47,3.
Voor het referendum telde de gemeente Vlieland 892 kiesgerechtigden. Hiervan brachten 555 personen
een stem uit. Er waren geen ongeldige stemmen, wel 14 blanco stemmen.
Het opkomstpercentage voor het referendum was 62%.
Van de uitgebrachte stemmen waren
263 (47,5%) personen voor de Wet
inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
278 (50%) personen stemden tegen.
Ook werden er 14 (2,5%) blanco
stemmen uitgebracht.
Opvallend is dat er op Vlieland 892
kiesgerechtigden voor het referendum waren en 975 kiesgerechtigden
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Jan Smit van de gemeente Vlieland
licht de belangrijkste reden toe:
Om te kunnen stemmen bij een referendum, moet de kiesgerechtigden de
Nederlandse nationaliteit hebben, bij
de verkiezingen gemeenteraad mogen ook inwoners van de gemeente
stemmen die geen Nederlander zijn.
Daar komt het verschil vandaan. Daarbij moet men voor beide verkiezingen
18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Drukwerk op Vlieland
drukwerk@vlie.land / tel. 453021

MOLENAAR - LEEK VERHUIZINGEN
www.molenaar-leek.nl

DE VLIEZIER
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Sjoelen
met Bart

VSV31
Zaterdag 24 Maart:

Eerste thuiswedstrijd VSV31
Aanstaande zaterdag 11:00 uur speelt
het JO10 team de eerste officiële
KNVB voetbal wedstrijd op eigen veld.
Omrop Fryslan zal naar alle waarschijnlijkheid samen met tegenstander SDS JO10-2 uit Easterein met de
ochtendboot naar Vlieland komen.
Het voetbalveld zal begin April een
grote opknapbeurt krijgen zodat het
volgend seizoen geschikt zal zijn voor
competitiewedstrijden
voor
alle
teams. Tot die tijd zal er van week tot
week bekeken worden of er gespeeld
kan worden.
Het JO8 teams speelt uit tegen SC
Bolsward om 9:00 uur, het JO13 team
is vrij en het MO15 team speelt een
“thuiswedstrijd” op de accommodatie
van FC Harlingen tegen LAC Frisia om
10:00 uur. =

Dinsdagavond, 20 maart 2018, de
laatste competitiewedstrijd van dit
jaar. 11 paren willen de competitie
natuurlijk goed afsluiten. Het vermoedelijke kampioenspaar Jan en Sonja
zijn er niet dus kansen volop.
En wat is het dan mooi dat de beide
dames Eline en Tiety toeslaan. Geweldige mooie score van rui 60%. Nu van
de zomer mooi oefenen op de gastendrives en er weer staan bij de volgende wintercompetitie.
Verder waren er weinig verrassende
uitslagen. Eva en Henk lijken soms wel
in een achtbaan te zitten gezien de
wisselende uitslagen. Tot ziens tot
bridge,
Auke Poppema

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

Tiety en Eline
Anja en Auke
Marijke en Hendrik
Elsje en Ineke
Emily en Ria
Magda n Anne
Eva en Henk
Nel en Francis
Klaske en Monnie

61%
58%
54%
51%
50%
49%
47%
41%
38%

Naam

bakken totaal max.worp

Loodscafe
18 maart
bak A:
jeroen 5 620 140!
paul 5 495 109
petra 5 487 120
lucy 5 482 108
marijn 5 473 112
barney 5 470 130
sonja 5 461 100
Ilona 4 406 123
frank 5 393 106
sam 4 365 106
arie 4 353 98
kirsten 4 350 107
nelus snacksnor 3 342 124
phil 3 333 120
chris 4 332 114
jur 4 331 120
cootje 3 292 104

Waterstanden
W
a
t
e
r
s
t
a
n
d
e
n
Jachthaven Vlieland, in NAP
Andere locaties: Badhuys: - 15 minuten
Posthuys: Noordzee; -1 uur, Wad; +1 uur

marc 3 282 102
anja 1 106 106
michel 1 91
bak B;
wouter 5 548 123
marion 5 534 126
willem 5 456 96
lotte 5 419 102
gezellig druk, daardoor lijkt n briefje
zoek ....
Uiterton 19 maart
marjolijn 9 968
130!
henny 9 952 126
nelC 9 911 128
lily 9 837 115
tinus 9 828 109
nelZ 7 662 104
joop 7 526 98
steef 5 408 103

TOT SJOELS!
plaats/tijd zie Vliezier en Vlietrine.
Bart 06 54 243 591

Zwembad weer open
Vanaf 31 maart heeft iedereen weer
de kans om lekker aan zijn conditie
te werken en te gaan banen zwemmen. De fitness is ook geopend.
Bij Sportcentrum Flidunen kun je banen zwemmen van dinsdag t/m vrijdag van 8:30 tot 10:00 en op dinsdagen donderdag avond van 20:00 tot
21:00.
Fanatiekelingen
Daarnaast is er de mogelijkheid om
zaterdagochtend en 's ochtends vroeg
te zwemmen voor de fanatiekelingen.
Zeezwemmen
Vindt je zwemmen zo leuk en ben je
wel toe aan nieuwe uitdagingen? Genieten van de wind & golfslag? Dan
kan je 1x per week van juniseptember, buiten in de (wadden)zee
zwemmen, neem dan even contact op
met Miriam Kikstra. Misschien kunnen we dan met een groepje op pad.
info@sportcentrumflidunen.nl

+) 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.+

DE VLIEZIER
Zomer Zon & Zilte Zee

dierenarts
nieuwsbrief

Voor onze nette appartementen zijn wij op zoek naar een

zelfstandig werkende schoonmaker
De wissels van de appartementen zijn op maandag en vrijdag
(in juli en augustus alleen op vrijdag).
Eventueel kan het werk worden aangevuld met het schoonmaken van de hotelkamers bij Leut.

Beste huisdiereigenaren op Vlieland

Zaterdag 24 maart
zijn we weer op Vlieland
En omdat het weer mooi weer wordt,
raden we aan om uw konijnen dan te
laten inenten tegen Myxomatose en
Konijnenziekte.
Deze ziekten komen voor bij wilde
konijnen en worden overgebracht
door stekende insecten zoals muggen.
Dus ook als uw konijn niet buiten
komt, kan het deze ziekten krijgen.
Konijnenziekte verloopt zo snel dat je
pas iets merkt als het konijn dood in
zijn hokje ligt, met soms wat bloed uit
zijn neusje. Want het virus geeft onder andere acute longbloedingen.
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Je bent beschikbaar tot november of langer?
Je bent een harde werker, flexibel en nauwkeurig.

Wij bieden een leuke parttime baan, goed te combineren met een gezin
Is poetsen je passie?

Stuur dan een reactie naar edith@leutvlieland.nl t.a.v. Edith Bekker

Finishing touch Schoonmaak

Bij myxomatose krijgt een konijn pijnlijke zwellingen rondom alle lichaamsopeningen (vaak eerst de anus en de
geslachtsopening, zodat je het niet
meteen merkt, later volgen oren,
ogen en neus). Omdat het dier erge
pijn heeft, moet het dan inslapen).
Dus hele nare ziekten, waartegen
vaccinatie gelukkig mogelijk is.
Zaterdag tussen 17.30 en 18.00 uur
kan iedereen met zijn konijn zo bij ons
binnenlopen om het dier tegen het
gereduceerde tarief van € 18,- te laten vaccineren (de normale prijs is €
28,-). We kijken dan ook de tanden na
en knippen zonodig de nagels.
Voor alle andere dieren bent u zaterdag welkom op afspraak.

Wie wil per 1 Mei ons team komen versterken bij de

schoonmaak van de school
We zoeken iemand die zelfstandig
de werkzaamheden uit kan voeren.

Het gaat om 3 uur per dag
op: dinsdag, woensdag en donderdag na 15.30 uur.
Wij bieden een gezellige werksfeer en het salaris ligt
ruim boven het CAO voor de schoonmaak.
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met:

Gerda van den Burg, tel.: 06 55 851 868
- Finishing touch Schoonmaak Vlieland -

Graag tot ziens,
Dierenarts Karin Fónad

De Vliezier gaat stoppen, Na 18 jaar elke week een
Vliezier, Nieuwskrant van Vlieland gemaakt te hebben,
gaan we nu stoppen. De laatste uitgave zal nummer
750 zijn, welke ongeveer eind mei 2018 zal uitkomen.
Al die jaren is de Vliezier elke donderdag uitgegeven
door uitgeverij "Het Wad" Op jaarbasis verschenen 45
nummers. De Vliezier is onafhankelijk, ontvangt geen
subsidie en is geen onderdeel van een maatschappelijke en/of politieke organisatie.
De Vliezier wordt in eigen beheer 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 natuurlijke tint.
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: www.vliezier.nl
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: NL52INGB0009551159
: BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven)
: Uitgeverij "Het Wad", Vlieland
: 01167147 / BTW: NL070651449B04

Abonnementen
Omdat de Vliezier gaat stoppen is het niet meer
mogelijk een abonnement te nemen.
De Vliezier stop na uitgave nummer 750, dat zal
ongeveer eind mei 2018 zijn. Tot en met het laatste
nummer blijft het wel mogelijk losse nummers te
kopen. Dit kan op de veerboot, de terminal in
Harlingen en op verschillende adressen in het dorp.
Prijs per nummer, losse verkoop € 1,35
Wij danken alle adverteerders en alle abonnees van
nu en uit het verleden om 18 jaar lang elke week een
Nieuwskrant van Vlieland uit te kunnen brengen.

Aandacht trekken doe je met

STOEPBORDEN
Nieuw seizoen = borden vernieuwen!

Niet on-line maar op Vlie!
Poster tot A1 (60 x 84 cm).
binnen een uur klaar, full color.

2 stuks € 29,-*
(1x € 17,50*)

OOK VOOR ONTWERPEN
én op verschillende media, als:
zelfklevend weerbestendig vinyl,
canvas, div. papier of stormdoek!

