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Ernstig ongeval 
 

Donderdagochtend is Vlieland opge-
schrikt door een ernstig verkeerson-
geval, nabij het bedrijventerrein is 
een scooterrijder achterop een 
vrachtwagen gereden. De eilander 
raakte hierbij dusdanig gewond dat 
hij met de traumahelikopter werd 
overgebracht naar het UMCG in Gro-
ningen. 
 

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeu-
ren is de politie nog aan het uitzoe-
ken. Het lijkt er thans op dat de kleine 
vrachtwagen langzaam reed en even 
stopte. Waarschijnlijk heeft de scoo-
terrijder dit te laat opgemerkt. De 
vrachtwagenchauffeur is ook een Vlie-
lander.  
 

Het is vooralsnog niet bekend of snel-
heid een rol heeft gespeeld bij het 
ongeval.  
Op het bedrijventerrein geldt nog 
altijd, ondanks de drukte, een maxi-
mumsnelheid van 60 km/u.  
Er is een vergevorderd omgevingsplan 
voor het gebied, hierin wordt over 
aanpassingen van de maximum snel-
heid naar 30 km/u gesproken. 

De olie- en gascrisis bracht het moederbedrijf van de Vietnamese werf Strate-
gic Marine fikse klappen toe. “Er zijn miljarden verdampt”, berichtte de Leeu-
warder Courant eerder deze week. In het artikel van Marscha van der Vlies, 
vertelt directeur Paul Melles van rederij Doeksen nog geen slapeloze nachten 
te hebben: “Maar ik zal wel blij zijn wanneer ik volgende week duidelijkheid 
kan krijgen”. 

Het is gebleken dat de vertraging 
vooral het gevolg is van de financiële 
problemen bij moederbedrijf Triyard 
van Strategic Marine, waar de sche-
pen worden gebouwd; “Bij Triyard zijn 
miljarden verdampt door de olie- en 
gascrisis”, stelt Melles in het artikel. 
 

Tweede vertraging 
In een persbericht eind vorig jaar be-
richtte de rederij al dat de nieuwe 
veerboten later naar Harlingen zou-
den komen dan aanvankelijk gepland.  
 

Toen gaf men aan dat het naar ver-
wachting mei 2018 zou worden. “Het 
werk duurt langer dan verwacht. Dat 
komt onder andere doordat men het 
meeste werk toch liever in Vietnam 
laat doen, waar de schepen worden 
gebouwd”. Eerder was het de bedoe-
ling om een deel van het installatie-
werk in Nederland te doen.  

Melles stelde in de LC van deze week 
dat hij volgende week hoopt te weten 
wanneer de twee catamarans naar 
Nederland worden vervoerd. “De 
schepen hadden vorige maand op 
transport zullen gaan en volgens de 
planning in mei in Harlingen moeten 
zijn. Maar ze zijn nog niet klaar, zo’n 
85 procent van de bouw is voltooid”.  
 

Na de afbouw in Nederland kunnen 
de bemanningsleden vertrouwd raken 
met de schepen en alles wat daarbij 
komt kijken. Daarna worden ze gelei-
delijk opgenomen in de dienstrege-
ling. 

De Vliezier gaat na 18 jaar stoppen, de laatste uitgave zal nummer 750 zijn !  

Op de foto worden in de bouwhal, eerder 
dit jaar, een van de LNG motoren op het 
autodek gezet en vervolgens in de machi-
nekamer gehesen.          

 

Bron: denieuweschepenvandoeksen.nl 
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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. 19 mei 2018 

●  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 ZO MA DO WO DI VR ZA Opmerking 

VVV Vlieland 
Havenweg 10, 8899 BB 

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

Gemeente Vlieland 
Dorpsstraat 127, 8899 AE 

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127 
 

Milieustraat;  Fortweg 1a 

Politie n/w Friesland  
Lutinelaan 5, 8899 BD 

Algemeen alarmnummer 112  
Niet dringend;       0900-8844 

Bibliotheek 
Lutinelaan 3, 8899 BD  

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

Tromp's Huys 
Dorpsstraat 99, 8899 AD 

Cultuur historisch museum, 
wisselende exposities. 

De Noordwester 
Dorpsstraat 150, 8899 AN 

Educatief informatiecentrum 
www.denoordwester.nl 

De Vuurtoren 
Bovenop het Vuurboetsduin 

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

Spreekuur en afspraken maken Huisartsenpraktijk Vlieland  
Molenglop 6, 8899 AZ 

April 

 07 za 17.00  Optreden Zeevrouwenkoor Waterzooi (Driebergen): gratis  Zeezicht 

 07 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 

 08 zo 12.00 Sterrit; 1x per jaar Vlielandse autopuzzelrit  Hele eiland 

 09 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Sporthal 

 14 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 

 17 di 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

 16 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Posthuis 

21 za 20.30 Voortorenloopweekend: Avondwandeling (9 of 14 km.) VVV 

22 za 11.00 Voortorenloopweekend: Hardloopwedstrijd (5 o10 zeemijl) VVV 

 23 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Lange Paal 

25 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

 19 do 15.00   DonderdagmiddagFilm: Paterson   Podium Vlieland 

 21 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 

 28 za 10.00 Reddingbootdag; activiteiten KNRM, eventueel meevaren Jachthaven 

 28 za 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter De Zeevaert 

 30 ma 13.30 Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!  Vuurtorentrap 

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 



Lutz Jacobi nieuwe directeur Waddenvereniging 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
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Geen gaswinning onder de Waddenzee, één beheerder voor het gebied, met 
elkaar beseffen dat de Waddenzee een uniek gebied is in de wereld. Zomaar 
wat zaken waar Lutz Jacobi (1955) zich in de afgelopen tien jaar als Tweede 
Kamerlid hard voor heeft gemaakt. Per 1 mei zal de oud-politica aantreden als 
directeur van de Waddenvereniging. 

´Een onvermoeibare en verbindende 
strijder voor het wad, los van politieke 
kleur´, zo typeert voorzitter van de 
Waddenvereniging Kim van Nieuwaal 
de nieuw aangetrokken directeur. ´We 
zullen haar vaardigheden en netwerk 
goed kunnen gebruiken bij het naden-
ken over de nieuwe beheerautoriteit 
die er gaat komen. Bovenal zijn we blij 
dat we met Jacobi iemand hebben 
gevonden die weet uit te dragen dat 
het Wad van heel Nederland is.´ 
 

Lutz Jacobi werd geboren in Katlijk en 
volgde na de havo de lerarenopleiding 
Nederlands en Gezondheidskunde. De 
Friezin kwam in 2006 namens de PvdA 
in de Tweede Kamer. Voor die tijd was 
zij directeur van de nieuw gevormde 
GGD Fryslân. Jacobi is altijd al gepassi-
oneerd over de Wadden. ´Ze noemden 
mij vroeger een beetje spottend de 
Waddenkoningin. Ik ben er trots op, 
omdat ik de Wadden belangrijk vind.’ 
Aldus Jacobi.  

Met Midas Dekkers naar de Waddeneilanden 
Vanavond, vrijdag 6 april, om 21.05 uur op NPO 2 start bij MAX de gloednieu-
we zesdelige serie De Eilanden, waarin Midas Dekkers de kijker op poëtische 
wijze meeneemt naar de Waddeneilanden. Per jaargetijde brengt de bioloog 
een bezoek aan één eiland. Midas neemt de kijker op zijn oude Solex mee. 

Lang bestond het plan om de Wad-
denzee in te polderen. Wegens pro-
test en geldgebrek werd dit geen rea-
liteit. De eilanden bleven bestaan en 
vormen vandaag oorden van rust, 
ruimte en identiteit. Vrijplaatsen. Op 
het vasteland lijkt alles strak, gejaagd 
en geregeld. Op de eilanden voelt 
alles dynamisch aan. Is dat wel zo of 
zijn de Waddeneilanden gewoon ver-
lengden van het vasteland? 
 

In De Eilanden neemt schrijver en 
presentator Midas Dekkers zes afleve-
ringen én een jaar de tijd om op deze 
complexe vragen te antwoorden. Per 
jaargetijde brengt de bioloog een be-
zoek aan één eiland. Midas neemt de 
kijker op zijn oude Solex mee. Hij slaat 
gade en gidst in zijn gekende stijl. 
Naast rake observaties levert dit door 
de seizoenen gekleurde portretten 
van bewoners en hun gebruiken op. 
Kortom: we gaan samen op zoek naar 
wat rest van de Waddeneilanden. 

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

Ze vervolgt: ´ik vind het geweldig dat 
ik me nu als directeur van de Wadden-
vereniging met een bevlogen team én 
samen met bewoners, ondernemers 
en liefhebbers mag gaan inzetten voor 
het gebied dat me zo nauw aan het 
hart ligt.´ 
 

De Waddenvereniging zet zich in voor 
de rust, ruimte en ruige natuur van 
Werelderfgoed Waddenzee. De ver-
eniging komt met ruim 35.000 leden 
en donateurs op voor de belangen van 
het gebied door zich succesvol te ver-
zetten tegen gaswinning of juist nieu-
we innovaties zoals de Vismigratieri-
vier aan te jagen. Altijd in verbinding 
met de mensen in en liefhebbers van 
het gebied. Jacobi zal met al deze the-
ma’s aan de slag gaan en daarbij blij-
ven zorgen voor een sterke Wadden-
vereniging. De Waddenvereniging 
weet met Lutz Jacobi als voorvechtster 
van het wad opnieuw een echte wad-
denliefhebber aan zich te verbinden. 

Steeds vernuftig visueel en met veel 
aandacht voor mens, natuur en ver-
haal. Zo vormt De Eilanden een tijd-
loos, uiterst poëtisch, maar steeds 
modern beeld van Nederlands enige 
archipel. De Eilanden is een zoektocht 
naar de ziel van en het verschil tussen 
elk eiland. Hierbij balancerend op de 
dunne stippellijn tussen romantiek en 
realiteit. 
 

De Eilanden; Lente op Texel, zomer 
op Vlieland, nazomer op Terschelling, 
herfst op Ameland, winter op Schier-
monnikoog.  
Vanaf 6 april om 21.05 uur op NPO 2 



 

 

Bedragen excl. BTW, opmaak en uittypen. 
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Protestantse Gemeente Vlieland 

Predikant: ds Frans H. Weeda,  
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland.  
tel: 0562-850518  / email: fhweeda@home.nl 
 

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in 
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse 
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 8 april: 
Wim Beekman Warns-Molkwerum 
 

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. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

Karel Nauta / www.ziltgetint.nl  
info@ziltgetint.nl / tel. 06 46 140 054 

Toneel verloting 
Na een onvergetelijke uitvoering willen we 
alle ondernemers nogmaals bedanken die zo 
gul hebben gegeven voor de verloting van 
onze prijzen! Er zijn nog enkele prijzen af te 
halen bij Nel Potiek in de Parel: 
Roze:  363 801 858 863 894 980  
Geel:  35 82 157 170 184 846 
Groen:  333 544 801 880 

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 

Grafisch ontwerpen 

drukwerk@vlie.land / tel. 453021 

Donderdag 12 april 12.00 uur. 
Koken in de Uiterton. Het menu is als volgt; 
Vooraf; Tomatensoep 
Hoofdgerecht; Gegrilde kippenpoot met 
gebakken  aardappeltjes, warme groente en 
salade. Nagerecht; Verrassing. 
 

Als u mee wilt eten kunt u zich opgeven bij; 
Bonnie Manting: tel. 06-23044562 
Helga Deen: tel. 06-52031669 

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 

 

 

Geen Vliezier vorige week 
De jaarlijkse rush voor de Pasen is de Vlie-
zier van vorige week fataal geworden. 
Het is natuurlijke een luxeprobleem zoveel 
werk. Maar het gevolg is dat er keuzes ge-
maakt moesten worden. Ontwerp- en druk-
werkopdrachten voor ondernemers die voor 
de Pasen hun folders en/of menukaarten 
klaar willen hebben en daarbij ook de nieuwe 
Vlie-trine opmaken die vanaf 1 april op de 
boot ligt. Het gevolg was dat er vorige week 
geen Vliezier gemaakt kon worden. 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 

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 maandag morgen om 08.00 uur op 
het plein bij de Jachthaven. 
Ook mee helpen? Heel graag! Dan graag 
aanmelden bij a.bruin@staatsbosbeheer.nl 

Kaartje 
sturen ? 

 

Aron Boon  
p/a De Remise 
Tramlaan 5 
9201 HW Drachten 
 

Doety van der Meer:  
Boarnsterhim State app. 7 
Wjitteringswei 67 
8495 JM ALDEBOARN 
 

Jurgen Tischmann 
Pflegewohnstift Am Nordring,  
Grüne Straße 24a,  
D 33330 Gütersloh,  
Duitsland 

AGENDA T!PS 
 

Zondag 8 april: Sterrit 
 

Braderieën 2018:  
2 mei, 18 juli, 1 en 15 augustus. Vraag bijtijds 
uw kraam aan op 06-53415933 want op=op! 
 

11 Mei: Brocantemarkt “in de West” 

Bonnie & Helga 

Handwerken: Iedere eerste en derde dins-
dag van de maand (15.00 tot 17.00) in de  
Uiterton. Iedereen is van harte welkom eens 
even te komen kijken, praatje te maken of 
gezellig meedoen.  
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Nieuwe raad geïnstalleerd, afscheid vertrekkende raadsleden 

DE VLIEZIER 

MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  

Nieuwe raad geinstalleerd 
foto: FB Nieuw Liberaal Vlieland 

Vorige week woensdag, een week na 
de gemeenteraadsverkiezingen werd 
de laatste raadsvergadering van de 
gemeenteraad oude samenstelling 
gehouden. En het was daarmee tevens 
de eerste vergadering in de geheel 
vernieuwde raadszaal. Wie zegt dat de 
gemeente niet altijd even zuinig is, 
heeft het bij het vernieuwen en op-
nieuw inrichten van de raadszaal niet 
bij het rechte end. 
 

Vorig jaar heeft de raad een budget 
beschikbaar gesteld 223-duizend euro 
om o.a. de raadzaal te moderniseren 
met een glazen wand, het meubilair te 
vervangen, een separatiewand aan te 
brengen en daarbij onderhoud uit te 
voeren aan gangen, kantoren en dak-
vlakken op de bovenverdieping. Het 
lijkt een fors bedrag, en dat is het ook 
wel, maar sinds de ingebruikname in 
1988, 30 jaar geleden, is er, op een 
paar nieuwe stoelen en een verfbeurt 
na, geen enkele vernieuwing geweest, 
zelfs de originele vloerbedekking lag er 
nog. Maar ondanks de “metamorfose” 
naar het hedendaagse, zijn de 
“oude” (vintage) lampen, terecht blij-
ven hangen! 
 

Nu, na het gereedgekomen verbou-
wingswerkzaamheden, gaat de ge-
meenteraad in een nieuwe samenstel-
ling aan het werk in de geheel ver-
nieuwde “werkkamer”. Maar liefst 6 
van de negen raadsleden zijn door de 
verkiezing “vervangen”. Deels omdat 
men dat zelf wilde, deels omdat de 
achterban de lijstvolgorde zo heeft 
vastgesteld en deels omdat de eilan-
ders dat met het rode potlood zo heb-
ben bepaald.  
 

Vertrokken is de volledige vorige 3-
mans fractie van het ABV: Arie-Jan van 
Ham, Jan Stuivenga en Folkert Jans-
sens. Het ABV komt in de nieuwe raad 
terug met twee zetels (102 stemmen: 
16,7%). Deze worden bezet door Jan 

Doeke Tammes en Lex Vergnes, beide 
zijn nieuw in de raad. Van GroenWit 
deed Elsje de Ruijter na 12 jaar afstand 
van haar zetel. Voormalig fractiege-
noot Hedwig de Lang volgt haar op als 
fractievoorzitter, zij behaalde bijna de 
meeste stemmen van alle kandidaten: 
68. Vijf minder dan nr. 1 op de ranglijst 
Rients Hoekstra (73 stemmen) van 
NLV. GroenWit kreeg er een zetel bij 
en komt nu op 3 zetels, de andere 
twee worden bezet door Henk Veerdig 
(52 stemmen) en Gerard Pelgrim 32 
stemmen, beide nieuw in de raad.  
De grote winnaar bij de verkiezingen 
was NLV met 44,8% van de stemmen. 
De nieuwe en derde lokale partij van 
Vlieland, die voortkomt uit de VVD. 
Wethouder Rients Hoekstra stond als 
lijsttrekker op nummer 1 op de lijst bij 
NLV en is formeel thans raadslid. Vol-
gens de Gemeentewet is de combina-
tie van raadslid en wethouder niet 
mogelijk. Gemeentesecretaris Robert 
Lanting geeft uitleg: “In beginsel is de 
combinatie gemeenteraadslid – wet-
houder op grond van de Gemeentewet 
niet toegestaan. Echter, daarop is een 
uitzondering toegestaan in de periode 
na de verkiezing tot aan tot het mo-
ment van aftreden van de wethouders. 
Dus aan het wethouderschap / 1e loco-
burgemeesterschap van de heer Hoek-
stra is na zijn installatie op 29 maart jl. 
tot lid van de gemeenteraad van Vlie-
land geen einde gekomen. 

Naast Rients zit Dick Visser met 62 

stemmen en Nel Hopman (40 stem-
men) voor NLV in de raad. Max Figee 
(45 stemmen) is het 4e raadslid van 
NLV en komt nieuw in de raad, hij 
neemt de plaats in van vertrekkend 
VVD-raadslid, Erik Houter. Er zal onge-
twijfeld nog een kleine stoelendans 
plaatsvinden. Als grootste partij bij de 
verkiezingen voert NLV de coalitiebe-
sprekingen aan en zal dus zo goed als 
zeker deel gaan uitmaken van het col-
lege. Rients Hoekstra is beoogd wet-
houder voor de NLV. Als hij in het nieu-
we college komt zal zijn vrijgekomen 
raadszetel worden bezet door Jan Roe-
lof Witting (6 stemmen), JR zit al jaren 
in de gemeenteraad van Vlieland 
 

Burgemeester Schokker sprak alle ver-
trekkende raadsleden met lovende 
woorden toe, memoreerde hierbij be-
paalde voorvallen, karaktereigenschap-
pen en wanneer en door welke burge-
meester ze destijds waren geïnstal-
leerd. De vertrekkende raadsleden 
kregen allemaal een bronzen replica 
van “de Geit”, het standbeeldje dat 
voor het oude gemeentehuis staat. 
 

De volgende dag werden de nieuwe 
raadsleden in een speciale raadsverga-
dering geïnstalleerd, waarbij zij allen 
de belofte aflegde. Gevolgd door ap-
plaus van de tribune en een bloemetje 
ter waardering. Hierna werden de ge-
dragscodes integriteit van de raad, 
voor het college van burgemeester en 
wethouders vastgesteld, en werd het 
college opgedragen een gedragscode 
integriteit voor de ambtelijke organisa-
tie vast te stellen. 
 

Namens de grootste partij na de ver-
kiezingen, NLV, voerde Dick Visser als 
informateur nog even het woord om-
trent de verkennende gesprekken met 
GroenWit en het ABV. Visser stelde de 
formatie in te gaan op basis van de 
verkiezingsuitslag om te onderzoeken 
of een coalitie gevormd kan worden 
met GroenWit. Inmiddels heeft er een 
tweede gesprek tussen NLV en Groen-
Wit afgelopen dinsdag plaatsgevonden 
Hierbij waren beide delegaties uitge-
breid met een derde persoon: Nel 
Hopman voor NLV, Elsje de Ruijter 
voor GroenWit. Thomas Oosterhaven 
is als ondersteunend griffier bij de ge-
sprekken aanwezig. Vooruitlopend op 
de uitkomst van de onderhandelingen, 
zullen er geen verdere mededelingen 
worden gedaan. Dick Visser is aange-
wezen als woordvoerder. 
 



Post  
van lezers 
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Al meer dan 100 jaar dé veerdienst  
naar Vlieland en Terschelling! 

Boek uw tickets online via 

www.rederij-doeksen.nl  

of telefonisch via  

088 9000 888  
(lokaal tarief)  

 

Kijk voor de dienstregeling, aanbie-

dingen, extra of gewijzigde afvaar-

ten en meer op de site, teletekst 

pagina 723 of volg ons op Twitter. 

 

 

    door: Marian Oosterbaan 

Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

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

De Vliezier rolt binnen afzienbare tijd 
(mei 2018) niet meer van de pers, 
althans, zo hebben Berend en Agnes 
dit verwoord. Een oproep voor een 
opvolger blijkt na enkele gesprekken 
met gegadigden niet geresulteerd te 
hebben in een opvolger. Dat hiermee 
de Vliezier ophoudt te bestaan is niet 
alleen voor Berend en Agnes persoon-
lijk te betreuren, maar is ook voor het 
eiland een jammerlijke zaak. Immers, 
de pers heeft een belangrijke taak in 
de dorpsgemeenschap.  
 

Allereerst ligt de maatschappelijke 
functie op het gebied van het infor-
meren. De krant heeft met een be-
paald bereik (abonnees) de functie 
van informatievoorziener. De krant 
onderzoekt naast onderhoudend en 
cultureel plaatselijk nieuws ook hoe 
de gemeentelijke overheid werkt en 
of deze de rechten van de burgers 
naar behoren naleeft. De krant infor-
meert de Vlielander hierover. In die 
rol kan de pers misstanden aan de 
orde stellen. 
Deze bekende controlerende functie 
van de pers is de functie van het zijn 
van toezichthouder (waakhond), die 

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

het handelen (en nalaten) van de 
overheid en de bedrijven in de gaten 
houdt. Het recht van openbaarheid 
van stukken is hierbij van groot be-
lang. Deze vorm van toezicht is van 
groot belang om maatschappelijk on-
gewenste effecten te voorkomen, 
gericht op de bescherming van belan-
gen, het voldoen aan kwaliteitseisen 
en de beperking van risico’s, bedrog 
en concurrentievervalsing. Het ver-
hoogt daarmee de kwaliteit van de 
samenleving en vergroot het gevoel 
van veiligheid en het vertrouwen van 
individuele burgers in die samenle-
ving, en dat is in het algemeen belang. 
Dit algemeen belang dienen wij als 
raadslid ook altijd in het oog te hou-
den! 
De krant kan ook een stempel druk-
ken op het nieuws, want de redacteur 
heeft uiteraard ook een eigen mening. 
Alleen al door specifieke aandacht 
voor een bepaald thema heeft de 
krant invloed op de publieke opinie.  
 

Door het direct contact met de burger 
kan de pers een spreekbuis vormen 
voor wat er leeft in het dorp en welke 
misstanden er soms bestaan. In som-
mige gevallen kan de pers zoveel aan-
dacht geven aan een onderwerp dat 
het de publieke opinie beïnvloedt, of 
ze weet het onderwerp op de politie-
ke agenda te zetten. 
Nu de Vliezier echt dreigt te verdwij-
nen is ‘algehele somberheid en vrees 
voor het nakende einde der tijden’ 
overdreven. Echter, het staat voor mij 
als burger en als raadslid vast dat goe-
de kritische berichtgeving door een 
onafhankelijke journalist op het ei-
land van groot belang is. Het is voor 
een ieder lastig om geregeld jezelf de 
spiegel voor te houden. Daarom mo-
gen wij Berend en Agnes dankbaar 
zijn voor hun jarenlange inspanningen 
om voor elke deadline toch weer een 
mooie krant van de pers te laten rol-
len. Hulde! 
Ik spreek de hoop uit dat er op de 
valreep toch nog iemand zal zijn die 
inhoud gaat geven aan de moeilijke 
maar belangrijke (want verantwoor-
delijke) taak van het zijn van lokale 
journalist voor onze lokale krant De 
Vliezier binnen onze mooie eilander 
dorpsgemeenschap. 
 

Henk Veerdig 

Dat is wel even schrikken, komt er 
straks geen Vliezier meer. Zet er al-
tijd mijn verhalen over Sri Lanka in. 
Veel mensen die mij altijd steunen 
weten zo wanneer ik ga en wat ik 
heb gedaan.  
 

Als u dit leest zit ik alweer in het vlieg-
tuig op weg naar Sri Lanka.  
Overigens, mijn reis- en verblijfkosten 
betaal ik zelf en gaat niet van het bud-
get van de kinderen af. 
 

Ik ga volgende week daar Oud en 
Nieuw vieren; 14 april is het daar 
Nieuwjaar en zoals ieder jaar krijgen 
alle kinderen nieuwe kleding. Ik ga 
dan in groepjes op stap met de 95 
kinderen. Zware dag, want winkelen is 
niet zo mijn hobby.  
 

Ook gaan we vuurwerk kopen met de 
kinderen, dat vinden zowel de jon-
gens als de meisjes geweldig.  Prach-
tig om te zien als alle kinderen straks 
zo blij zijn, daar gaat het toch om. 
Nieuwjaarsdag staat in het teken van 
sportwedstrijden en een traditie is dat 
melk wordt gekookt in de huizen. Ik 
hoop dat ik weer veel mooie dingen 
met de kinderen kan doen.  
 

Voor al deze zaken is wel altijd geld 
nodig. Ik kan dit werk alleen doen 
omdat ik zoveel steun krijg. Misschien 
wil iemand mij nog steunen. Heel erg 
graag.  
 

IBAN: NL68RABO0325519579  
t.n.v. Weeshuis Sri Lanka 

 

Marian Oosterbaan 
t. 0653326725 

Een eilander dorp zonder krantje… 

drukwerk@vlie.land / tel. 453021 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Dierenarts van Vlieland naar Straatsburg 

Plotseling wordt uw nek aangesneden 
met een scherp mes, van oor tot oor. 
Eerst bent u verbaasd en vraagt u zich 
af wat er gebeurd. U bent een beetje 
duizelig omdat uw bloeddruk daalt.  
Maar dan neemt de extra nekslagader 
die runderen hebben het over en het 
uitstromende bloed verandert in 
druppels. U bent volledig bij bewust-
zijn en u voelt dat u een enorme 
wond hebt in uw spieren en huid. 
U hebt het gevoel dat u stikt omdat 
uw zwervende zenuw oftewel nervus 
vagus doorgesneden is, dus uw adem-
patroon is verstoord. U wilt loeien 
maar uw stembanden zijn losgesne-
den van uw luchtpijp. 
Doordat uw zenuw is doorgesneden 
kunt u ook uw maagsluiting niet be-
heersen en pensvloeistof stroomt uit 
uw doorgesneden slokdarm. 
U ademt deze vloeistof en uw eigen 
bloed in door uw doorgesneden lucht-
pijp. Dit is heel pijnlijk en zorgt er me-
de voor dat u moeilijk adem kunt ha-
len. Na meerdere minuten, langer dan 
ik gepraat heb, sterft u uiteindelijk. 
 

Bedankt voor uw aandacht. 
 

Dit verhaal wordt op internet ook ver-
spreid door diverse dierenwelzijnsgroepe-
ringen waaronder “Caring Vets”, “Eyes on 
Animals” en “Animals Today”.  

 

(advertentie) 
 

‘H’ eerlijk eten, Vlieland 
 

Op 31 maart 2018 was onze winkel 
alweer 8 jaar een feit. In deze jaren 
is ons assortiment gegroeid. We 
begonnen met vlees en vleeswa-
ren, kaas. Gedurende zomer heb-
ben wij heel wat b.b.q. pakketten 
gemaakt. De saté wordt altijd met 
de hand gestoken, Pieter zijn bief-
stuk saté en vers gedraaide ham-
burger is bij menig b.b.q.er een 
veel gevraagd product. En opeens 
was er de vraag of we compleet 
verzorgde b.b.q. konden leveren. 
Dus werden er twee soorten sala-
des gemaakt, een aardappel en 
een pasta. Een kleine uitbreiding. 
Al onze producten worden met 
zorg gekozen of volgens oud fami-
lie Visser recept gemaakt. 
 

Twee jaar geleden zijn we begon-
nen met de verkoop van Nasi en 
Bami, weer een kleine uitbreiding 
op ons assortiment. En nu gaan we 
weer een beetje uitbreiden. De 
winkeltijden worden voor het sei-
zoen aangepast. Want we gaan 
BELEGDE BROODJES verkopen, o.a. 
natuurlijk met Pieterspek, ook be-
kent als Zeeuws Spek. Of wat dacht 
u van een heerlijk broodje hambur-
ger of een broodje tonijn salade, 
we zijn de mogelijkheden allemaal 
aan het onderzoeken. De broodjes 
worden per klant vers gemaakt en 
mocht u een grotere bestelling 
hebben, dan horen wij dat graag 
van u, zodat deze voor u klaar 
staat, wanneer u deze nodig heeft. 
 

De winkeltijden zullen vanaf 16 
april zijn: van 10.00 uur tot 18.uur. 
Dus tussen de middag blijven wij 
open. 
 

Tot ziens bij ons in de winkel 

Naast de praktijk op Vlieland werkt 
onze dierenarts in het onderwijs. 
Een van de projecten is het werken 
als toezichthouder runderslacht-
plaatsen, waarbij ze dierenartsen 
en slachthuismedewerkers bege-
leidt op het gebied van dierenwel-
zijn. Twee weken geleden is zij af-
gereisd naar Straatsburg, om daar 
op een bijeenkomst van het Euro-
pees Parlement in Straatsburg op 
donderdag 15 maart als deskundi-
ge gehoord te worden. Onderwerp 
van deze bijeenkomst van 30 Euro-
parlementariërs uit diverse lidsta-
ten van de EU, was onbedwelmd 
slachten.  
 

Deze bespreking was aanleiding voor 
de Partij van de Dieren om een wets-
voorstel in te dienen, om onbe-
dwelmd slachten in Nederland niet 
meer toe te staan.  
De bespreking was in het Engels. Hier-
onder de vertaling van het verhaal dat 
Karin Fónad op de vergadering voor-
gedragen heeft.  
 

Geachte leden van het  
Europees Parlement 
Ik wil u wat vertellen over koeien. Als 
dierenarts kan ik mijn patiënten niet 
vragen wat ze voelen, en wat hun 
klachten zijn. Ik moet dus mijn conclu-
sies trekken uit wat ik weet van de 
anatomie en fysiologie, gecombineerd 
met mijn kennis over het normale 
gedrag van de betreffende diersoort.  
Laten we ons eens gezamenlijk probe-
ren voor te stellen hoe een koe zich 
moet voelen als ze zonder bedwel-
ming wordt geslacht. 
 

Stelt u zich eens voor dat u een koe 
bent. In een vreemde omgeving, ge-
scheiden van de vertrouwde kudde. 
Dat betekent stress. Als rund bent u 
een prooidier dus u wilt wegrennen in 
angstaanjagende situaties. Maar dat 
kunt u nu niet, dus u volgt de rest. 
 

U komt terecht in een kooi en u kunt 
niet door en u kunt niet wegrennen. 
Dit betekent meer stress en het ni-
veau van het stresshormoon Cortisol 
in uw bloed stijgt.  Als uw Cortisolni-
veau stijgt dan voelt u alles beter, ook 
pijn*. Dan wordt de fixatiekooi ver-
kleind en u kunt zich niet meer ver-
roeren. U nek wordt uitgestrekt om in 
een optimale positie voor het snijden 
te zijn. 

              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  

Rederij Wadden Transport 



tussen 1 april en 1 oktober  

  
Live muziek, dagschotels en 
pizza’s in de leukste ‘tent’ van 
Vlieland: grand café De Bolder 
 

Informatie en reserveringen:    

www.stortemelk.nl 

info@stortemelk.nl  

0562-451225  

Kampeerterrein Stortemelk  
Is milieubewust: 
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VOOR EEN GROEN VLIELAND! 
Word lid en/of klant! 

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   

Het koor Waterzooi,  bestaat dit jaar 
10 jaar. Dit vieren ze op Vlieland met 
o.a. een optreden bij Hotel Zeezicht 
op 7 april om 17.00 uur. Ze vinden het 
leuk om een beetje publiek te heb-
ben! De toegang is gratis. 

Wat een geweldige dag hadden we 
met elkaar op 10 maart jl. met NL 
doet. Maar liefst 20 vrijwilligers heb-
ben geboend, gestoft, gesopt, gezo-
gen en gedweild in een uitstekende 
sfeer. Tegen lunchtijd kwam iemand 
spontaan langs om heerlijke brood-
jes te smeren. 
 

De ramen zijn zowel van binnen als 
van buiten gelapt en het glazen-
portaal ziet er picobello uit. 
 

Zowel de doophekken als de kansel 
en zelfs de trapleuning zijn voor zeker 
een jaar van voldoende bijenwas 
voorzien. De kandelaars glimmen als 
een spiegel en zelfs de walviskaken 
zijn ontdaan van spinnenwebben en 
stof.  Banken en vloeren zijn gesopt 
en van een beschermend laagje voor-
zien.  

Meer foto’s op onze website:  
protestantsegemeentevlieland.nl on-
der het tabblad fotoalbum. 
 

Het was boven verwachting en we 
bedanken jullie bij deze nogmaals 
heel hartelijk voor jullie inzet! 
 

Voor degene, die zich als vrijwilliger 
hebben opgegeven voor een of meer 
activiteiten: we zullen jullie blijven 
uitnodigen, dus jullie kans gaat nog 
komen!  
 

Namens de kerkenraad  
Joke Weeda 

De ECV groeit door!   
 

Nieuws van de zonneakker: 
We komen telkens een stapje dichter-
bij de realisatie van de zonneakker 
Vlieland. Inmiddels is het terrein van 
de zonneakker geëgaliseerd en ver-
volgens afgedekt met maaisel zodat 
verstuiven wordt voorkomen. Mo-
menteel worden de kabels en gaslei-
dingen omgelegd die in de bodem van 
het terrein liggen, ze blijven dan be-
reikbaar voor geval nodig. We liggen 
op schema: de eerste Vlielandse zon-
nestroom zal naar verwachting eind 
mei het dorp gaan bereiken. 
 

Klanten aantal ECV groeit 
In aanloop naar de zonneakker zien 
we gelukkig dat steeds meer mensen 
klant gaan worden van de ECV. Inmid-
dels nemen meer dan 60 huishoudens 
(incl. zomerhuizen) elektriciteit af. 
Daarnaast zijn er ook 4 groot verbrui-
kers overgestapt, we noemen dit de 
zakelijke klanten. De zonneakker gaat 
elektriciteit opleveren voor 250 á 300 
huishoudens. Wordt dus ook klant en 
maak Vlieland groener door het ge-
bruik van groene CO2 vrije stroom 
en/of CO2 gecompenseerd gas. Mis-
schien goed te melden dat u ook met 
een woonhuisaansluiting aan de wal 
ook klant kunt worden van de ECV en 
daarmee het werk van de Vlielandse 
Energie Coöperatie kunt ondersteu-
nen. 
 

Klant worden? 
De ECV heeft nog lang geen 300 elek-
triciteitsklanten, dus er is nog volop 
zonne-energie over voor U. Ga daar-
om ook Vlielandse zonne-energie af-
nemen van de ECV via OM.  
 

Op de websites www.ecvlieland.nl en 
www.samenom.nl is hierover alle 
informatie te vinden.  
 

Mocht dit te lastig zijn, komen we 
ook graag helpen aan huis, neem 
hiervoor contact op met de ECV of 
spreek ons ook gerust aan op straat.  
 

Doe mee … laat de zon op Vlieland 
ook voor jou schijnen! 
 

Jan den Ouden, Harrie van Barneveld  
en Barbara de Bruijn 
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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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Omgevallen  
elektriciteitskast 
 

De grote groene beschermkap van 
kabels die tegen de dijk, aan het eind 
van het De Ruyterglop staat, ligt 
weer plat op de grond. Dit is de 
tweede keer dat ik dat meld. Afgelo-
pen herfst werd het opgelost met 
een vuilniszak en duc-tape, naar ver-
moeden tijdelijk. Tijdelijk is dus meer 
dan een half jaar.  
 

Wij zijn een kleine gemeente. OK, uit 
zuinigheid worden meer mensen ont-
slagen dan aangenomen vermoed ik. 
Maar zijn dat ook mensen op het ge-
meentehuis en niet alleen de wer-
kers? Of is dit een verantwoordelijk-
heid van een bedrijf op de wal, die 
zich veilig achten om het maar te ne-
geren? 
Mijn vermoeden met al die kabels is 
dat het wel een essentieel iets moet 
zijn voor de hele buurt. Wordt dan 
hierdoor onze normale gang van doen 
verhinderd, in gevaar gebracht? Vlie-
landers betalen belasting net als an-
dere Nederlanders en voor hun is een 
veilige omgeving ook belangrijk. 
Ik wil het even kwijt. Ben benieuwd of 
het zal helpen om die kast goed te 
laten repareren zodat hij niet meer 
omwaait en alles blootligt. Dan kan ik 
weer iemand prijzen voor een welge-
dane taak. 
 

Gerda van Keulen, 5 april 2018 
  
Verstuurd naar de Gemeente en persoonlijk 
gebracht. Ook verstuurd naar redactie Vliezier 

Vlielandse Lisa de Lang is geselec-
teerd als Jeugdambassadeur voor de 
campagneorganisatie ONE in 2018. 
Zij zet zich actief in voor de strijd 
tegen extreme armoede en voorkom-
bare ziektes. 
 

Op 8 maart heeft zij samen met de 40 
andere Nederlandse Jeugdambassa-
deurs gesproken met o.a. Isabelle 
Diks van GroenLinks en Anne Kuik van 
het CDA over hoe Nederland deze 
kwesties in het komende jaar kan 
aanpakken. 
 

Lisa, 28 jaar en woonachtig in Frane-
ker, zei: "Ik vind het erg leuk en leer-
zaam om als Jeugdambassadeur aan 
de slag te gaan. Het is belangrijk om 
extreme armoede wereldwijd te be-
ëindigen en meer bewustwording te 
creëren aangaande voorkombare in-
fectieziekten zoals HIV/AIDS en aan-
gaande empowerment van vrouwen. 
Daarnaast hoop ik met dat ik met het 
ambassadeurschap mensen kan laten 
(in)zien dat het heel makkelijk is om 
campagne te voeren over deze kwes-
ties, en dat hun acties en stem echt 
een verschil kan maken!" 
 

In het Jeugdambassadeur-programma 
werken honderden jonge vrijwilligers 
in Nederland en in Europa, Sub-
Sahara Afrika en Noord-Amerika sa-
men om de bewustheid te vergroten 
over de strijd tegen extreme armoe-
de. Als onderdeel van het programma 
heeft Lisa ontmoetingen met politici, 
media en het algemene publiek (jij en 
ik) zowel lokaal als in Den Haag bij de 

Lisa de Lang, ONE Jeugdambassadeur, zet zich in 
voor de wereldwijde strijd tegen armoede.  

Tweede Kamer.  
 

Naast het promoten van de positieve 
invloed die ontwikkelingssamenwer-
king wereldwijd heeft zal zij campag-
ne voeren voor meer actie om de eco-
nomische empowerment van vrou-
wen in ontwikkelingslanden te onder-
steunen, en tevens Nederland oproe-
pen om door te gaan met het onder-
steunen van onderwijs in ontwikke-
lingslanden. 
 

Eefje van Esch, Campagne en Media 
Coördinator van ONE in Nederland, 
zei: "We hebben dit jaar een fantas-
tisch team van Jeugdambassadeurs. 
Ze zullen zich bezighouden met zowel 
het algemene publiek als politieke 
leiders, waarbij zij hen oproepen tot 
een eerlijkere wereld en een einde aan 
extreme armoede. Door te focussen 
op economische empowerment van 
vrouwen en onderwijs voor meisjes, 
zullen zij enkele van de onderliggende 
problemen die extreme armoede ver-
oorzaken aanpakken." 
 

Dit is het vijfde jaar dat het Jeugdam-
bassadeur programma in Nederland 
van start gaat. In de laatste jaren zijn 
Jeugdambassadeurs naar de Tweede 
en Eerste kamer, het Europees Parle-
ment en bij de G7-top in Duitsland 
geweest om wereldleiders op te roe-
pen om actie te ondernemen tegen 
extreme armoede. 
 
Over ONE: 
ONE is een internationale campagne 
en lobbyorganisatie met meer dan 9 
miljoen leden die zich inzetten om 
extreme armoede en voorkombare 
ziekten de wereld uit te helpen, voor-
al in Afrika. Als onpartijdig organisatie 
verhogen we het publieke bewustzijn 
en zetten politieke leiders onder druk 
om AIDS en andere voorkombare 
ziekten te bestrijden, en om de inves-
teringen in landbouw en voeding te 
verhogen. Ook vragen we om meer 
transparantie van overheden en ar-
moedebestrijding programma’s. Lees 
meer op www.one.org.  

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.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.+ 
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Sjoelen  
met Bart 

Loodscafe 25 maart 
 

adriana 5  587  132! 
sharon  5  585  124 
edu   5   567  128 
marco  5  560  127 
elnino  5  559  120 
bart 1  5  536  122 
paul  5  533  122 
lucie  5  530  110 
manon1  5  526  113 
Hetty  5  518  108 
michel  5  517  110 
raymomd  5  515  113 
gerbrich  5  505  109 
gwenn  5  500  124 
bart2  5  495   126 
bob  5  492  125 
manon2  5  489  113 
bootje  5  484  109 
Ilona  5  484  109 
sharon2  5  460  109 
sabine  5  458  109 
borios   4  431  120 
monika  4  429  106 
Petra  4  420  100 
piet  4  371  106 
mirjam  4  357  104 
elisah  5  352  84 
Nicky  4  328  88 
pleun  4  316  108 
emile  3  281   105 
nadia  1  114  114 
 

Boris played 85.84.83 
82.81 bewust klasse... 
2 bakken bijna te 
weinig.. 
 

Uiterton 26 maart 
marjolein  9  961  128! 
henny  9  910  108 
tinus  9  886  110 
piety  9  5  830  116 
nelZ  9  817  111 
lily  9  759  106 
steef 6  495 91 
joop  6  463  89 
manon  3  325  121 

Familie-Paastoernooi 
 

Loodshotel  
1 april 15u 
 

jazz  5  557  120 
maris  5  557  117 
marco  5  541  121 
peter  5  518  111 
jessica  5  494  121! 
paul  5  480  112 
kees  5  478  113 
shai  5  455  105 
hetty  5  455  102 
lucie  5  445  106 
rens  5  430  109 
zahina  5  410  94 
ylva  5  367  85 
mischa  5  362  88. 
 

Loodscafé 20.30u 
patty  5  495  109 
kees  5  473   104 
belinda  5  470  121 
jesse 5  468  123! 
willem  5  466  106 
inez  5  459  109 
stijn  5  427  108 
dennis  5  417  92 
 
de overige 34 deelne-
mers kwamen niet aan 
5 bakken door de 
enorme drukte en 
i.v.m. ruimtegebrek dit 
keer niet in de uitslag 
voor….. 
 
Uiterton 2 april 
marjolein  8  853  122! 
henny  8  813  109 
nelC  8  769  107 
nelZ  4  357  94 
steef  4  329  103 
joop  4  323  89 

Stoepbordposter direct klaar! 
Nu ook op A0 (120 x 84 cm)*. 

€ 29,- /stuk. redactie@vliezier.nl 
*) onzichtbaar samengesteld uit 2x A1  

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Cursus voor beginners 
 

Bridgen is goed voor het geheugen, 
goed voor de sociale contacten en 
goed voor menig uur speelplezier. 
Met bridgen kun je dus niet vroeg 
genoeg beginnen!  
 

Vanaf april zullen Jan den Ouden en 
Auke Poppema les gaan geven. De 
cursus zal wekelijks gegeven worden.  
Jan maakt je wegwijs in de beginselen 
van het bieden en Auke in het uit- en 
tegenspelen (en daar is-i keigoed in!).  
 

De cursus zal bij voorkeur op dinsdag-
middag gegeven worden, maar dit 
gaat in overleg met de cursisten. Het 
is de bedoeling dat je uiteindelijk op 
dinsdagavond op de clubavond komt 
meespelen.  
 

Meer informatie: 
Jan den Ouden: 06-53936666  
of jan@eader.nl,  
Auke Poppema: 06-54351597  
of poppema.auke@gmail.com.  
 

Over de club 
Bridgeclub Vlieland is een gezellige 
vereniging met 38 leden. Naast de 
wekelijkse speelavond in Loods Hotel, 
organiseren we jaarlijks de Kroegen-
drive voor eigen leden en gastspelers 
uit het hele land. In de winter wordt 
een interne competitie gespeeld en in 
de zomermaanden staat de speel-
avond open voor gasten. Elk jaar vindt 
een uitwisseling plaats met het buur-
eiland Terschelling. 
 

Bridgeclub Vlieland is aangesloten bij 
de Nederlandse Bridge Bond 
 

Uitslag 29 maart 
1  Poppema & Wolfswinkel  62,50 

2  Cupido & Doeksen  57,74 

3  de Ruijter & Weber  55,56 

4  den Ouden & Wolfswinkel 54,17 

5  van Houten & Weeda  53,47 

6  Magda Duijst & de Wit  50,60 

7  van Randen & Visser  43,06 

8  Kip & Vrielink  42,36 

9  Hondorp & Oosterdijk  29,17 

Naam       bakken       totaal       max.worp 

TOT SJOELS,  
zie weekagenda Vliezier en Vlietrine. 

Bart  06-54243591 
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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.

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 maatschappelij-
ke en/of politieke organisatie.  
 

De Vliezier wordt in eigen beheer geprint op 
BioTop 3 extra papier. Gefabriceerd van dunnings-
hout uit bossen en afvalhout van zagerijen. Het 
FSC2-gecertificeerde papiersoort is 100% chloor-
vrij gebleekt (TCF)3 en bevat geen optische wit-
makers en heeft hierdoor een natuurlijke tint. 

beginnen. In de eerste set van deze wed-
strijd wist Tuk Tuk nog aardig weerstand 
te bieden, maar in de tweede set stond 
Outdoor Vlie geen game meer af. 
Voor de uitslagen en stand op de ranglijst, 
zie www.toernooi.nl Vervolgens bedrijven-
competitie Vlieland zoeken. 
Woensdag 28 maart vonden er 6 wedstrij-
den onder regenachtige omstandigheden 
plaats.  

21 maart Bedrijvencompetitie uitslagen  
Zevenster (Agnes/Auke) – Snoepwinkeltje (Esther/ invaller Bojan) 7-5 5-7 6-7 (3)  
Helder Vlieland (Francyna/Max) -  Frisia (invalster Emma/Stoffel) -  6-3 6-4 
Tenez (Ina/Sjoerd) – Fotogravlie (invalster Danitsja/Lex) 6-1 6-2 
Outdoor Vlie (Saar/René) – Tuk Tuk (invaller Sjoerd/Cees) 6-3 6-0 
 

28 maart 
Frisia (Francis/Stoffel) – H’eerlijk Eten (Fransine/Willem) 6-3 6-3  
Helder Vlieland (Francyna/Max) – Miss Little Pancake (Nienke/Erik) 6-3 6-2 
Outdoor Vlie (Saar/René) – Rederij Waddentransport (Barbara/Martin) 6-3 6-1 
Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne) – Tenez (Ina/Sjoerd) 6-3 7-5 
Snoepwinkeltje (Esther/Guido) – Gemeente Vlieland (Joke/Jan) 6-4 6-4 
H’eerlijk Eten (Fransine/invaller Eddy) - Miss Little Pancake (Nienke/Erik) 6-0 6-2  
 

4 april 
H’eerlijk Eten (Fransine/Willem) – Visit Vlie (Ramona/invaller Stoffel) 2-6 4-6 
Gem. Vlieland (invalster Francyna/Jan) – Hotelletje Veerman (Minke/Paul) 6-3 7-6 
Noordwester/Emma’s kapsalon (Emma/Lars) – Tuk Tuk (Cees/Thijs) 4-6 6-1 7-6 (4) 
Miss Little Pancake (Nienke/Erik) – Vlieland Maritiem (Danitsja/Anne) 0-6 3-6 
Hotelletje Veerman (Minke/Paul) – Snoepwinkel (invalster Agnes/Guido) 7-5 1-6 6-7 (1) 
Gem. Vlieland (invalster Francyna/Jan) - Noordwester/Kapsalon (Emma/Lars) 2-6 3-6 

Bedrijven 
competitie  
 
 
 

Op woensdag 21 maart  
hadden we een mooie lenteavond met 
bijna windstil weer. Het was een rustige 
avond, zowel op als om het veld. Meerde-
re leden moesten deze avond naar de 
spannende ontknoping van de gemeente-
raadsverkiezingen. Het gevolg was: weinig 
publiek en minder wedstrijden dan nor-
maal. Hierdoor had invaller barkeeper/
speler Eddy een “dubbele” rustige avond. 
Zijn wedstrijd werd op het laatste moment 
verplaatst. 
Om 19.00 uur werden er drie wedstrijden 
gespeeld. Esther en invaller Bojan moes-
ten in de eerste set nog even aan elkaar 
wennen, maar in de tweede en derde set 
wisten zij het spel naar zich toe te trekken. 
Het was een prachtige, spannende strijd, 
die wel twee uur in beslag nam. Hierdoor 
kon de laatste wedstrijd pas om 21.00 uur 

 

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! 

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 infor-
matie kunt u persoonlijk contact opnemen 
met Bert Heerema of Gerard Pelgrim of 
via de mail info@tennisclubvlieland.nl 
Onder enthousiaste leiding van ondergete-
kende werd er heerlijk gespeeld door Stof-
fel, Akkie, Marie en Renee. We hebben 
een paar heerlijke sets gespeeld, waarin 
de samenstelling van de teams steeds 
wisselde. De teams waren aardig aan 
elkaar gewaagd. Het was tevens een trai-
ning voor de belangrijke wedstrijd op don-
derdag 22 maart. 
 

Donderdag 22 maart  
Wedstrijd TCV ’91 - Tzummarum 
Wij, 4 spelers van de koffietennisclub wer-
den uitgedaagd door een damesteam van 
Tzummarum. Deze uitdaging wilden we 
wel aangaan. Van drie tot vijf uur ’s mid-
dags waren er een paar spannende partij-
en, waarbij het redelijk gelijk opging. Vol-
gens Marie ging het wel iets sneller dan op 
de woensdagmorgen, maar zij stond haar 
mannetje. Stoffel vertelde dat hij de wed-
strijd en de tegenstander leest. Op die 
manier weet hij precies waar hij de bal 
moet plaatsen (en meestal lukt dat ook!)  
Renee en Gerard moesten de eerste set 
nog goed op elkaar ingespeeld raken, 
maar in de tweede lieten ze het dames-
team meerdere hoeken van het veld zien. 
Alhoewel ik ook moet zeggen dat de da-
mes van Tzummarum een heel sportieve 
en goede wedstrijd speelden. We hebben 
genoten en het is voor herhaling vatbaar! 
 

Uitslagen: 
Stoffel en Marie  - Tzum 1     3-6 3-6 
Renee en Gerard -  Tzum  2     2-6 6-4 
Na de pauze teams gewisseld. 
Stoffel en Renee  - Tzum  1/2    5-6 
Marie en Gerard  -  Tzum  2/1    3-3 
 

Gerard Pelgrim 

Koffietennis  
 

Woensdag 21 maart 
Het voorjaarszonnetje komt op deze lente-
dag af en toe om de hoek kijken. Ook de 
komende weken is er op woensdag van 
10.00 uur tot 12.00 uur  koffietennis bij 
T.C.V. ’91 voor Vlielanders en camping-
gasten. Het is een gezellig en ontspannen 
potje tennis voor beginners en gevorder-
den van 50 jaar en ouder. Rond 11.00 uur 
onderbreken we het voor een gratis kopje 




