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In de week van 16 tot en met 20 april begint de Anteagroep uit Heerenveen 
met het renoveren van het recreatieterrein aan de Kampweg. De partijen die 
dit mogelijk maken zijn Staatsbosbeheer, Gemeente Vlieland, Stichting Rekre-
atiebelangen Vlieland en Into the Great Wide Open. Het project wordt financi-
eel ondersteund door het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân. 
 

Zoals iedereen op Vlieland weet, wordt het sportveld thans gebruikt als recrea-
tief trapveld en vindt er jaarlijks, begin september, het festival Into The Great 
Wide Open plaats. Ook is afgelopen jaar een officiële voetbalvereniging opge-
richt, die het veld gebruikt om competitiewedstrijden op Vlieland te spelen.  

De cultuurtechnische kwaliteit van 
het veld laat te wensen over, omdat 
het veld hobbelig is en in de winter-
periode regelmatig slecht bespeel-
baar is. 
Alles bij elkaar redenen om het veld 
geheel te renoveren zodat het ge-
schikt wordt als officieel voetbalveld 
en beter bestand is tegen de gevolgen 
van het jaarlijkse festivalgebruik. 
Het veld zal helemaal gespit en be-
werkt worden en voorzien worden 
van een nieuw drainagesysteem, dat 

(Vervolg op pagina 5) 

Midas Dekkers  
verkent Vlieland 
 

Vlieland was vroeger een dor en arm 
eiland, maar anno nu is daar niet 
veel meer van te merken. Midas Dek-
kers brengt vanavond op TV een be-
zoek aan het zomerse Vlieland, waar 
de prijzen - net als de temperatuur - 
flink oplopen, aldus de tekst van de 
TV-gids. 
 

Vlieland was vroeger een dor en arm 
eiland, maar anno nu is daar niet veel 
meer van te merken. Schrijver en pre-
sentator Midas Dekkers brengt in De 
eilanden een bezoek aan alle wadden-
eilanden, vanavond is het zomerse 
Vlieland aan de beurt, waar net als de 
temperatuur, de prijzen flink oplopen. 
Dat het eiland de bijnamen 'Vliebiza' 
en 'Het Capri van het noorden' heeft, 
is dus niet zo verwonderlijk. Niet ie-
dereen is blij met deze ontwikkeling.  
 

Rustige plekjes  
De enige bakker, de schilderes en een 
oud-professor maken zich zorgen. 
Wat als de rustige plekjes en de ken-
nis van de eigen eilandgeschiedenis 
verdwijnen? Maar wordt de overver-
hitting ondraaglijk en breekt er ooit 
echt brand uit, dan staan de vrijwil-
ligers van de brandweer gelukkig 
klaar, zo ontdekt Midas Dekkers als hij 
met zijn solex het eiland verkent. 
 

Geiten 
In de aflevering van vanavond zit Mi-
das Dekkers zijn verhaal te vertellen 
onder het schilderij, in de Museum-
week, met natuurlijk de geiten.  

Vorige vrijdag genoten zowat een half 
miljoen landgenoten van De Eilanden 
bij de aflevering van Texel.  
 

Volgende week weten we hoe dat zit 
met de aflevering van vanavond over 
Vlieland. 
 

Vrijdag 13 april 2018 21:10 uur NPO 2 

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

Foto: John Kwakman; het sportveld wordt niet 
alleen voor voetbalwedstrijden of als festivalter-
rein gebruikt, ook wordt er elk jaar de Jan van 
Vlieland kaatspartij georganiseerd. 



14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 10.00-13.00 gesloten gesloten 
0562 - 
451600 

gesloten 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 14.00-15.00 gesloten 
0900 
8844 

0562 - 
451700 

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 
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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 

gesloten 15.00-18.00 gesloten gesloten gesloten gesloten 15.00-18.00 
088-
1656123  

10.00-13.00 
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0562 - 
451111 
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09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 
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gesloten 
 

gesloten 
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10.30-11.30 

 

09.00-12.00 
 

gesloten 
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13.15-14.15 

11.00-11.30 13.30-14.00 

— — 

11.00-11.30 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 

- Openingstijden, diverse Vlielandse instellingen en organisaties, 2018 - 

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! 

Nood: 

 112 
Spreekuur en afspraken maken 

Telefonisch spreekuur: 0562-451307 

Huisartsenpraktijk Vlieland  
Molenglop 6, 8899 AZ 

08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 08.30-10.30 

April 

 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 
 

Mei 

 02 wo 14.00  Braderie  Dorpsstraat 

02 wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

02 wo 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter Café Tante Pé 

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

09   wo 20.30 Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland  

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

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 

10.30-12.00 14.00-16.00 10.30-12.00 gesloten gesloten gesloten gesloten 
0562 - 
451389 
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wethouders hebben verstrekt hebben 
vooral betrekking op het werk en/of 
werkzaamheden en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden. 
 

Allerlei geruchten  
Het is op z’n zachts gezegd vreemd te 
noemen dat Staatsbosbeheer de met 
een vergunning bekrachtigde plannen 
niet bekend wil maken, temeer daar 
er nu allerlei geruchten op het eiland 
de ronde gaan over de uitvoering en 
opzet van de plannen. Zo zou de trap 
vanaf de bushalte helemaal van beton 
worden gemaakt, op zich niets mis 
mee, als men het vergelijkt met het 
Havenplein kan het heel mooi zijn. 
 

Maar degenen die het gezien hebben 
zijn verre van enthousiast. Ook het 
weghalen van de leuningen stuit op 
onbegrip. Daarnaast zou aan de 
noordkan bovenop het Vuurboetsduin 
een groot betonnen platform komen 
van stelconplaten om de gasten beter 
te faciliteren om van het uitzicht te 
genieten (?). 
 

Overigens formuleren H+N+S Land-
schaps-architecten, de organisatie uit 
Amersfoort die veel plannen ontwik-
kelen voor Staatsbosbeheer, op hun 
site de plannen heel anders dan de 
direct omwonenden. Zij schrijven: “In 
opdracht van Staatsbosbeheer is nage-
dacht over mogelijkheden om nieuwe 
recreatieve ontwikkelingen binnen 
bos en natuurterreinen niet langer als 
een negatieve inbreuk te beschouwen 

Onduidelijkheid renovatie Vuurboetsduin 

Hoe en wat blijft vooralsnog onbe-
kend, de Vliezier heeft bij SBB al een 
aantal keren geïnformeerd, voorals-
nog  blijft het in het duister tasten 
rondom de plannen bij het licht van de 
vuurtoren. Staatsbosbeheer wil niets 
naar buiten brengen omtrent de plan-
nen. Hoofd van de beheereenheid op 
Vlieland, Sonja Vrijenhoek wil, volgens 
voorlichtster Anke Bruin, nog even 
wachten: “het handigst is, als de plan-
nen definitief zijn”. En dat is op zich 
vreemd te noemen, niet dat men op 
het definitieve plannen wil wachten, 
maar dát ze nog niet definitief zijn. 
 

De eerste vergunningaanvraag voor de 
aanleg van het ontbrekende deel van 
de wandelroute rondom de vuurtoren 
op het Vuurboetsduin, is bij de ge-
meente ingediend op 31 mei 2017.  
 

Op 17 februari 2018 heeft de gemeen-
te in UHK, nummer 7 van de 20e jaar-
gang, het college besluit bekend ge-
maakt van de inmiddels verleende 
(omgevings) vergunningen voor: “de 
aanleg van het ontbrekende deel van 
de wandelroute rondom de vuurtoren 
op het Vuurboetsduin te Vlieland 
(verzonden 12 februari 2018)”.  
 

De plannen lijken daardoor dus rede-
lijk definitief, temeer daar de direct 
omwonende inmiddels ook al zijn ge-
ïnformeerd over de plannen rondom 
de Vuurtoren en dat doe je niet als de 
plannen nog vaag zijn. 
De verleende en uitgebreide omge-
vingsvergunning die burgemeester en 

Het is al even bekend dat Staatsbosbeheer plannen heeft omtrent de aanleg 
van “het ontbrekende deel van de wandelroute” rondom de vuurtoren op het 
Vuurboetsduin. Als alternatief voor “het rondje om de kerk”, zou het mogelijk 
worden een rondje om de vuurtoren te maken. Ook gaat het gerucht dat de 
trap bij het “Groene kruisgebouw” wordt vervangen voor een betonnen trap 
zonder leuningen. 

op de ecologische waarden, maar de-
ze recreatieve ontwikkelingen zo in-
houd en vorm te geven dat ze juist 
leiden tot natuurwinst in combinatie 
met winst voor de financiële exploita-
tie en de belevingskwaliteit”.  
Voor Vlieland hebben H+N+S twee 
jaar geleden drie kleine inpassingsvi-
sies gemaakt: een inrichtingsschets 
voor de uitbreiding van camping Stor-
temelk, een voorzet voor de beeld-
kwaliteit voor het nieuwe Badhuys en 
een aanzet voor de herinrichting van 
het Vuurboetsduin. 
 

Over het torenduin schijven de plan-
nenmakers van H+N+S: “Het Vuur-
boetsduin wordt gedomineerd door 
een grote hoeveelheid overbodige 
rasters, waardoor de samenhang van 
het duin als geheel verloren gaat. Op-
gave is om het Vuurboetsduin, als 
hoogste duin van het waddengebied 
met een geweldig uitzicht, tot een 
natuurlijke ontspannen wandel- en 
verblijfsomgeving te ontwikkelen. 
Overbodige rasters moeten hiervoor 
worden opgeruimd zodat meer sa-
menhang ontstaat. Het gebied rond 
de vuurtoren wordt beleefbaar als één 
beheerseenheid. Het gebied bevat een 
bijzondere centrale enclave die gecon-
troleerd toegankelijk is. De dienstwo-
ningen van Staatsbosbeheer en de 
vuurtoren worden opgenomen binnen 
het “verborgen” binnenraster. Alle 
overige overbodige rasters worden 
opgeruimd”. 
 

Op zich een mooi streven, maar voor 
het hoe en wat zullen we nog even 
geduld moet hebben. Overigens wordt 
met “rasters” bedoeld: “hekwerken”. 
De illustratie van H+N+S laat zien hoe 
zich dat bij het huidige pad laat aan-
zien zonder hekwerken. Het is niet te 
hopen dat als gevolg van de 
“kwaliteitsimpuls Vuurboetsduin”, de 
vier geiten aan een pin worden gezet 
of “hun” begrazingsgebied met be-
schutte plekjes, met schrikdraad tot 
een postzegel wordt gereduceerd.  



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. 

Écht kamperen aan zee 
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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Drijfhout  
De muziek van de zee, de muziek van het eiland 

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

Protestantse Gemeente Vlieland 

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

Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in 
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse 
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 15 april  
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 23 april 19.30 uur. 

Kerkdiensten 

NICOLAASKERK 
aan het Kerkplein Vlieland 

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: 
De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium 
Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland. Nederland 

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 

STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK VLIELAND 

 

 

SRI-LANKA 
Steun het werk van Marian Oosterbaan en 
draag bij voor de weeskinderen van Sri-
Lanka. 100% van de inbreng komt ten goede 
aan de school/weeskinderen. Elk bedrag is 
welkom IBAN: NL68RABO 03 25 51 95 79  
T.n.v. weeshuis srilanka. 
Meer informatie:  
marianoosterbaanbier@gmail.com 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 

Kaartje 
sturen ? 

Groeten van 

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

 

Aron Boon  
DeRemise 
t.a.v. Aron Boon,  
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 

Finishing touch Schoonmaak 
 

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 gemiddeld 3 uur per dag op: 

dinsdag, woensdag en donderdag na half 4. 
 

Het salaris ligt ruim boven de CAO voor de schoonmaak. 
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met : 

 

Gerda van den Burg, tel.nr: 0655851868 

Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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Professionele tandheelkundige zorg op Vlieland  

Houter's Warenhuis 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
Dorpsstraat 48 tel. 0562-451354 
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ervoor moet zorgen dat het veld in de 
winter voldoende droog blijft. Langs 
de zijden van het veld wordt een ver-
harde transportstrook aangebracht 
ten behoeve van op- en afbouw van 
het festival. 
De werkzaamheden zijn zeer weers-
gevoelig, dus voor de planning zijn we 
afhankelijk van droge weersomstan-
digheden. De bedoeling is dat het veld 
begin mei wordt ingezaaid en naar 
verwachting in juli weer licht te betre-
den is. We zullen er rekening mee 
moeten houden dat een jonge gras-
mat het eerste seizoen enigszins 
kwetsbaar is en niet te zwaar be-
speeld kan worden. 
Na de renovatie van het sportveld 
moeten we er de komende jaren met 
goed onderhoud voor zorgen, dat we 
het veld goed houden, dat het ge-
schikt blijft voor voetbal en dat het 
beter bestand is tegen festival-
gebruik. Onderhoud en beheer van 
het sportveld worden na deze grote 
opknapbeurt verzorgd door Stichting 
Rekreatiebelangen Vlieland. 

(Vervolg van pagina 1) 

Sportveld 

Begin december 2017 heeft de Vlie-
zier vragen gesteld aan de gemeente 
Vlieland omtrent het bericht dat de 
redactie van de tandarts had ontvan-
gen dat hij voornemens was te stop-
pen met de praktijk op Vlieland. Aan-
leiding waren vragen en opmerkin-
gen van lezers van de Vliezier, die 
iets dergelijks hadden vernomen. Het 
echtpaar van Halteren, beide enkele 
dagen per maand  als tandarts op 
Vlieland werkzaam naast hun prak-
tijk in Assen, had aangegeven op 
zoek te zijn naar een opvolger, dit 
leek toen een lastige opgave. 
 

Gemeentesecretaris Robert Lanting 
antwoordde toen: “De gemeente 
heeft geen precieze informatie over 
het beëindigen van de activiteiten van 
de tandarts en het eventuele moment 
waarop. De gemeente ziet nog steeds 
het belang van een tandartspraktijk 
op het eiland, daarom wordt er ook 
bij de nieuwbouw op de locatie Uiter-
ton rekening gehouden met praktijk-
ruimte voor een tandarts”. 
 

Deze week maakte de gemeente het 
volgende bekend: “Toegang tot pro-
fessionele tandheelkundige zorg op 
Vlieland draagt bij aan de leefbaar-
heid op het eiland. De afgelopen jaren 
werd deze zorg geleverd door de heer 
Van Halteren, die naast zijn praktijk in 
Assen, ook op Vlieland praktijk houdt. 
De heer Van Halteren heeft de ge-
meente op de hoogte gesteld van zijn 
besluit om zijn praktijk op Vlieland 
niet voort te zetten. 
 

Zorgbuurt 
De gemeente Vlieland voelt een grote 
verantwoordelijkheid in het behou-
den van goede tandheelkundige zorg 
op het eiland. In de plannen voor de 
nieuw te bouwen zorgbuurt is daarom 
ruimte opgenomen voor het kunnen 
realiseren van een tandartsenpraktijk. 

Esther Verweij (46) is per 1 april 2018 
de nieuwe marketing manager voor 
het TPV (Toeristisch Platform Vlie-
land). Verweij woont sinds 2016 op 
Vlieland, samen met haar man en 
hun twee jongste kinderen. Na haar 
studie Bedrijfskunde aan de Erasmus 
Universiteit, heeft ze 10 jaar ervaring 
opgedaan in de verfindustrie als mar-
keting manager. Vanaf 2003 runde ze 
haar eigen confectie-groothandel en 
vanaf 2017 kwam daar de slijterij op 
Vlieland bij.  
 

Willem Joosse, bestuursvoorzitter 
TPV:” We wilden het liefst een nieu-
we marketing manager, woonachtig 
op Vlieland. De functie draait immers 
grotendeels op verbinding en dat is 
gemakkelijker als Vlieland ook echt je 
thuisbasis is. Nadat we met Esther 
kennisgemaakt hebben, heeft ze haar 
visie op ons aangepaste Toeristisch 
Beleidsplan gegeven en daar waren 
we erg enthousiast over. Er zijn grote 
plannen en daar is ook een goed bud-
get voor. Niet alleen door de bijdrage 
van verschillende belanghebbende 
partijen, maar ook omdat onze nieu-
we marketing manager heeft aange-
geven de functie onbezoldigd te wil-
len uitvoeren.”  
 

Esther licht dit verder toe: “Na twee 
jaar op het eiland zie je steeds meer 
dat dit een gemeenschap is die alleen 
maar kan functioneren als iedereen 
vanuit haar of zijn eigen kracht een 
bijdrage levert aan ons eiland. Toen ik 
gepolst werd voor deze functie, was 
dat het eerste waar ik aan dacht. Het 
is mijn manier om mijn opgedane 
ervaring in te zetten voor Vlieland.  Ik 
realiseer me dat het een grote uitda-
ging wordt. Toerisme is onze belang-
rijkste pijler, dus activiteiten op dit 
gebied raken ons allemaal. Het wordt 
mijn taak om het prachtige karakter 
van Vlieland te promoten, maar er 
ook voor te zorgen dat het toerisme 
binnen het leefbare kader blijft en dat 
wat men hier met name zoekt: rust en 
ruimte, ook bewaakt wordt.  

De gemeente heeft hier echter geen 
wettelijke taken en daardoor ook wei-
nig mogelijkheden om daadwerkelijk 
tandheelkundige zorg op Vlieland af 
te dwingen. Over de toekomstige in-
vulling van deze zorg vindt wel goed 
overleg plaats met Zorgkantoor de 
Friesland en de heer Van Halteren. 
 

Het realiseren van een passende en 
bestendige oplossing voor de tand-
heelkundige zorg op Vlieland vraagt 
echter enige tijd”,  aldus het bericht 
op de site van de gemeente, waarop 
ook de vervolgontwikkelingen bekend 
zullen worden gemaakt. 

Nieuwe marketing manager  
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Het Vlielander strand is weer een 
stuk schoner dan het was. Samen 
met de KNRM, gemeente Vlieland, 
zowel de binnen- en buitendienst, 
Willem Stel en een aantal vrijwil-
ligers is in anderhalve dag het hele 
strand afgelopen. Dat leverde vier 
volle karren met troep op. 
 

Vier volle karren is nog een hele berg 
maar flink minder dan in voorgaande 
jaren. Met name grote netten en tou-
wen worden tegenwoordig vaker tus-
sendoor opgeruimd. Ook de Stichting 
Noordzee houdt elk jaar een 
(landelijke) strandschoonmaakactie 
en ook de campagne van frisdrankfa-
brikant Rivella, met Doutzen Kroes, 
waarvoor Sabine Mesli zich op Vlie-
land heeft ingespannen, waarbij grote 
afvalbakken bij de strandovergangen 
zijn geplaatst, deels om bezoekers 
zich meer bewust te maken en deels 
om daadwerkelijk afval in te depone-
ren, heeft zeker bijgedragen aan niet 
minder afval op het strand het jaar 
door, maar wel van het moment. 
 

Anke Bruin van Staatsbosbeheer doet 
verslag: Een groep van ruim 20 men-
sen stond maandagmorgen klaar bij 
de Jachthaven om vandaar aan de 
slag te gaan. Het regende, maar toen 
we echt van start gingen werd het 
droog en dat bleef het gelukkig ook. 
Aanvankelijk werd gedacht dat er niet 
zoveel lag, maar al lopende werd de 
ene volle emmer na de andere in de 
karren geleegd. Opvallend was vooral 
het vele kleine afval. En dat is nou 
juist vaak terug te vinden in magen 
van met name zeevogels, dus ook dat 
ging zoveel mogelijk mee. 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

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

Onmisbare Vrijwilligers! 
Dit jaar ging niet alleen de buiten-
dienst van de gemeente Vlieland mee, 
ook de binnendienst was aanwezig. 
Louis de Graaff (KNRM) met zijn Ida, 
Lies Sterk, Hens ten Thije, Barbara de 
Bruyn, Orpheus vd Veer en op dinsdag 
Willem Joosse… echt super dat ze er 
bij waren! Onmisbaar is ook Willem 
Stel natuurlijk. 
 

Jos Houter 
We misten Jos Houter, die door om-
standigheden niet mee kon doen, 
maar hij maakte zich nuttig aan de 
Willem de Vlaminghweg, door daar de 
losse takken te verzamelen en op bul-
ten te leggen. Jos is al jaren vaste 
‘klant’ bij het strandschoonmaken. 
 

Sponsoring Badhuys en Stortemelk 
Ook dit jaar waren we weer welkom 
in het Badhuys voor een geweldige 
lunch op beide dagen. De nazit vindt 
al jaren plaats in de Bolder op kam-
peerterrein Stortemelk. Dit waarde-
ren wij zeer en dus dank hiervoor! 
 

Zinloos of toch niet? 
Nu zijn er mensen die zo’n actie als 
zinloos beoordelen, dat mag, ieder z’n 
mening. Maar ieder stukje net, touw, 
plastic, dopje enzovoort wat wegge-
haald wordt verdwijnt in ieder geval 
niet in een (vogel)maag. Dus volgend 
jaar gaan we weer ergens begin april 
aan de slag.  
Ondertussen kunnen we zien, dat de 
containers met de mooie doppen-
kunstwerken van ‘Stukje Vlieland’ 
goed werken en mensen bewust 
maakt van het feit, dat troep niet op 
het strand thuis hoort. 

 

(advertentie) 
 

‘H’ eerlijk eten, Vlieland 
 

Op 31 maart 2018 was onze winkel 
alweer 8 jaar een feit. In deze ja-
ren is ons assortiment gegroeid. 
We begonnen met vlees en vlees-
waren, kaas. Gedurende zomer 
hebben wij heel wat b.b.q. pak-
ketten gemaakt. De saté wordt 
altijd met de hand gestoken, Pieter 
zijn biefstuk saté en vers gedraaide 
hamburger 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 soor-
ten salades gemaakt, een aardap-
pel en een pasta. Een kleine uit-
breiding. Al onze producten wor-
den met zorg gekozen of volgens 
oud familie 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-
kend als Zeeuws Spek. Of wat 
dacht u van een heerlijk broodje 
hamburger 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 dins-
dag 17 april zijn: van 10.00 uur tot 
18.00 uur. Dus tussen de middag 
blijven wij open. 
 

Tot ziens bij ons in de winkel 

Strand weer een heel stuk schoner Strand weer een heel stuk schoner Strand weer een heel stuk schoner    

Grafisch ontwerpen 
Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land 

Gemeente financiert Kampwinkel 
 

In hun vergadering van 16 januari 
2018 heeft het college ingestemd om 
de aan de gemeente gelieerde Stich-
ting Rekreatiebelangen Vlieland 
(kampeerterrein Stortemelk) ten be-
hoeve van de aankoop van de  kamp-
winkel, een lening te verstrekken van 
€ 1.000.000,-. Lineair af te lossen in 
15 jaren met een vast rentepercenta-
ge van 4% 
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www.rederij-doeksen.nl 
 

Rederij Doeksen  
Waddenpromenade 
8861 NT Harlingen 

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. 

Een fietspad met een speciale toppingEen fietspad met een speciale toppingEen fietspad met een speciale topping   

verharding bij vernieuwing vervangen 
door beton, als meest duurzame al-
ternatief voor kleischelpen (bron: 
Kennisportaal BetonInfra). Uiteinde-
lijk besluiten de Waddengemeenten 
of de fietspaden daadwerkelijk in be-
ton mogen worden uitgevoerd.  
 

Innovatief idee 
Voor het fietspad tussen Leeuwarden 
en Tytsjerk gaven meerdere aan-
nemers gehoor aan de oproep van de 
provincie en leverden een innovatief 
idee in. Het beste idee kwam van 
Schagen Infra. Zij ontwikkelden een 
product met de naam: White Topping.  
 

White Topping 
Het White Topping-principe betekent 
dat er een dunne laag beton over de 
bestaande verharding wordt aange-
bracht. Vernieuwend is dat er in het 
betonmengsel kunststofvezels zitten, 
deze maken het beton extra sterk. 
Hierdoor is het aanbrengen van 
slechts een dun laagje voldoende. Dit 
bespaart grondstoffen. Een ander 
voordeel is dat er geen ingrijpende 
maatregelen nodig zijn aan de be-
staande verharding. De topping kan er 
zo overheen.   
 

Het fietspad naar Tytsjerk heeft de 
Europese primeur. De werkzaamhe-
den duren nog tot 7 mei 2018, daarna 
mogen fietsers over het White Top-
ping-pad fietsen.   

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

Museumweekend:  

Vlieland Geiteneiland 

Op zaterdag 14 en zondag 15 april is 
het Museumweekend in Fryslân, in 
het kader van de Nationale Museum-
week. Bezoekers kunnen in dit week-
end deelnemen aan activiteiten, de 
Friese pronkstukken ontdekken en bij 
een aantal musea voor slechts 1 euro 
naar binnen. Het doel van zo’n week-
end is om de collecties van musea 
onder de aandacht te brengen, vooral 
bij mensen die niet of niet vaak naar 
musea gaan. Het thema van de Natio-
nale Museumweek is: Ons Echte 
Goud, dichterbij dan je denkt! 
 

Museum Tromp's Huys, lid van de 
vereniging, doet altijd mee met deze 
week, echter de openingstijden in het 
weekend beperken zich tot uitslui-
tend zaterdag 14 april.  
 

Pronkstuk van Museum Tromp's Huys 
is dit jaar het schilderij van Elisabeth 
Sinding met de geiten in de Dorps-
straat. Daaromheen is een kleine ex-
positie samengesteld over de geit in 
het beeld van Vlieland. Deze tentoon-
stelling zal nog tot eind mei te zien 
zijn. Op zaterdag 14 april vertelt tus-
sen 16:00 en 17:00 uur Nel Cupido-
Kooijman over hoe de geiten op Vlie-
land gehouden werden en over haar 
moeder, die de geit molk. Van 14.00 
tot 17.00 uur vertonen Vlielanders 
hun kunsten tijdens Demonstratie 
Ambachten. 
 

Toegangsprijs deze dag slechts €1,-. 
Voor inwoners van Vlieland is de en-
tree van het museum altijd gratis, net 
als voor houders van de museum-
kaart. Voor actuele openingstijden zie 
blz. 2 van de Vliezier. 

Fryslân blijft innoveren op infrage-
bied. Deze week kreeg het fietspad 
tussen Leeuwarden en Tytsjerk, langs 
de N355, een bijzondere toplaag. Het 
fietspad was toe aan een opknap-
beurt. Daarnaast was er de wens om 
het fietspad te verbreden. In plaats 
van gewoon een nieuwe laag asfalt 
aan te brengen, daagde de provincie 
Fryslân de markt uit om met een 
duurzaam alternatief te komen.  
 

Vlieland 
Ontwikkelingen die ook interessant 
voor Vlieland kunnen zijn. De nu toe-
gepaste verharding met schelpen 
staat onder druk, enerzijds door de 
hoge kosten en anderzijds door het 
minder duurzame karakter sinds klei-
schelpen niet meer direct van de win-
plaats in de haven van Vlieland aange-
voerd mogen worden. Wat Staatsbos-
beheer betreft wordt de kleischelpen-

              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 
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en één gewonnen set hebben, geen 
volledige derde set wordt gespeeld 
maar in plaats daarvan een zogeheten 
match-tiebreak, ook supertiebreak 
genoemd. Daarvoor gelden dezelfde 
regels als voor de normale tiebreak, 
met dit verschil dat nu minimaal tot 
tien punten moet worden gespeeld in 
plaats van zeven. 
 

Door afwezigheid van een aantal spe-
lers lukte het helaas niet om de laat-
ste finale avond van de bedrijvencom-
petitie te spelen. De twee finales zijn 
een week uitgesteld. 
Om toch ons spel te kunnen spelen 
was er voor gekozen om afgelopen 
woensdag een tiebreaktoernooitje te 
organiseren, in dit geval een supertie-
break te spelen tot 10 (zie boven). 
 

Twaalf leden waren op de uitnodiging 
afgekomen en Annemarie had ge-
zorgd voor retro-koffie bij binnen-
komst. Na loting door middel van 
speelkaarten werden de twaalf deel-
nemers verdeeld over de drie banen. 
Alle vier de spelers per baan wissel-
den per tiebreak en speelden dus 3 
tiebreaks per loting. Na de tweede 
ronde was er even twijfel maar nage-
noeg iedereen wilde voor een derde 
ronde zodat we na een totaal van 
negen gespeelde tiebreaks de eind-
stand konden opmaken. We kijken 
terug op een geslaagde avond die 
voor herhaling vatbaar is. 
 

Uitslag; 
1 Jan Smit, 2 Lars Kuypens, 3 Saar 
Schuling, 4 Guido Veenstra, 5 Emma 
van Laar, 6 Esther Verweij,7 René 
Bijma, 8 Danitsja Klooster, 9 Barbara 
Minear, 10 Martin Spilak,11 Kees Vis-
ser, 12 Stoffel Foppen 
 

Tennislessen 
Onlangs zijn we weer begonnen met 
een nieuwe serie tennislessen. Je kunt 
nog altijd meedoen om het tennisspel 
te leren en/of te verbeteren of op te 
frissen. De lessen worden gegeven 
door Lars Kuypens. 
Voor het VMBO en de volwassenen is 
dit op donderdagavond, andere mo-
menten in overleg. De jeugd van de 
basisschool traint momenteel op vrij-
dag aan het eind van de middag. 
 

INFO 
Heb je interesse om zelf of je kind te 
laten instromen dan neem je even 
contact op met Lars of stuurt een 
mailtje naar de vereniging, ook voor 
alle andere vragen: 
info@tennisclubvlieland.nl 

Volle zaal bij bijzondere le-
zing van dokter John Deen 
 

De Odd Fellows loges in Sneek hielden 
hun jaarlijkse openbare ‘Odd Fellows 
Lezing’ in het logegebouw met dokter 
John P. Deen. In een volle zaal werd 
genoten van zijn persoonlijke verhaal; 
een avontuurlijk en spannend leven 
met veel emoties, veel geluk, maar 
ook veel verdriet. 
 

Zijn jeugdverhaal, zijn opleiding en 
ervaringen tot huisarts, beginnende in 
het Zeeuwse Goes tot aan uiteindelij-
ke zijn praktijk op Vlieland. Uiteraard 
kwam het schrijven van zijn columns 
in de Vliezier ook ter sprake, wat ook 
de basis zou worden voor de televisie-
serie ‘Dokter Deen’. 
 

Na afloop van de lezing werden nog 
bijzondere foto’s getoond uit zijn peri-
ode op Vlieland en werd het publiek 
in de gelegenheid gesteld vragen te 
stellen of hun persoonlijke ervaringen 
met Deen te delen. 
 

De opbrengst van ook deze avond 
komt ten goede aan het goede doel 
2018 van de Odd Fellows, namelijk 
Novinka (Noordelijke Vereniging Inva-
lide Kampen). 
 
Bron: De Feanster, krant van Achtkarspelen e.o. 

 
 
*) The Independent Order of Odd Fel-
lows’ (IOOF) is een internationale Orde met een 
filosofisch-humanitaire grondslag. De Orde is 
opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Tho-
mas Wildey. In Nederland en België bestaan 
ongeveer honderd plaatselijke Odd Fellowvere-
nigingen die loges worden genoemd. Loges  
komt van het Engelse ‘lodge’, dat oorspronkelijk 
tent of onderkomen betekende. In Nederland en 
België heeft men ongeveer 4.000 leden. 

Afsluiting bedrijventennis 
Start enkeltoernooi 
 

Deze week vinden de laatste poule-
wedstrijden van het bedrijventoer-
nooi plaats. Volgende week woensdag 
18 april is de afsluiting en de prijsuit-
reiking. Het betreft hier twee finales, 
de nummers 1 en 2 uit poule A en de 
winnaar poule B tegen laatste poule 
A. Zie www.toernooi.nl en zoek dan 
bedrijventennis Vlieland om te kijken 
wie dit zijn. 
 

Enkelcompetitie 
Deze afsluiting wordt gecombineerd 
met de start van de enkelcompetitie. 
Voor interesse en deelname aan de 
enkelcompetitie kan men zich deze 
week opgeven via de mail. Het enkel-
toernooi loopt door tot begin juni. De 
organisatie is in handen van Jan Smit. 
Deelname is een mooie opstap naar 
ons enkeltoernooi van komende zo-
mer: Stortemelk Open Vlieland Enkel 
Toernooi za. 21 juli t/m vrij 27 juli 
2018. 

Gerard Pelgrim 
 

Tiebreak toernooitje 
Om de lengte van de tenniswedstrij-
den te beperken heeft men vanaf 
1970 geleidelijk het "tiebreak-
systeem" ingevoerd. Dit treedt in wer-
king bij de stand 6-6 in games. Bij 
sommige toernooien, waaronder het 
toernooi van Wimbledon, geldt hierop 
in de beslissende set een uitzondering 
(bij de beslissende set wordt dan geen 
tiebreak gespeeld en blijft men spelen 
tot er een verschil van twee games is). 
In sommige (kleinere) toernooien -of 
bij het dubbelspel-kan de regel gelden 
dat in de situatie waarin beide partij-

De donderdagmiddagfilm 
 

Donderdag 19 april: Paterson, VS, 113 min, 2016 drama/komedie,  
Podium Vlieland 15.00 uur.  
  

Deze film is een eerbetoon aan al die mensen die simpelweg hun leven leven, maar zo 
zelden in films worden geportretteerd omdat er niets over ze te vertellen zou zijn. 
Paterson is een buschauffeur in de gelijknamige stad Paterson, New Jersey.   Hij rijdt zijn 
dagelijkse route, observeert de stad door zijn voorruit en luistert naar de gesprekken die 
om hem heen plaatsvinden. Hij schrijft gedichten in zijn boekje, gaat met de hond uit, 
stopt bij een bar en bestelt één biertje. Vervolgens gaat hij richting huis naar zijn vrouw 
Laura. Laura's wereld daarentegen is elke dag anders. Bijna iedere dag heeft ze weer 
nieuwe dromen, telkens een ander  inspirerend project. Paterson houdt van Laura en zij 
houdt van hem. Hij steunt haar ambities terwijl zij volledig gelooft in zijn geheime dichtta-
lent. Een film over de herkenbare werkelijkheid van normale mensen die een dagelijkse 
routine leven en daar voldoening in vinden. Een gedicht in beeldvorm.  
 

De volgende en tevens laatste film van dit seizoen is op donderdag 17 mei :  
Pane et Tulipani, Italië,114 min, 2000.  




 

Kerkplein 11 
openingstijden: 

maandag gesloten 
di. t/m za   8.30-12.00 u. 
di. t/m vr 13.30-17.00 u. 
info@kapsalonvlieland.nl 

tel. 0562-451803 

 
13/04/2018  14:10+   LW -101 cm 
13/04/2018  20:15+   HW   86 cm 
14/04/2018  02:40+   LW -114 cm 
14/04/2018  08:50+   HW   70 cm 
14/04/2018  15:06+   LW -111 cm 
14/04/2018  21:00+   HW   93 cm 
15/04/2018  03:27+   LW -122 cm 
15/04/2018  09:30+   HW   75 cm 
15/04/2018  15:42+   LW -120 cm 
15/04/2018  21:45+   HW   96 cm 
16/04/2018  04:11+   LW -128 cm 
16/04/2018  10:16+   HW   78 cm 
16/04/2018  16:26+   LW -126 cm 
16/04/2018  22:26+   HW   97 cm 
17/04/2018  04:51+   LW -131 cm 
17/04/2018  10:50+   HW   80 cm 
17/04/2018  17:06+   LW -132 cm 
17/04/2018  23:05+   HW   96 cm 
18/04/2018  05:29+   LW -131 cm 
18/04/2018  11:25+   HW   80 cm 
18/04/2018  17:45+   LW -135 cm 
18/04/2018  23:45+   HW   92 cm 
19/04/2018  06:05+   LW -127 cm 
19/04/2018  11:55+   HW   80 cm 
19/04/2018  18:26+   LW -134 cm 
20/04/2018  00:26+   HW   85 cm 
20/04/2018  06:46+   LW -120 cm 
20/04/2018  12:30+   HW   79 cm 
20/04/2018  19:06+   LW -130 cm 
21/04/2018  01:00+   HW   76 cm 
21/04/2018  07:26+   LW -112 cm 
21/04/2018  13:04+   HW   76 cm 
21/04/2018  19:45+   LW -122 cm 
22/04/2018  01:45+   HW   65 cm 
22/04/2018  08:06+   LW -102 cm 
22/04/2018  14:05+   HW   73 cm 
22/04/2018  20:35+   LW -113 cm 
23/04/2018  02:35+   HW   54 cm 
23/04/2018  09:06+   LW  -92 cm 
23/04/2018  15:16+   HW   70 cm 
23/04/2018  21:46+   LW -105 cm 
24/04/2018  04:06+   HW   48 cm 
24/04/2018  10:06+   LW  -86 cm 
24/04/2018  16:26+   HW   71 cm 
24/04/2018  23:06+   LW -104 cm 
25/04/2018  05:15+   HW   49 cm 
25/04/2018  11:31+   LW  -88 cm 
25/04/2018  17:46+   HW   77 cm 
26/04/2018  00:26+   LW -111 cm 
26/04/2018  06:35+   HW   56 cm 
26/04/2018  12:45+   LW  -98 cm 
26/04/2018  18:56+   HW   86 cm 
27/04/2018  01:36+   LW -121 cm 
27/04/2018  07:46+   HW   65 cm 
27/04/2018  13:55+   LW -110 cm 

 

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl 
 

Hoogste waterstand: 3,23+ NAP 
De hoogst gemeten waterstand op Vlieland was 
op 03 januari 1976: 323 cm boven NAP. Dit is 
het niveau als er 1,20 m. water in de terminal 
van Doeksen staat. De coupure sluit bij 2.80 m.+ 

Huijboom Communicatie 
 

Voor al uw teksten en ontwerp 
drukwerk (flyers, posters, menu-
kaarten etc.) Femke Huijboom, 
06 19208440|femke@huijboom.nl  
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Sjoelen  
met Bart 

8 april Loodscafé 
 

bak A 
paul  5  583  128 
tomtom  5  552  129 
hansko  5  546  122 
marco  5  538  110 
ancko  5  537  125 
sam  533  140! 
sharon  5  515  109 
Ilona  5  512  106 
Hetty  502  106 
lucie  481  113 
mikkel  475  108 
eindelijk paul zoete-
melk 
nr 1!! 
en de niet 5 bakken 
gegooiden: 
folkert jeroen bram 

linda hens karin koen 
ineke michel adriana 
Ricardo emil arie  piet  
bart  en theo 
 

bak B: 
chamoma  3  319  112 
peter  3  294  104 
jeffrey  3  282  105 
julia  3  257  89 
simone  3  253  93 
 

Uiterton 9 april 
marjolein  9  921  124! 
nelC  9  864  123 
lily  9  809  120 
gerrie  9  804  120 
nelZ  9  749  105 
tinus  9  745  104 
steef  5  434  106! 
joop  5  395  86 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Het is door allerlei oorzaken alweer 
een poos geleden dat ik een verslagje 
over de bridge-avond schreef. Maar 
nu pak ik de draad en de pen weer op 
(overdrachtelijk gesproken natuur-lijk, 
de pc laat ik veiligheidshalve maar 
staan). Op 10 april hielden we aller-
eerst onze voor-jaarsvergadering. 
Zomaar wat indrukken: 
 

• Financieel gaat het goed met de 
club. 
• Het ledental schommelt rond de 40; 
dat moet niet verder dalen, maar als 
het stijgt, dan liefst meteen tot 50 
i.v.m. de verplichte afdracht aan de 
bond. 
• Vooralsnog houden we er aan vast 
dat we bij een oneven aantal paren 
zeven ronden spelen, maar we gaan 
wel proberen de tijdsdiscipline goed 
te bewaken; elf uur ’s avonds is een 
mooie tijd om af te sluiten. 
• De uitslag van de wintercompetitie 
werd bekend gemaakt. De nummers 
één en twee waren eigenlijk al be-
kend, Jan & Sonja en Auke & Anja, in 
die volgorde. Een goed ge-timede 
eindsprint leverde Henk en Marijke de 
derde plaats op, waar partner Anne 
en ik ook nog een tijdje op stonden. 
Jammer, maar helaas. 
• Voor mij had de avond toch een 
feestelijk karakter, omdat ik uit han-
den van Auke het certificaat 
‘clubmeester’ mocht ontvangen. Daar 
hoort een speldje bij, dat van afstand 
verdacht veel lijkt op de speld die ik in 
mijn zondagse functie draag.  
 

Van dichtbij is echter goed te zien dat 
het een klavertje drie is, de laagste 
kleur in het edele bridge-spel. Er zijn 
nog vele hogere onderscheidingen te 
verdienen voor wie tijd van leven 
heeft (ik heb zo’n 25 jaar nodig voor 
de volgende, schat ik). 
Na de vergadering was er een gasten-
drive met inderdaad twee gastparen. 
Gelegenheidspartner Nel en ik heb-
ben plezierig gespeeld en voor ons 
gevoel beter dan de uitslag weer-
geeft. Dat het ook andersom kan, 
bewezen de winnaars van de avond, 
Ineke en Elsje. “We daasden voor ons 
gevoel maar wat door de spellen”, 
zeiden ze na afloop. ‘Moet je vaker 
doen’, zou ik zeggen. 
 

Frans Weeda 

Naam             bakken       totaal       max.worp 

TOT SJOELS  
tijd/plaats zie Vliezier of Vlietrine 
 

Bart 06-54243591 

Bridgeuitslag in procenten: 
1 Weber / de Ruijter 59,4 
2 Kip / Vrielink 58,1 
2 Wolfswinkel / den Ouden 58,1 
4 Poppema / Wolfswinkel 56,3 
5 Poppema / de Groot 53,1 
6 Duijst / de Wit 52,6 
7 Pronk / van Balen 48,1 
8 Cupido / Weeda 47,9 
9 Willemse / op ten Berg 45 
10 Margriet & Pieter Kampen 36,5 
11 Hondorp / Kuiper 34,4 



Grafisch ontwerpen 
Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land 
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Abonnementen 
 

Omdat de Vliezier gaat stoppen is het niet meer 
mogelijk een abonnement te nemen. 
 

De Vliezier stopt 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 
weekblad van Vlieland 

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. 

 

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  

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 




