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Keuze golfmuur voor 
dijkversterking 
 

Rijkswaterstaat presenteerde don-
derdagavond het beoogde voorkeurs 
alternatief voor de versterking van 
de Waddenzeedijk op Vlieland aan 
eilanders. Een ontwerp met een golf-
muur, een nieuwe berm op het bui-
tentalud en zetsteen op het buitenta-
lud, is de beste manier om de dijk op 
Vlieland te versterken.  
 

Een verhoging van de dijk is in deze 
oplossing niet nodig. 
Voor de keuze van het ontwerp, het 
zogeheten voorkeursalternatief, zijn 

(Vervolg op pagina 5) 

In het weekend dat de Vlielandse vuurtoren centraal staat op het eiland van-
wege de “Vuurtorenloop” is bekend gemaakt dat Rijkswaterstaat groot onder-
houd gaat plegen aan de “Rode Kabouter”, zoals de bijnaam van Vlielands 
trots klinkt. Het hoe en waarom is nog niet bekend maar de periode dat de 
gietijzeren toren niet toegankelijk is, loopt van 15 juni tot eind oktober. 

Vuurtorenwachter Germ Veenstra: 
Het is voor mij als ondernemer een 
kleine ramp; 2/3 van de omzet van de 
bezoekers komt uit deze periode. Ook 
voor toeristisch Vlieland is het een 
domper, de vuurtoren is bij verre de 
grootste attractie van Vlieland. 
 

Onduidelijk 
Het hoe en waarom hopen we in de 
volgende Vliezier nader uiteente-
zetten. Het is logisch dat zo’n oud 
bouwwerk geregeld onderhoud nodig 
heeft. De toren staat al bijna 110 jaar 
op Vlieland, maar is feitelijk ouder. 
Voordat de bovenste helft op Vlieland 
dienst ging doen, stond deze in een 
hogere uitvoering al jaren in IJmui-
den. 
 

Eigenaar Rijkswaterstaat is over het 
algemeen zeer open met projecten 
die het onderneemt, voorbeeld is de 
dijkversterking, waarbij de eilandbe-
woners nauw betrokken worden, des 
te vreemder is het dat het de eilan-

ders en bestuurders rauw op het dak 
valt deze publiekssluiting in de meest 
drukke periode. Veenstra laat weten 
dat burgemeester Schokker zich gaat 
inspannen voor de “hoed en de rand”. 
Vreemd in het geheel is ook dat RWS 
juist voor de drukste zomermaanden 
heeft gekozen en niet voor het veel 
rustiger voorjaar. Vragen waar voor-
alsnog geen antwoorden op zijn. Ho-
pelijk volgende week meer hierover. 
 
Vuurtorenloop 
Dit weekend wordt er weer een Vuur-
torenloop georganiseerd, waarbij, 
zoals de naam al aangeeft, de vuurto-
ren centraal staat. Een kleine 1000 
deelnemers worden er verwacht, niet 
alleen hardlopers maar ook wande-
laars, vanwege de verschillende mo-
gelijkheden en afstanden is het bij 
uitstek een loopevenement voor het 
hele gezin.  
Aan de wieg van dit succesvolle eve-

(Vervolg op pagina 5) 

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

Dit weekend geen trei-
nen in Harlingen Haven 
 

Vanwege het verlengen van de per-
rons in Franeker en Harlingen rijden 
er zaterdag 21 en zondag 22 april 
geen treinen tussen Leeuwarden en 
Harlingen Haven. Arriva zet bussen in.  
De extra reistijd bedraagt een ½ uur. 



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 
15.00-17.00* 

09.00 – 17.00* 
0562 - 
451111 

10.00-12.00 
16.00-17.00* 

09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 09.00 – 17.00* 

 

09.00-12.00 
14.00-16.00 

 

gesloten 

 

09.00-12.00 
 

13.15-14.15 

0562 - 
452700 

gesloten 
 

gesloten 

gesloten 
 

gesloten 

 

09.00-12.00 
 

10.30-11.30 

 

09.00-12.00 
 

gesloten 

 

09.00-12.00 
 

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 
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  

 10 do 22.00 DJ ED ROCK Sixties, rauwe punk, rock 'n roll Bolder 
 10 do 22:00   Sjoerd, Vlielander singer/songwriter Café Tante Pé 
 11  vr 14.00  Brocante en kunstmarkt “in de West” Dorpsstraat 
  

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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Samenvatting  
De kwaliteit van het onderwijs heb-
ben wij in september 2016 als onvol-
doende beoordeeld vanwege een 
onvoldoende onderwijsproces en een 
tekortschietende kwaliteitszorg. De 
onderwijsresultaten waren niet vast 
te stellen. Wij beoordelen de kwaliteit 
van het onderwijs opnieuw als onvol-
doende. De school laat wel verbete-
ringen zien, maar biedt nog geen ba-
siskwaliteit.  
 

Wat moet nog beter?  
De kwaliteit van het didactisch hande-
len moet beter. Te vaak ontbreekt 
een duidelijke opbouw en doelge-
richtheid in de les. Ook sluiten de in-
structies te weinig aan op de be-
hoeften van de leerlingen.  
 

Wat is verbeterd?  
De school heeft een gestructureerde 
opzet gemaakt voor de begeleiding en 
ondersteuning, en voor de kwaliteits-
zorg. De directie heeft zicht op de 
huidige onderwijskwaliteit en een 
groot deel van het team spant zich in 
om het onderwijs te verbeteren. De 
leerlingen zijn actiever bij de lessen 
betrokken dan vorig jaar.  
 

Wat kan beter?  
Het pedagogisch klimaat kan beter: 
leerlingen en docenten gaan nu niet 
altijd respectvol met elkaar om. De 
begeleiding, ondersteuning en kwali-
teitszorg kunnen nog beter in de prak-
tijk ingevoerd worden.  
 

Schoolklimaat  
De school waarborgt de sociale veilig-

Herstelonderzoek Voortgezet Onderwijs 

 

Kapsalon Hinke 
 

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

 

afspraak:              06 46 371 624  

De inspectie heeft een herstelonderzoek uitgevoerd op de afdeling van het 
voortgezet onderwijs van De Jutter op Vlieland, welke 36 leerlingen telt. Het 
onderzoek was naar aanleiding van het oordeel onvoldoende in september 
2016. Afgelopen week publiceerde de inspectie de bevindingen van dit onder-
zoek op haar website en is voor iedereen daar te raadplegen. Onderstaand 
enkele passages uit dit onderzoek: de samenvatting en de paragraaf met be-
trekking tot “Schoolklimaat”.  

heid voldoende, maar het pedago-
gisch klimaat kan beter. Jaarlijks 
neemt de school vragenlijsten af om 
de sociale veiligheid te monitoren. 
Voor het voorkomen en afhandelen 
van incidenten biedt de school een 
systematisch aanbod voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling en er is een 
vertrouwenspersoon aangesteld. De 
school heeft afspraken over voor-
beeldgedrag van docenten en over 
gewenste omgangsvormen. Wij heb-
ben tijdens ons bezoek aan de school 
gezien dat niet iedereen zich aan deze 
afspraken houdt en dat docenten 
elkaar en leerlingen te weinig aan-
spreken op het nakomen van deze 
afspraken. Leerlingen zijn soms bru-
taal en leraren reageren daar niet 
steeds adequaat op. Ook het gedrag 
van sommige leraren lokt ongewenst 
leerlinggedrag uit en is dus voor ver-
betering vatbaar. 
 

Bevindingen 
Onderzoeksactiviteiten Het onder-
zoek bestond uit de volgende activi-
teiten: we hebben lessen bezocht, 
documenten geanalyseerd, gesprek-
ken gevoerd met leerlingen, docenten 
en schoolleiding. De bevindingen zijn 
aan het einde van de onderzoeksdag 
gepresenteerd aan het team en het 
bestuur. Op 9 november 2017 hebben 
we de uitkomsten van het onderzoek 
besproken met ouders. 
 

De inspectie voert in mei 2018 een 
onderzoek uit om te kijken of de ge-
constateerde tekortkomingen zijn 
hersteld. 

Duurzaamheidsdoos 
uitgereikt door de ECV 
 

Op zaterdag 31 maart heeft de ECV 
een presentatie gegeven tijdens de 
vergadering van duinhuiseigenaren 
in de Bolder.  
  

Bij die gelegenheid werd door Jan den 
Ouden alsnog persoonlijk de duur-
zaamheidsdoos uitgereikt aan Mandy 
Jacobs (foto) van vakantiehuis “de 
ontdekking van de hemel” op de An-
kerplaats. 
 

Wij wensen Mandy veel succes met 
het verduurzamen van haar vakantie-
woning en hopen dat er een inspire-
rende uitwerking van mag uitgaan 
naar de andere duinhuiseigenaren. 
 

Zoals bekend heeft Vlieland ca. 250 
vakantiewoningen, op ca. 500 wonin-
gen in het dorp is dat een aanzienlijke 
hoeveelheid. Ook de duinhuis eigena-
ren zijn nodig om de CO2 vrij doelstel-
ling van Vlieland te helpen bereiken in 
2020. Tijdens de presentatie werd 
door Jan dus uitleg gegeven over de 
ECV en de mogelijkheid klant te wor-
den van de energie coöperatie en 
daarmee C02-vrije energie af te ne-
men. 

Bestuur ECV 

voor de (ver)huur van uw vakantiewoning 
 

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

Havenweg 10, 8899 BB Vlieland 



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: 

DE VLIEZIER 4 

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 22 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 

Maatwerk Meubels / Interieur / Exterieur 

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

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 

 

 

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland  
is nog plaats voor nieuwe leerlingen. 

 

Meer info op: www.smv-vlieland.nl 

Kaartje 
sturen ? 

Groeten van 

    Vlie-

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

 

Aron Boon  
De Remise 
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 

 
Flink was je je hele leven 
Tot het einde moedig gebleven 
Flink wil je dat ook wij zullen zijn 
Maar het afscheid doet zo’n pijn 
 

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan haar leven,  
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw  

en onze fantastische moeder 
 

Corrie Hoedemaker-Glas 
 

                                                   24 december 1958 
 

 Hoogwoud,                                                                 † Vlieland,  
17 december 1936                                                            6 april 2018 

 
 Vlieland:  Evert Hoedemaker 

 Stavenisse:  Ouke 

 Vlieland:  Jaap en Arie 

 
De begrafenis heeft op donderdag 12 april op Vlieland plaatsgevonden 

 

Correspondentieadres: Havenweg 5, 8899 BB Vlieland 
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Houter's Warenhuis 

Voor uw gemak, alles onder een dak 
Dorpsstraat 48 tel. 0562-451354 
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nement staan de van oorsprong Vlie-
lander vrienden Bas Dijkstra en Erwin 
Soolsma. De Vuurtorenloop is beslist 
geen doorsneeloopje. Natuurlijk zorgt 
het feit dat je op Vlieland loopt al 
voor een ‘vakantiegevoel’. Maar het is 
vooral het parcours dat de Vuurtoren-
loop zo bijzonder maakt. Strand, dui-
nen, de Waddendijk, en natuurlijk het 
Vuurboetsduin… en je gaat door tui-
nen en huizen. Nergens vind je zoveel 
afwisseling. Het is geen wegwedstrijd, 
het is geen cross, het is geen trail, het 
is uniek!  
 

Hardlopen 
De hardloopwedstijd op zondag kent 
twee afstanden, te weten 5 zeemijl 
(9,5 km) en 10 zeemijl (18,5 km). De 
route bestaat uit een inspirerend, 
gevarieerd maar bovenal uitdagend 
parcours: door bos en dorp, over duin 
en strand. Onderdeel van de hard-
looproute is tevens de beklimming 
van het Vuurtorenduin (43 m. hoog 
en 14,5% stijgingspercentage). De 
slogan van de hardloopwedstrijd is 
dan ook niet voor niets ‘Mooi zwaar!’  
 

Wandeling 
Voor de “Vuurtorenwandeling”,  zijn 
er twee afstanden van 14 kilometer 
en 9 kilometer. Deze starten resp. om 
20.30 uur en de 9 km om 21.30. 
De “Vuurtorenwandeling” is vooral 
een belevingstocht, vol (nachtelijke) 
sfeer en verrassing. Het is zeker geen 
prestatieve wandeling, we hebben 
geen haast! Onderweg is er van alles 
te zien, te beleven en te proeven.  

Vlieland is één van de donkerste plek-
ken in Nederland. Luister naar de ge-
luiden van de nacht in de Vlielandse 
natuur. Wordt verrast door de vele 
vuur en licht elementen en geniet van 
een hapje en een drankje tijdens het  
nachtelijke avontuur. 

(Vervolg van pagina 1) 

Vuurtorenloop 

zes alternatieven onderzocht en ge-
toetst. Hierbij is gekeken naar onder 
andere de effecten op inpassing in de 
omgeving, recreatieve mogelijkheden, 
planning, beheerbaarheid en kosten. 
Het alternatief met de golfmuur 
scoort goed op alle aspecten. Daar-
naast biedt het kansen om binnen het 
huidige profiel van de dijk de water-
veiligheid voor de komende 50 jaar 
veilig te stellen. Met dit ontwerp 
komt Rijkswaterstaat tegemoet aan 
de wensen van de eilanders, waaron-
der veel omwonenden, zoals geen 
verhoging van de dijk en goede toe-
gankelijkheid van de Waddenzee en 
het Wad. 
 

Nieuw gezicht Waddenzeedijk 
Door de aanleg van de golfmuur en de 
berm op het buitentalud zal het uiter-
lijk van de dijk veranderen. Bewoners 
en recreanten kunnen straks aan de 
buitenkant van de dijk lopen en fiet-
sen. Door de keuze voor zetsteen 
blijft een deel van het karakteristieke 
karakter van de dijk behouden. 
 

Definitieve besluitvorming 
In het najaar kiezen bestuurders, me-
de op basis van de reacties uit de om-
geving, het bestuurlijk voorkeursalter-
natief. De stuurgroep, die bestaat uit 
Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân, 
Provincie Fryslân en de gemeente 
Vlieland, brengt hierover advies uit 
aan minister Cora van Nieuwenhuizen 
van Infrastructuur en Waterstaat.  
 

Na vaststelling van het ontwerp start 
de planfase. In deze fase is er de mo-
gelijkheid voor het indienen van 
zienswijzen en is verdere detaillering 
en uitwerking van het ontwerp aan de 
orde. Uiteindelijk moet de nieuwe 
Waddenzeedijk in 2021 worden gere-
aliseerd. 
 

Nederland beschermd 
De versterking van de dijk op Vlieland 
is onderdeel van het Hoogwaterbe-
schermingsprogramma (HWBP), waar-
bij Rijkswaterstaat meer dan 1.100 km 
dijken en bijna 500 sluizen en gema-
len tot 2028 aanpakt om Nederland 
ook in de toekomst tegen het water 
te beschermen. 
 

Meer informatie staat op de project-
pagina: dijkversterking Vlieland, waar-
onder ook de veel gestelde vragen. 
 

Bron: Rijkswaterstaat 

(Vervolg van pagina 1) 

Waddenzeedijk 
Basismonitoring Wad-
den verzamelt gegevens 
over waddengebied 
 

Om te weten of het Waddengebied 
zich goed ontwikkelt is het van be-
lang dat bestuurders, beheerders en 
gebruikers over dezelfde betrouwba-
re data beschikken. De Basismonito-
ring Wadden moet gaan zorgen voor 
een efficiëntere monitoring van de 
beheerdoelstellingen van het wad-
dengebied. 
 

Doordat beheerders van het wadden-
gebied steeds meer samenwerken, is 
er een Samenwerkingsagenda opge-
steld. Een belangrijk actiepunt op de 
agenda is het oprichten van één infor-
matiebron: de Basismonitoring Wad-
den. En dat is nodig, want er is veel 
gaande in het waddengebied; er is 
sprake van zeespiegelstijging, bodem-
daling, ontwikkelingen in de vispopu-
laties en zo zijn er nog tientallen an-
dere thema’s.  
 

Betrouwbaarheid  
Aangezien de thema's uiteenlopen 
gaan de beheerders samen kijken 
welke kennis er is en wat er nog ont-
breekt - dit om dubbel werk te voor-
komen. Bovendien wordt de hoogste 
betrouwbaarheid van monitoringge-
gevens nagestreefd. Ook worden er 
onderwerpen toegevoegd, zoals bo-
demleven op de wadplaten en duis-
ternis in het gebied. Dit zal uiteinde-
lijk tot een completer beeld leiden 
van alle beschikbare gegevens over 
het waddengebied.  
 

Meer weten? 
De Basismonitoring Wadden wordt nu 
opgebouwd en zal uiteindelijk ook 
online beschikbaar worden gemaakt. 
Via de nieuwsbrief is het mogelijk om 
op de hoogte te blijven van publica-
ties van het Kernteam basismonito-
ring. 

Bron: Basismonitoring Wadden 
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De 745e editie van onze Vliezier 
 
Wat is dat jammer. We hebben, zoals 
meestal gewoonlijk, de Vliezier vanoch-
tend gekregen. Ik heb hem direct van voor 
tot achter gelezen en ervan genoten, maar 
daarbij ook met verdriet dat het gaat stop-
pen? Berend heeft er dan 750 edities op-
zitten naast zijn eigen drukke bedrijf en 
zoals veel Vlielanders ook al aardig op 
leeftijd. Groot gelijk dat hij zegt: het kan 
niet meer. Is er dan niet een groepje men-
sen die met elkaar dit kunnen voortzetten? 
Als we de berichtjes op woensdag naar de 
drukker sturen dan wordt de hele Vliezier 
daar verder samengesteld en komt als 
geheel vrijdag terug op het eiland om za-
terdag bezorgd te worden. Moet toch kun-
nen? Maar voor 1 persoon is het een op-
gave, voor een groepje niet. Niet iets voor 
onze ouderen vereniging? Het is maar een 
vraag. 
 
Toch weer met veel genot gelezen o.a. 
over het recreatieveld, Vuurboetsduin, het 
geiteneiland, en de strand schoon maak. 
Het viel me op dat het recreatieveld In mei 

Helder Vlieland zorgt voor helder zicht. Voor het was-
sen van uw ramen gebruiken wij traditionele materia-
len. Tevens maken wij gebruik van een telescopisch  
steelsysteem waardoor alles binnen handbereik komt. 

 

HELDER VLIELAND 
 

ISAAC MONAS, Dorpsstraat 51, Vlieland 
 

t: 06 55 132 743  e:heldervlieland@gmail.com 

Neemt u vrijblijvend contact met ons op. 
Wij  komen dan bij u langs en bespreken samen uw wensen. 

Glazenwassers 

 Woonhuizen 
 Vakantiewoningen 
 Bedrijven 
 Projecten 

Helder Vlieland 

wordt ingezaaid en dan meteen weer voor 
ITGWO in september gebruikt gaat wor-
den? Lijkt me niet zo gezond voor een 
jong ingezaaid veld. Waarom gebruiken ze 
bij die uitvoeringen geen afbreekbare tri-
bunes om op te zitten, en bedekken de 
looppaden niet met een door houten pel-
lets ondersteunde houten vloer? Dat be-
schermt de jonge mat. De belofte dat het 
veld de komende jaren goed onderhoud 
moet hebben wordt dan niet tenietgedaan. 
Door direct groot gebruik heeft de Stich-
ting Recreatie Belangen misschien IT-
GWO vrijgesteld van voorzichtig zijn met 
het nieuwe veld voor de Vlielandse jeugd? 
 
De vragen aan Staatsbosbeheer over 
Vuurboetsduin vernieuwing en de ondui-
delijkheden is ook verontrustend. Het be-
gint mij ook op te vallen dat er weinig of 
geen communicatie is tussen deze organi-
satie en de Vlielandse samenleving terwijl 
zij toch het grootste gebied beheren van 
het eiland. We zijn zelf vrijwilligers bij Vlie-
lands Staatsbosbeheer en zelfs dan is de 
communicatie heel kort of helemaal niet.  
 

Een plek als Vuurboetsduin en rond de 
vuurtoren is een groot onderdeel van het 
dorp en een belangrijke historische plek 
voor de eilanders. Om dan te lezen over 
beton rond de toren en betonnen trappen 
ernaartoe is eng.  

Vraag de vuurtorenbeheerder maar eens 
naar de gemiddelde leeftijd van bezoekers 
of doe eens een echt onderzoek, dan komt 
naar voren dat de meesten oudere men-
sen zijn die de moeite nemen omhoog te 
klimmen en dan graag gebruik maken van 
een leuning of even te kunnen uitrusten 
mocht er halverwege een bankje staan. 
Het lijkt wel of de leiding van Vlielands 
Staatsbosbeheer voor Vliebiza is en hoopt 
dat de bevolking van Vlieland maar gauw 
uitsterft. 
 
Ik ben reuzetrots op ons Tromp’s Huys 
Museum. De diverse tentoonstellingen zijn 
een genot om te bekijken en het is een 
voorrecht om als Vlielander zo maar naar 
binnen te mogen lopen. De activiteiten 
zoals de Oude Ambachten, en Nel Cupido 
die ook bereid is om verhalen te vertellen, 
de aardige ontvangst en de vele vrijwil-
ligers die de tuin onderhouden en andere 
klussen doen worden door ons zeer ge-
waardeerd. Dit museum is de moeite 
waard om te bezoeken voor iedereen die 
het eiland bezoekt maar ook voor de Vlie-
landers zelf. Het is zo leuk om even bin-
nen te wippen en naar iets te gaan kijken. 
We mogen trots zijn op dit museum en 
dankbaar voor de uitstekende staf en ver-
zorging. Ze hebben ons respect en dank-
baarheid dubbel en dwars verdiend. 
 
Strandschoonmaak wordt diverse keren 
per jaar gedaan en dat is te zien. Dus 
grote waardering voor alle werkers weer 
deze keer en ik hoop de volgende keer 
weer mee te kunnen doen.  Het is zo jam-
mer dat veel mensen niet beseffen hoe 
funest het ondoordacht wegwerpen van 
iets kan zijn voor een dier. Ook is het voor 
velen een ergernis om de troep op straat 
te zien liggen terwijl er overal keurige bak-
ken staan en er gratis zakjes beschikbaar 
zijn om de ontlasting van je hond (die gra-
tis mee mag naar ons mooie eiland) op te 
ruimen. Het meest erge vind ik de peuken 
die op de grond liggen. Dat mensen willen 
roken is hun eigen keus, geen bezwaar, 
ze doen zichzelf schade aan. Maar dat het 
restant direct de straat opgaat? Een klein 
stukje afval, maar het is gevuld met een 
niet verteerbare substantie van draadjes 
die opzwellen in de strot van een dier 
(vooral vogels, maar ook vissen en andere 
dieren) wat voor hen dodelijk is. Dat ergert 
mij enorm, want het is zo simpel om die 
peuk te doven en in een blikje in je zak te 
stoppen en later die rotzooi verantwoord in 
een afvalbak te stoppen.   
 
Maar misschien denken de daders niet 
verder dan hun neus lang is, of dat de 
wereld er voor hun plezier is? Op die ma-
nier niet zo lang meer. 

 

Vlieland, Gerda van Keulen 
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Op 10 april heeft het college van B&W van de gemeente Vlieland besloten de 
opdracht voor het ontwerpen van een nieuwe zorgbuurt op de locatie van de 
Uiterton voorlopig te gunnen aan TWA architecten. Hiermee volgt het college 
het unanieme advies van de beoordelingscommissie van gemeente en zorgor-
ganisatie KwadrantGroep. 

staatsbosbeheervlieland.wordpress.com 

De inschrijving van dit bureau uit Burdaard werd uit de vier uitgenodigde partij-
en verkozen omdat het het meest voldeed aan de visie van de gemeente en de 
KwadrantGroep. In de nieuwe zorgbuurt komen circa 38 zelfstandige woningen 
voor senioren. Daarnaast een eenheid voor circa 6 personen die zware zorg 
behoeven, inclusief facilitaire ruimtes voor de zorgverlening voor het hele dorp 

              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 

TWA architecten gekozen voor zorgbuurt Vlieland 

worden”. Maar ook een bezoek aan 
de Soay schaap lammetjes met de 
jongsten, hutten bouwen met iets 
ouderen. Kriebelbeestjes bekijken in 
de ijsbaan. Allemaal leuk om te doen 
en te zien hoe kinderen kunnen ge-
nieten van de natuur. 
 

We gaan met groepen jongeren ook 
regelmatig aan het werk in de natuur. 
Meestal is dat het  verwijderen van 
bomen en struiken in een duinvallei, 
zodat het duin, duin blijft en niet in 
een bos veranderd. 
 

Momenteel nodigen we de jeugd van 
Vlieland uit om een mooie naam te 
bedenken voor de vogelkijkhut in de 
2e  Kroon’s polder. Uiteraard mag de 
winnaar dan de naam onthullen en 
krijgt een leuk aandenken. We zijn 
benieuwd hoe de hut gaat heten. 

De jeugd heeft de toekomst: 
 

Wij tellen niet alleen  
vogels, maar ook kinderen 
 

door: Anke Bruin-Kommerij in Vlieland  
 

Meten is weten. Dat geldt niet alleen 
voor bijvoorbeeld vogels tellen, wa-
terstanden bijhouden en vast stellen 
waar bijvoorbeeld orchideeën groei-
en. Staatsbosbeheer houdt landelijk 
ook bij wat we allemaal voor leuks 
en nuttigs met de jeugd doen. 
 

Waarom registreren  
Staatbosbeheer vindt het belangrijk 
om de jeugd te betrekken bij de na-
tuur. Zij moeten er later immers voor 
gaan zorgen. Als ze er dan geen bin-
ding mee hebben, komt het niet 
goed. Zo heb ik wel eens een kind 
tijdens een excursie horen zeggen, 
dat natuur eng en vies was…. ze durf-
de nog niet eens een hand vol mooi 
wit duinzand op te pakken. Tja… triest 
en zorgwekkend. 
 

Landelijk houden we dus een registra-
tiesysteem bij en kunnen we zien wat 
er allemaal voor kinderen georgani-
seerd wordt, wat werkt wel en wat 
werkt niet. Een goed idee, waar kin-
deren enthousiast op reageren kan 
dan in een ander gebied ook gedaan 
worden. Het wiel hoeft dan niet keer 
op keer opnieuw uitgevonden wor-
den. 
 

Wat doen we op Vlieland? 
Uiteraard gaan veel kinderen, die hier 
op vakantie of schoolreis zijn met ons 
mee op diverse excursies. Vorig jaar 
hebben we tijdens het kampeersei-
zoen met heel veel kinderen natuur-
schilderijtjes gemaakt. Een groot suc-
ces was dat.  
 

Met de jeugd van Vlieland hebben we 
onlangs uilen braakballen uitgeplozen 
en vorig jaar vierden we de laatste 
schooldag op het Wad met een Mod-
derdag, met als doel “hoe vies kun je 

en een eenheid voor welzijnsfuncties.  
 

Voor de zomer moet er een eerste 
voorontwerp zijn, dat vervolgens op 
het eiland breed besproken zal wor-
den. 

TWA architecten hebben op Vlieland 
al meer projecten ontworpen, een 
aantal jaren geleden een van de 
meest gefotografeerde huizen op 
Vlieland, de woning van Ruurd en 
Jeannette Bron, onder oude eilanders 
vooral bekend als “Fekkes”, en kort-
geleden het rijtje woningen van 
WoonFriesland op de locatie waar 
jarenlang de “Centrale” heeft gestaan 
aan de Willem de Vlaminghweg. 
 

TWA architecten hebben ondermeer 
in Hallum, Leeuwarden en Amster-
dam al de nodige ervaringen opge-
daan met het ontwikkelen en ontwer-
pen van zorgprojecten. 
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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. 

Oproep aan gemeen-
ten ballonoplatingen 
 

Stichting De Noordzee roept samen 
met tientallen vrijwilligers gemeen-
ten op om het probleem van ballono-
platingen aan te pakken. Op iedere 
100 meter Noordzeekust liggen ge-
middeld twaalf (overblijfselen van) 
ballonnen of lintjes. In 2014 vroeg de 
Tweede Kamer gemeenten om het 
oplaten van ballonnen te ontmoedi-
gen, maar vandaag de dag staan bal-
lonnen nog steeds in de top-5 zwerf-
vuil op stranden. 
 

Uit onderzoek van Stichting De 
Noordzee blijkt dat driekwart van de 
Nederlandse gemeenten op dit mo-
ment niets doet aan het ontmoedigen 
van mensen om ballonnen op te la-
ten. Tientallen vrijwilligers hebben 
inmiddels meer dan 180 kaarten naar 
128 verschillende gemeenten ver-
stuurd om dit probleem aan te pak-
ken. 
 

Ondanks dat de gevolgen in de ge-
meente Vlieland van ballonoplatingen 
duidelijk waarneembaar zijn, met 
name op het strand, heeft de ge-
meente Vlieland, zover bekend, geen 
officieel standpunt ingenomen om-
trent het beleid met bijvoorbeeld een 
vergunningen of een verbod voor het 
oplaten van ballonnen bij trouwerijen. 
Dit kan eenvoudig opgenomen wor-
den in de APV. 

Op zondag 6 mei opent Galerie Vlie-
land Maritiem Art een tentoonstelling 
met een overzicht van het werk van 
tekenares en schilderes Trudi Oost-
hoek.  

Trudi - Rotterdamse van geboorte – 
tekent al sinds ze zich kan herinneren. 
Ze tekende zo vaak ze kon en waar ze 
kon. Zelfs op school in de klas was 
haar drang om vast te leggen en te 
creëren niet te stuiten. Het was dan 
ook meer dan logisch dat haar ver-
volgstudie in de artistieke richting 
was.  
Enkele jaren op de Koninklijke Acade-
mie in Den Haag werden gevolgd door 
afronding van haar studie aan de Aca-
demie voor Beeldende Kunsten in 
Rotterdam. Na ruim 7 jaar werkzaam 
te zijn geweest als illustratrice voor de 
afdeling Natuureducatie van de ge-
meente Rotterdam koos zij er voor 
om als beeldend kunstenaar te gaan 
werken.  
 

Trudi liet zich inspireren door beel-
dend kunstenaar en vooral ook teke-
naar Gustave Doré en ook door de 
Nederlandse illustrator, schilder en 
cartoonist Otto Dicke, van wie zij zelf 
nog les heeft gehad. Mede door haar 
gedegen opleiding beheerst zij ver-
schillende technieken zoals schilderen 
in acryl, olieverf en aquarel.  
Daarnaast maakt Trudi pastels en veel 
pentekeningen. Bescheidenheid siert 
haar. Ze pretendeert dan ook niet om 
te wedijveren met haar voorbeelden 
maar toch zien we overeenkomsten. 
Vooral in haar pentekeningen is een 
grote intensiteit te ontdekken en kij-
ken we niet uitsluitend naar een teke-
ning. Het beeld dringt zich zachtjes 
maar onvermijdbaar aan je op. Inte-
resseert en intrigeert. Beeldtaal pur 
sang. Haar onderwerpen waaronder 
veel landschappen, beperken zich niet 
alleen tot Vlieland. Haar inspiratie 
betreft ook Friesland, Frankrijk, Italië 
en Afrika.  
 

In de loop van de jaren heeft Trudi op 
veel plekken geëxposeerd; onder an-
dere in kleine galeries in Zuid-Holland 
maar bijvoorbeeld ook in Kunstzaal 
van Heijningen in Den Haag. Op Vlie-
land exposeerde Trudi in hotel 
Seeduyn, natuurcentrum De Noord-
wester en in museum Het Tromp’ s 
Huys. Als toenmalig lid van de Wad-
denkunstkring nam ze in 1999 deel 

Galerie Vlieland Maritiem Art opent nieuwe expo-
sitie van de Vlielandse schilderes Trudi Oosthoek 

aan de reizende expositie langs de 
Waddeneilanden en provinciehuizen 
van Friesland, Groningen, Drenthe en 
Noord-Holland. Andere exposities 
waren onder andere in Galerie De 
Valk in Harlingen. 
Door de uitgestrektheid en schoon-
heid van de wadden – mede door vele 
vakanties op Vlieland - ontstond een 
affiniteit met het gebied.  Het was dan 
ook een vreugde voor het gezin dat 
ze, door de professie van echtgenoot 
Bob, in 1991 naar Vlieland konden 
verhuizen. Hier gaf Trudi cursussen 
tekenen/schilderen aan Vlielanders 
en workshops aan toeristen via cam-
ping Stortemelk.  
 

Het werk van Trudi laat zich lastig 
vangen in een stijlkwalificatie. Realis-
tisch is het zeker – heel herkenbaar – 
met een lieflijke toets maar niet ro-
mantisch te noemen. Het is niet opge-
smukt maar eerlijk in zijn weergave. 
Het vakmanschap schijnt er in door. 
Details kloppen allemaal en passen 
zeer goed in het bijzonder kleurge-
bruik en het licht dat zij met name in 
haar “waddenbeelden” zo treffend 
weet te vangen. Sfumato; niet als 
middel maar eerder een weergave 
van het gezeefde licht dat de wadden 
haar sfeer geeft. 
 

Samen met haar broer Frans Gijzemij-
ter maakte zij een prachtig boek met 
foto’s van 25 jaar werken op Vlieland. 
Het boek heeft als titel, “Vlieland, 
Eiland van licht” en vele werken daar-
uit zijn te zien en te koop in de gelijk-
namige expositie. Speciaal voor deze 
expositie heeft de kunstenaar een 
aantal nieuwe werken gemaakt. Het 
werk omvat olieverfschilderijen, pas-
tels, aquarellen en pentekeningen. 
 

Niet geheel toevallig was Trudi één 
van de Vlielanders die in de NPO-serie 
De  Eilanden haar beeld van het ei-
land mocht schetsen. Het programma 
waarin bioloog Midas Dekkers in elk 
jaargetijde een waddeneiland bezoekt 
geeft mede door haar beeld en tekst 
een poëtisch beeld van haar Vlieland. 
We nodigen u van harte uit om het 
werk van Trudi te komen bewonderen 
in onze galerie op haar en ons Vlie-
land.  
 

De expositie is in Galerie Vlieland 
Maritiem is te zien vanaf maandag 7 
mei tot en met 1 september 2018. 



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 
27/04/2018  19:55+   HW   93 cm 
28/04/2018  02:36+   LW -129 cm 
28/04/2018  08:40+   HW   72 cm 
28/04/2018  14:56+   LW -119 cm 
28/04/2018  20:56+   HW   95 cm 
29/04/2018  03:26+   LW -131 cm 
29/04/2018  09:30+   HW   75 cm 
29/04/2018  15:40+   LW -125 cm 
29/04/2018  21:46+   HW   93 cm 
30/04/2018  04:06+   LW -129 cm 
30/04/2018  10:15+   HW   76 cm 
30/04/2018  16:22+   LW -127 cm 
30/04/2018  22:20+   HW   90 cm 
01/05/2018  04:46+   LW -125 cm 
01/05/2018  10:35+   HW   78 cm 
01/05/2018  17:06+   LW -127 cm 
01/05/2018  22:45+   HW   85 cm 
02/05/2018  05:16+   LW -122 cm 
02/05/2018  11:15+   HW   82 cm 
02/05/2018  17:36+   LW -126 cm 
02/05/2018  23:35+   HW   80 cm 
03/05/2018  05:46+   LW -119 cm 
03/05/2018  11:40+   HW   85 cm 
03/05/2018  18:05+   LW -123 cm 
03/05/2018  23:55+   HW   73 cm 
04/05/2018  06:16+   LW -116 cm 
04/05/2018  12:05+   HW   83 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  

DE VLIEZIER 10 

MOLENAAR - LEEK  VERHUIZINGEN     
www.molenaar-leek.nl  -  tel 0223 - 631354  -  Den Helder 

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

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

 

Sjoelen  
met Bart 

Naam         bakken  totaal    max.worp 
 

Loodscafe 15 april 

adriana  5  574  130! 

jurjen  5  559  126 

simon  5  548  122 

Ilona  5  522  112 

yvonne  5  492  115 

anneke  5  470  106 

ricardo 5  458  112 

sam  4  409  109 

michiel  3  306  109 

arie  3  267  90 

kirsten  3  262  92 

emil  3  255  106 

ivo  3  252  106 

theo  2  209  105 

piet  2  209  105 

dennis  2  203  114 

marc  2  202  108 

michel  2  192  104 

gerbrich  2  163  87 

bootje  1  108  108 

riane  1  107  107 

mathilde  1  96  96 

met dank aan sam en Ilona voor de 

kleine uurtjes..... 
 

Uiterton 16 april 

marjolein  8  839  111 

gerrie  8  831  124! 

tinus  8  780  122 

piety  8  738  106 

nelC  7  730  124! 

nelZ  8  682  109 

joop  8  629  112 

steef  8  588  101 
 

allen max.worp boven de 100!! 
 

TOT SJOELS,  
Tijd/plaats zie Vliezier en Vlietrine... 

Bart 06-54243591 

 

Waterstanden 

Jachthaven Vlieland, in NAP 

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

Waterstanden 

Vlielanders opgelet, u kunt 
zich deze week nog  opgeven 
voor een cursus Bridge.  
 

Deze wordt gehouden op de dinsda-
gen en wel in de namiddag. Als u zich 
opgeeft wordt u voor een jaar lid van 
onze bridgeclub. Het is echt niet te 
moeilijk, zodat u in het najaar al met 
onze wintercompetitie kunt mee 
doen of mogelijk zelfs eerder  met 
onze gastendrives.  De mensen die al 
eerder hebben aangegeven te willen 
deelnemen, verzoeken wij toch nog 
even te bellen met Jan den Ouden, 
tel; 06-53936666 of ondergetekende 
Auke, tel. nr: 06-54351597.  
 

Op 17 april jl werd wederom een gas-
tendrive gehouden in het Loodshotel. 
Bram de barkeeper zorgde goed voor 
ons, zodat het een gezellige avond 
werd. Magda en Frans presteerden 
erg goed.   
 

De verdere uitslag was als volgt: 
1 Jan den Ouden/Pim vd Feltz  72% 
2  Magda Duijst/Frans Weeda  56% 
3  Anja de Groot/Auke Poppema 56% 
4  M. Poppema/H.Wolfswinkel  55% 
5  Eline Visser/Ineke Weber  44% 
6  Nel Cupido/Francis Doeksen  44% 
7  R. Ooosterdijk/S. Wolfswinkel  42% 
8  Eva Kip/Henk Vrielink  31% 
 

Tot ziens, tot bridge Auke Poppema 

http://www.drijfhout-vlieland.nl
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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. 

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

Ook voor niet-Vlielanders 

 ecvlieland.nl   

naar van de B poule. 
Zoals vermeld was het ook de aanvang 
van de enkel competitie. Spar Vlieland 
is bereid gevonden op te treden als 
sponsor van deze competitie. We zijn 
verheugd met de steun van Jan en 
Neringa en hopen er een mooie spor-
tieve strijd van te maken. 
 

Op baan 2 speelden Paul Hoedemaker 
tegen Guido Veenstra. De eerste set 
kon Paul redelijk makkelijk naar zich 
toe trekken. In de tweede set komt 
dan toch de psychische factor om de 
hoek kijken. Gelijk met een beter spel 
van Guido werd het een spannende 
tweede set. Uiteindelijk kon Paul de 
wedstrijd naar zich toe trekken (6-1, 6-
4). Op de derde baan speelde Nienke 
Veen tegen beginner Stefan Kuipers. 
Stefan heeft pas twee lessen gehad 
dus heel stoer dat hij meedoet. Door 
haar ervaring kon Nienke de wedstrijd 
makkelijk naar zich toe halen. Stefan 
was ‘ helemaal verrot’ zoals hij het zelf 
omschreef. Tevreden kijkt hij terug op 
zijn eerste wedstrijd. 
 

Om half negen volgden nog twee wed-
strijden. De grote finale van de bedrij-
vencompetitie tussen de Vlieland Out-
door Center (Saar en René) en Rederij 
Waddentransport (Martin en Barbara). 
Laatstgenoemden stonden ’s middags 
nog in de blakende zon twee uren te 
oefenen. Had het invloed op de 
avond..? De eerste set verliep niet zo-
als Outdoor het had gewild, teveel 
onnodige fouten en een subliem spel 

Oude en  
nieuwe  
competitie 

 
Hogere temperaturen lokten woens-
dagavond veel geïnteresseerden naar 
de tennisbaan. Het was goed toeven 
met deze bijna zomerse temperaturen. 
Toch was het niet alleen de tempera-
tuur die mensen naar de tennisbaan 
lokte.  
Wegens het einde van de bedrijven-
competitie werd er een wedstrijd ge-
speeld tussen de nummer 1 van poule 
B en de nummer laatst van poule A van 
de bedrijvencompetitie. Dit betrof 
Helder Vlieland (Francina en Max) te-
gen Tuk Tuk Vlieland (Kees en Thijs). 
Helaas was Max wegens familie om-
standigheden verhinderd maar hij 
kreeg een goede vervanging met zijn 
altijd goedlachse aanstaande echtge-
note. Zo werd het een herendubbel 
tegen een damesdubbel. Een mooie 
partij om te zien al moest de aandacht 
vanwege een enkelpartij op de tweede 
en derde baan wel goed verdeeld wor-
den. Al leek het in het begin van de 
wedstrijd even anders, de heren van 
Tuk Tuk Vlieland trokken uiteindelijk 
aan het langste eind waarmee zij zich 
handhaven in de A poule in de volgen-
de winter. Sponsor Isaac van Helder 
Vlieland Had misschien op een over-
winning gehoopt maar kan terugkijken 
op een geslaagde competitie als win-

 

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! 

Grafisch ontwerpen 
Drukwerk op Vlieland 

drukwerk@vlie.land 

van Waddentransport bracht Outdoor 
de eerste set op de knieën. Een twee-
de set is dan altijd weer anders en zo 
bleek ook nu. De foutjes kwamen nu 
van Barbara en Martin waardoor ze de 
tweede set moesten inleveren. Een 
super tiebreak moest uitsluitsel geven 
voor de uiteindelijke uitslag. In het 
begin ging het mooi gelijk op, toen 
lukte het Outdoor om uit te lopen Naar 
9-6. Een dubbele fout van René op 
matchpoint bracht de stand naar 9-7. 
Een mooie rally met een vernietigende 
slag van Martin bracht uiteindelijk uit-
slag. De bal was snoei- en snoeihard 
maar helaas net een kleine 3 centime-
ter uit. Daarmee won Outdoor de tie-
break en uiteindelijk dus ook de wed-
strijd. Sponsor Orfeus zag het allemaal 
gelaten aan, misschien in de weten-
schap dat hij al een kampioensbord 
van 2017 op kantoor had hangen. Uit-
slag 3-6, 6-1, 10-7 (tiebreak) 
Op baan 2 ook een monsterpartij met 
twee spelers die op papier zeer aan 
elkaar gewaagd zijn. Auke Poppema 
speelde tegen Thijs Speelman. Beide 
beheersen het spelletje goed en spelen 
meestal rustig en beheerst. Zoals ver-
wacht ging het ook nu met uitgekiend 
spel van beide heren. Thijs had natuur-
lijk al een wedstrijd in de benen zitten. 
Misschien gaf dat wel de doorslag 
want het was Thijs die die als winnaar 
van de baan liep. 
Het mooie spel van iedereen, de lekke-
re door Fransien gebakken taart en 
ieders tevredenheid over het mooie 
weer zorgde voor een zeer geslaagde 
avond. 
 

We gaan ons de komende woensdag 
nu volledig richten op de Spar Vlieland 
enkelcompetitie, publiek is uiteraard 
altijd van harte welkom, graag tot snel. 




