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Sluiting Vuurtoren II
In de Vliezier van twee weken geleden
stond het bericht dat de vuurtoren
van Vlieland deze zomer gesloten zou
zijn voor het publiek. Een grote domper voor vuurtorenwachter Germ
Veenstra, maar nog meer voor toeristisch Vlieland. De Rode Kabouter is de
meest bezochte toeristische attractie.
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Drie moties tijdens raadsvergadering

Hakken in het duinzand voor theater-brouwerij

Germ was door “het Gemeentehuis”
geïnformeerd over de zomersluiting,
hij kon toen geen nadere details geven. De burgemeester had hem toegezegd er werk van te maken.
Navraag door de Vliezier bij Rijkswaterstaat leert dat het anders zit, hoe precies is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Casper van Meurs Communicatieadviseur van RWS vertelt:
“Voor de conservering van verschillende vuurtorens, waaronder die op Vlieland, is het van belang dat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.
Je moet dan denken aan schoonmaaken schilderwerkzaamheden. Over de
planning kan ik helaas nog niet veel
zeggen omdat het aanbestedingstraject nog niet is afgerond, behalve dat
de werkzaamheden plaats moeten
vinden tussen 15 juni en 30 september. Over de details van uitvoering van
de werkzaamheden kan ik nu nog niets
zeggen. Maar afhankelijk van de uitvoering kan tijdens deze werkzaamheden de toren niet open zijn voor het
publiek. Er moeten ook voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden, zoals het op- en afbouwen van
steigers.
Trouwlocatie
Voor het voltrekken van huwelijken
lijkt de sluiting geen gevolgen te hebben, afgelopen week was er een huwelijk en op 7 juli a.s. “Maar volgens RWS
zal deze reservering geen hinder ondervinden van de werkzaamheden op
de Vuurtoren”, vertelt Marja Veerdig
van de gemeente. “Er is al met hen
hierover gecorrespondeerd”.

Bij de laatste raadsvergadering, de eerste reguliere in de nieuwe raadssamenstelling, van maandag 30 april werden door voorzitter Dick Visser, de burgemeester was afwezig, drie punten aan de agenda toegevoegd. Bij alle drie betrof het een motie, waarvan twee over de plannen van een bierbrouwerij.
Het geheel vernieuwde ABV, diende
bij monde van Jan Doeke Tammes
twee moties in. Een op een verbod
voor het oplaten van ballonnen en
een over de toegekende subsidie van
het Waddenfonds voor een bierbrouwerij op Vlieland. De derde motie
kwam van GroenWit en het ABV samen en betrof tevens de bierbrouwerij. Alle drie de moties werden
onderaan de agenda toegevoegd.
Ballonnen
Bij punt 11 was geagendeerd de motie vreemd aan de orde van de dag
van het ABV betreffende het oplaten
van ballonnen. Dit punt is al vaker in
de raadszaal aan de orde geweest
maar was weer wat weggeëbd, maar
op het strand is het nog dagelijks aan
de orde.
In de Vliezier van twee weken geleden werd daar weer eens aandacht
aan besteed, aanleiding was een actie
van de Stichting Noordzee die gemeenten met een kaartenactie attendeerde op de gevolgen van de ballon-

nen, en met name de koordjes en
wenskaartjes die eraan vastgebonden
zitten, als deze neerkomen in zee en
vogels doen verstrikken, honderden
vogels langs de Noordzeekust verdrinken per dag hierdoor. De actie van de
stichting de Noordzee had zeker re(Vervolg op pagina 5)
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Informatie (paramedische) instellingen
● Apotheek

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

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

datum

Omschrijving

Locatie

Braderie
Muziektheater Drijfhout
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
DJ ED ROCK Sixties, rauwe punk, rock 'n roll
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Brocante en kunstmarkt “in de West”
Trio Bier, Onverbiddelijke polka's en knetteren
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
The Real Centimeters
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
DonderdagmiddagFilm: Pane et Tulipani
CBK: Trio Escapada : viool, cello en piano
Kerk
'A Tribute To The Rolling Stones'
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter

Dorpsstraat
Podium Vlieland
Café Tante Pé
De Zeevaert
Nieuwe Kooi
Podium Vlieland
Bolder
Café Tante Pé
West Dorpsstraat
Bolder
De Zeevaert
Bolder
Posthuis
Podium Vlieland
Podium Vlieland

Mei
02
02
02
05
07
09
10
10
11
11
12
12
14
15
17
19
19
19
20

tijd
wo
wo
wo
za
ma
wo
do
do
vr
vr
za
za
ma
di
do
za
za
za
zo

14.00
20.30
22:00
22:00
13.30
20.30
22.00
22:00
14.00
22.00
22:00
22.00
13.30
20.30
15.00
20.00
22.00
22:00
22:00

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.

● Tandartspraktijk
Behandeling volgens afspraak: tel. 0592-304420

● Fysiotherapie
Behandeling volgens afspraak:
S. Manting & B. Manting-Stoker: tel. 0562 - 451241
I. de Zeeuw-Dieters:
tel. 0562 - 451066

● Thuiszorg Palet groep:
Wijkverpleegkundige:
Klantadviescentrum:

tel. 06 30 227 505
tel. 0900-3213213

● Maatschappelijk werk
N/W Fryslân - Vlieland

tel. 0519 - 293550

● Coach bij levensvragen
Janke Boomsma

tel. 06 53 648 396

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

● Vrijwillige Terminale Thuiszorg
Tijd, aandacht en praktische ondersteuning door
vrijwilligers in de thuissituatie van mensen in hun
laatste levensfase en hun naasten.
- Sieuwke de Vries
tel. 06 13 617 671
- Heleen Rommens
tel. 06 15 580 244
- Judith van Houten
tel. 06 18 121 214

● Dierenarts (bij spoed huisarts)

Bolder
De Zeevaert
Café tante Pé

Dierenarts mw. Fonad houdt 6x p.j. spreekuur op
Vlieland in de voormalige bibliotheek a/h Kerkplein. Op ma-wo-vrij. kunt u van 18.00 tot 19.00 u.
bellen voor een telefonisch consult of voor het
maken van een afspraak: telefoon: 06 23 484 561
Eerst volgend regulier spreekuur: za. 19 mei 2018

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

- Openingstijden, diverse Vlielandse instellingen en organisaties, 2018 Instelling

Opmerking

Politie n/w Friesland
Lutinelaan 5, 8899 BD

Algemeen alarmnummer 112
Niet dringend;
0900-8844

Huisartsenpraktijk Vlieland

ZA

ZO

MA

gesloten

gesloten

14.00-15.00

Spreekuur en afspraken maken

—

Molenglop 6, 8899 AZ

Telefonisch spreekuur: 0562-451307

Gemeente Vlieland

Gemeentehuis; Dorpsstr. 127

DI

WO

VR



14.00-15.00

0900
14.00-15.00 8844

08.30-10.30
13.30-14.00

08.30-10.30
13.30-14.00

08.30-10.30
13.30-14.00

09.00-12.00
10.30-11.30

09.00-12.00
gesloten

09.00-12.00 0562 13.15-14.15 452700

14.00-15.00 14.00-15.00

—
08.30-10.30 08.30-10.30
11.00-11.30 13.30-14.00 13.30-14.00
gesloten 09.00-12.00 09.00-12.00
14.00-16.00
gesloten 13.15-14.15 gesloten

DO

Nood:

112

Dorpsstraat 127, 8899 AE

Milieustraat; Fortweg 1a

11.00-11.30
gesloten
gesloten

VVV Vlieland

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

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

Tromp's Huys

Cultuur historisch museum,
wisselende exposities.

14.00-17.00

gesloten

gesloten

14.00-17.00

14.00-17.00 14.00-17.00

0562 10.00-13.00 451600

Bibliotheek

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

gesloten

gesloten

gesloten

gesloten

15.00-18.00

gesloten

08815.00-18.00 1656123

De Vuurtoren

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

10.30-12.00

10.30-12.00

gesloten

gesloten

14.00-16.00

gesloten

gesloten

De Noordwester

Educatief informatiecentrum
www.denoordwester.nl

12.00-17.00 12.00-16.00

11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00

11.00-17.00 0562
451700

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

0562 451389
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Vuurboetsduin:
Heldere, eenvoudige samenhang voor een optimale beleving van het duin

Een hele mond vol. Het is de subtitel
van de concept inrichtingsschets van
het plan wat er met het Vuurboetsduin staat te gebeuren.
De Leeuwarder Courante kopte vorige
week in een artikel van Marscha van
der Vlies: “Vuurboetsduin op Vlieland
op de schop”. Nou dat valt wel mee
voor wie zich nader laat informeren.
En dat is zo’n beetje waar het de laatste tijd rondom het Vuurboetsduin
over gaat: “Informeren”.
Drie weken geleden schetste de Vliezier wat er zoal te verwachten was
omtrent de herinrichting van het
Vuurboetsduin. Het was gebaseerd op
horen zeggen, veelal van omwonenden die door Staatsbosbeheer al waren geïnformeerd over wat er stond
te gebeuren en van een site van landschapbureau H+N+S, dat voor Staats-

bosbeheer ruim twee jaar geleden al
aan de plannen had gewerkt, want
zolang duurt het al. Er heeft een jaar
geleden ook al iets in UHK gestaan en
in februari was er een vergunning
afgegeven, maar duidelijke informatie, ook na herhaaldelijk vragen door
de Vliezier, bleef uit en kwam de laatste keer niet verder dan: “Nog even
wachten tot de plannen definitief
zijn”. Dat lijkt onzin, de plannen nog
niet definitief, terwijl er al toestemming is verleend en direct omwonenden al zijn geïnformeerd. Maar het
blijkt wel het geval te zijn.
Vorige week had Staatsbosbeheer een
informatiepunt ingericht, eilanders
werden middels een huis aan huis
verspreide ansichtkaart hiervoor uitgenodigd. Je moest wel even klimmen
want de informatiepost was de vuurtoren zelf, wel in een kort tijdsbestek.

Van 16.00 tot 18.00 uur kon men er
terecht. Sonja Vrijenhoek, hoofd van
de beheereenheid Vlieland van
Staatsbosbeheer en Anne Martien
Lousberg van “Le Far West”, de voor
dit project nieuwe landschapsarchitectuurbureau, hadden zich er geposteerd en diverse tekeningen aan de
gietijzeren wanden opgehangen, een
aantal bezoekers had zich laten informeren. En wat bleek: inderdaad was
er nog niets definitief en ook de aanleiding voor de kop van het artikel van
Marscha kon je er niet in terugvinden.
Eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel
gebeuren, althans qua aantasting.
Er was al commotie over dat de leuning van de trap verwijderd zou worden. In de persoonlijke toelichting
werd gesteld dat dat alleen zou gebeuren op plaatsen waar het kan,
waar het vlak is. Overigens staat in
het conceptplan wel dat deze verwijderd zullen worden, maar dit terzijde.
Wel is het zo dat de trap aangepast
gaat worden, “waardoor het landschap optimaal beleefd kan worden”.
Er komt een nieuw pad aan de zuidoostzijde, feitelijk is dat er al wel, als
een “hazenpad”, maar het wordt beter toegankelijk en zal de ontbrekende schakel worden in het “rondje om
de vuurtoren”.
Het dubbele pad aan de noordzijde,
een voor bewoners, de andere voor
bezoekers, zal samensmelten tot een
en er komen twee uitzichtplatformpjes. Voor de rest staat eigenlijk alles
open. In verschillende sessies en stappen wil Staatsbosbeheer de eilanders
en evt. gasten meer informeren en
vooral ook inspraak geven over de
inrichting en soort verharding.
Al met al mooie plannen die al heel
lang in voorbereiding zijn, maar die nu
op korte termijn zullen worden tot
een heldere, eenvoudige samenhang
voor een optimale beleving van het
duin.

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

NICOLAASKERK

Laatste nieuws
uit Sri Lanka
door: Marian Oosterbaan
Inmiddels ben ik al weer meer dan een
week thuis na een heerlijke reis naar
het zuiden van Sri Lanka.
De aankomst was met regen maar de
warmte maakt veel goed. Meteen volgende dag ben ik op stap gegaan met paar
groepjes kinderen om mooie kleding te
kopen voor het nieuwe jaar (Singalees en
Tamil Nieuwjaar, Aluth Avurudda valt bij
onze jaartelling op 14 april). De kinderen
waren er zenuwachtig van. Uitzoeken wat
je leuk vindt, alleen wel binnen het budget.
Voor de kleinere gaat het redelijk snel
maar door de iets oudere wordt er veel
gepast en weer terug gehangen. Na 4 uur
winkelen waren alle 30 kinderen aangekleed, en zo gingen we 3 dagen door.
Maar dan zijn ze allemaal zo blij. Ik kon
nog net binnen het budget slippers kopen
voor alle kinderen.
De 5e dag van mijn verblijf is het Nieuwjaar. Om 11.04 uur wordt
de melk in elk huis gekookt. de melk moet
wel over koken naar het oosten. Alles
gelukt. Om 12.05 uur wordt er gegeten en
dan krijgt ieder kind geld in een boomblad
en ook de staf. Prachtig om iedereen zo
blij te zien. 2 dagen later kwam het bericht
dat de dame die 14 jaar geleden de grond
aan de stichting schonk is overleden. We
gingen met 90 kinderen en 60 stafleden
naar de crematie.
Iedereen was in het wit gekleed. Emotioneel was het. De busrit was 3 uur heen en
3 uur terug, al met al een hele lange dag.
Vele uren hebben we met alle kinderen
spelletjes en dansjes gedaan, ze hebben
vakantie. Ik heb ook veel tijd doorgebracht
bij de chauffeur, daar gaat het heel goed.
De Tuk tuk rijdt
super, hij is zo dankbaar. ’s Middags ben
ik met het gezinnetje naar de speeltuin
geweest en naar het strand.
De laatste dag was er een afscheidsfeestje. Er mag geen cinema of disco ivm het
overlijden, dus dan maar iets bedenken. ‘s
Morgens naar de supermarkt voor drinken,
chips, koekjes, ijsjes en ballen. Die middag maakten de kinderen zelf muziek. Er
werd gezongen en gedanst. Top dag.
Ik moest nog een duif oplaten voor een
behouden terugreis en ik moest beloven
om weer terug te komen.
Het waren weer drukke, maar o zulke
mooie dagen. Het was weer mogelijk door
iedereen die mij steeds weer steunt
Marian Oosterbaan

aan het Kerkplein 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.

van Kaartje
Groeten lie- sturen ?
V

Protestantse Gemeente Vlieland
Predikant: ds Frans H. Weeda,
Kerkplein 5, 8899 AW Vlieland.
tel: 0562-850518 / email: fhweeda@home.nl
Vrijdag 4 mei dodenherdenking: 19.15 uur.
Elke zondag is er om 10.00 u. een kerkdienst in
de Nicolaaskerk uitgaande van de Protestantse
Gemeente. Voorganger a.s. zondag 6 mei
ds. Frans Weeda, Vlieland

R.K. Pastoraat Vlieland

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

Heilige Jacobusparochie N.W. Friesland
Contact Vlieland: Anneke Roos: 0562 - 451549

Mw H.W. Outhuijse-Naber
Bloemkamp, afd. Goudsbloem k9
Floridus Campuslaan 1
8701 AK Bolsward

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 21 mei 19.30 uur.

Aron Boon
De Remise
t.a.v. Aron Boon,
Tramlaan 5
9201 HW Drachten

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

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

STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK VLIELAND

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

contact: info@vlieringvlieland.nl

Huijboom Communicatie

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

MOLENAAR - LEEK VERHUIZINGEN

www.molenaar-leek.nl - tel 0223 - 631354 - Den Helder
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Bierbrouwerij
sultaat, in veel gemeentes en op de
andere Waddeneilanden is het oplaten van (wens)ballonnen inmiddels
gereguleerd in de APV, zodat er een
vergunning hiervoor aangevraagd
dient te worden, die in de praktijk
niet snel afgegeven zal worden.
Jan Doeke Tammes (ABV) las de motie
voor die er in het kort op neerkomt
dat op het strand van Vlieland restanten van wensballonnen aanspoelen
en dat het niet langer wenselijk wordt
geacht en daarom het college vraagt
een preventieve maatregel in te stellen in de APV voor het oplaten van
ballonnen. De motie was door alle
partijen ondertekend en werd daardoor raadsbreed aangenomen zonder
verdere opmerkingen en stemming.
Bierbrouwerij I
Bij punt 12 was geagendeerd de motie van het ABV betreffende de plannen op het bedrijventerrein voor een
Bierbrouwerij. Jan Doeke Tammes
stelde bij de motie de subsidie van
het Waddenfonds voor de bierbrouwerij-theater combinatie aan de orde.
Dit betrof een subsidie van bijna een
half miljoen euro op een totale investering door de initiatiefnemers van
2,3 miljoen euro. Het ABV kwam met
de motie vanwege het gebrek aan
draagvlak onder de eilanderbevolking
van zowel particulieren als ondernemers en citeerde hieruit: “particulier
initiatief is goed, maar subsidie voor
een bierbrouwerij is een stap te ver,
en waarom een bierbrouwerij?”
Daarbij werd beargumenteerd dat er
op Vlieland geen landbouw is die de
grondstoffen kan leveren en dat er
zorgen zijn over de voorziening van
drinkwater. Over het theater werd
gesteld dat er op Vlieland al voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld “Waddeneducatie” en dat de

brouwerij annex theater niet gezien
wordt als een verrijking voor het toeristische aanbod, maar juist als een
verdunning waardoor bestaande
voorzieningen moeten inleveren.
Afsluitend stelde Tammes dat de toegekende subsidie niet past binnen de
hoofddoelen van het Waddenfonds
en verzocht het college het Waddenfonds te informeren dat de toegekende subsidie ongewenst wordt geacht
vanwege het ontbreken van draagvlak
en niet overeenkomt met de doelstellingen van het Waddenfonds.
NLV reageerde bij monde van Max
Figee op de motie door te stellen dat
het geen taak is van de raad om het
Waddenfonds hierover te informeren.
Hedwig de Lang (GW) sloot zich hierbij aan en stelde dat het onderhavige
punt de verantwoordelijkheid is van
de subsidieverlener. Voorzitter Visser
bracht daarop de motie in stemming.
Alleen de twee leden van het ABV
stemden voor, zodat de motie niet
werd aangenomen.
Bierbrouwerij II
Hierop volgde agendapunt 13, de gezamenlijke motie van GroenWit en
het ABV, ook deze betrof de plannen
rondom de bierbrouwerij* maar dan
met een andere invalshoek zoals indienster Hedwig de Lang het verwoordde.
Feitelijk betrof de motie, zoals ze zelf
al zei, een bevestiging van wat al in
eerdere raadsvergadering was besproken en vastgesteld met name om
het gebruik van het theater en het
uitsluiten van de brouwerij als een
horecalocatie. Aanleiding was de inmiddels ingediende bouwaanvraag
waarin praktisch geen wijzigingen zijn
aangebracht op de eerder gepresenteerde plannen. De Lang droeg het
college op vooral te handelen naar de
eerder door de raad gestelde kaders.
Zoals dat in het theater geen com-

Houter's Warenhuis
Voor uw gemak, alles onder een dak
Dorpsstraat 48 tel. 0562-451354
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WestCord Fashion hotel
overvallen
Het WestCord Fashion Hotel in Amsterdam, van de Vlielandse familie
Westers, is woensdagavond overvallen. Dat gebeurde rond 23.00 uur.
Volgens een woordvoerder van de
politie ging het vermoedelijk om twee
overvallers. De overvallers zijn nog
voortvluchtig, zij zijn er met onbekende buit op een scooter vandoor gegaan.

merciële films gedraaid gaan worden
als een derde Podium Vlieland, maar
bijvoorbeeld een film van het productieproces van bier met daarbij een
rondleiding door de brouwerij en
daarna een proeverij. Dat er geen
horeca zal plaatsvinden, behoudens
een proeverij, na een rondleiding.
Geen verkoop van het product (lees
bier) en nevenproducten en geen late
avondactiviteiten en de sluitingstijd
m.b.t. de rondleidingen in acht worden genomen.
Na het voorlezen van de motie vroeg
Max Figee (NLV) om een schorsing om
het een en ander te kunnen bespreken. Na de schorsing was Figee kort
en krachtig door te stellen dat NLV de
motie steunde. Wethouder Hoekstra
reageerde door te stellen dat de motie weinig toevoegde, “we hadden dit
eigenlijk al afgesproken”, bij de plannen van het bedrijventerrein Oosterseveld had de raad al vastgesteld dat
er geen winkels of horeca mocht worden gevestigd, bevestigde hij. Een
brouwerij puur als productiebedrijf
was geen probleem. Hoekstra verklaarde de motie dan ook als van
geen toegevoegde waarde. De motie
werd met zeven stemmen aangenomen.
*) In Vliezier nr. 700 van 1 juni 2017
kwam het plan voor een brouwerij van
het ondernemersduo Bojan Bajic en Gosse Beerda, voor een eigen brouwerij met
theater aan de orde. In het bewuste artikel stelde het tweetal te willen beginnen
met 100.000 liter per jaar (2000 per
week), later kan het 4000 liter per week
worden.
Er komt een proeflokaal, een expositiezaal en een klein theater. Burgemeester
Tineke Schokker vond het een prachtig
plan, vertelde ze bijna een jaar geleden
in een artikel van Marscha van der Vlies
hierover in de Leeuwarder Courant .
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Weer extra geld voor zwembad
Mw. Schokker en de heren Visser en
Hoekstra sturen een brief aan mw.
Schokker en de heren Visser en
Hoekstra. Hoewel het in het algemeen best gangbare namen zijn,
vooral in Friesland, is het niet geheel
toevallig dat de afzenders dezelfde
namen hebben als de ontvangers,
sterker nog; het zijn dezelfde personen. Dus een brief aan jezelf in feite.
Nou, zo simpel is het nu ook weer
niet want het Vlielandse drietal verstuurt de brief in vereniging als het
bestuur van de Stichting Flidunen,
zeg maar de sporthal en zwembad.
En het drietal ontvangt de brief even
later in vereniging als het college van
burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk kan dat alleen op Vlieland,
maar het is legaal en dient vooral
een goed doel: Het voortbestaan van
het in financieel zwaar weer verkerende sportcomplex.
Met de brief biedt het drietal de begroting van stichting Flidunen aan
voor het jaar 2018. In de tweede regel
vragen ze om ontheffing voor het te
laat indienen van de begroting, wat
feitelijk voor 1 november 2017 had
moeten gebeuren. Zonder het antwoord op het verzoek om toestemming af te wachten, wordt de begroting te laat ingediend, daar kom je
doorgaans niet zonder reprimande
mee weg, maar het bestuur van Flidunen wist al wel dat ze zelf, maar dan
met die andere pet op, het verzoek
om toestemming zou honoreren, daar
waren ze niet zo benauwd voor…….
Kort dag
Het is ook een lastige zaak. Het nieuwe bestuur had maar kort dag om het
een en ander voor elkaar te boxen;
feitelijk maar een maand. Bij het aantreden van het nieuwe bestuur op 26
september 2017 moest het proces om
te komen tot een realistische begroting nog worden opgestart en is er
eerst een analyse gemaakt van de
actuele financiële situatie. Er was onvoldoende tijd voor het nieuwe bestuur om voor 1 november een begroting aan te leveren. Zo gaat de brief
verder in een toelichting aan de gemeenteraad bij het agendapunt in de
laatste raadvergadering waarbij het
stichtingsbestuur opnieuw bij de gemeente Vlieland moest aankloppen
voor nog meer geld.
Verder uit de brief: “Het jaar 2017 is

voor stichting Flidunen een moeilijk
jaar geweest door onverwachte en
ingrijpende tegenslagen. Het management is sinds april 2017 langdurig
uitgevallen en een bestuurlijke crisis
heeft in de zomer geleid tot het vertrek van de laatste twee bestuursleden. Dit heeft gezorgd voor een stuurloze periode waarin de ontwikkeling
van de organisatie stil heeft gelegen
en er is gefocust op het draaiende
houden van de bestaande bedrijfsactiviteiten. In reactie op de gebeurtenissen is er eind juli een interimmanager ingezet en heeft uw College
op 26 september 2017 het besluit
genomen om mevrouw C. SchokkerStrampel en de heren R. Hoekstra en
H. Visser te benoemen tot lid van het
bestuur van de Stichting Flidunen.
Het betreft een vooralsnog voor onbepaalde tijd, maar tijdelijke invulling
van het stichtingsbestuur om toe te
werken naar een toekomstbestendige
situatie. Op 27 september 2017 is de
Gemeenteraad per brief geïnformeerd over dit besluit. In de bovengenoemde brief werd benoemd dat de
financiële situatie aan het eind van
2017, ten opzichte van begin 2017,
niet ten positieve was veranderd en
voor het jaar 2018 de noodzaak tot
extra subsidie zou blijven bestaan. De
hoogte van het financiële tekort was
op dat moment nog niet bekend. Er is
prioriteit gegeven aan het inzichtelijk
maken van de financiële situatie om
vervolgens een begroting 2018 te
kunnen maken aan de hand van realistische verwachtingen. Wetende dat
er sprake is van een financieel tekort,
zijn er in de begroting 2018 bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd die
moeten leiden tot het verkleinen van
dit tekort. Deze maatregelen worden
in de toelichting op de begroting uiteengezet. Hoewel de bezuinigingen
het te verwachten tekort hebben teruggebracht, is er sprake van een significant tekort in de exploitatie van 67
-duizend euro. Dit bedrag kan onder
meer worden verklaard door een
structureel tekort op de exploitatie en
de extra kosten voor het inhuren van
een externe interim-manager”.
Bij de afgelopen maandag gehouden
raadsvergadering heeft de raad ingestemd met de extra subsidie, waarmee de totale exploitatiesubsidie van
de gemeente Vlieland ruim 370-

duizend euro bedraagt. Met de
kanttekening van het bestuur dat men
zich er van bewust is dat er in 2018
een opdracht ligt om te komen tot
een nieuwe en toekomstbestendige
situatie voor de stichting.
Bij monde van Max Figee vroeg NLV
zich o.a. af hoe het staat met de horeca exploitatie en dat er geen mogelijkheid meer geboden wordt voor het
diplomazwemmen vanwege het ontbreken van een bevoegde zweminstructeur. Henk Veerdig van GroenWit
stelde dat GW een voorstander is van
het verstrekken van de gevraagde
subsidie. In een korte verklaring omtrent het belang van de zwem- en
sportaccommodatie lichtte GW haar
instemming toe en keek daarbij uit
naar de voortgangsrapportage van de
financiële situatie.
Wethouder Hoekstra beantwoordde
de vragen van NLV en stelde dat de
horecavergunning, met een geschatte
bijdrage van 20-duizend euro, niet is
ingetrokken maar door de nieuwe
drank- en horecawet in 2014 is komen
te vervallen. Het toenmalige bestuur
van Flidunen heeft daarna nooit meer
een nieuwe vergunning aangevraagd,
het huidige bestuur beraadt zich op
een nieuwe aanvraag. Wat betreft het
diploma zwemmen kon de wethouder
bevestigen dat er momenteel geen
zwemonderwijzer in dienst is bij Flidunen. In de begroting is hiervoor wel
een bedrag gereserveerd. Gekeken
wordt of er een combinatie is te maken met schoolzwemmen.
Besparing van 64 % energie
Wat niet uit de bij de agenda gevoegde begroting blijkt is het rendement
van de kwart miljoen euro die in 2015
is geïnvesteerd. Een investering destijds met medewerking van de Streekagenda Waddeneilanden en de ASN
Bank. Dit zou een besparing van 64%
op het energiegebruik moeten opleveren en een jaarlijkse besparing van
126,8 ton aan CO2. Vóór de grote
investering stond voor gas, water en
elektra bijna 48-duizend op de jaarrekening van 2014. Voor 2018 is dit bedrag gedaald naar 36-duizend euro.
De tarieven zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar de besparing bedraagt
zo’n 23%. Bij lange na niet de voorgestelde besparing van 64 %. De totale
terugverdientijd van de investering
werd toen gesteld op slechts 7,1 jaar,
dat zal behoorlijk langer worden.
Hierover stelde de raad geen vragen.
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ANWB paddenstoel hersteld
Ze leek te zijn overleden, maar medewerkers van de buitendienst van
de gemeente Vlieland hebben de
bejaarde ANWB-paddenstoel weer
hersteld. Het ding was dit voorjaar
vanwege werkzaamheden aan het
gemeentehuis letterlijk van z’n sokkel gestoten, het betonnen onderpaaltje was finaal aan gort. Het nieuwe onderstuk is dikker en oogt robuust, maar mist de aantasting van
de tand des tijds, het is een gladde
betonpaal, de originele had dezelfde
“grind-look” als het bovenstuk.
ANWB icoon
De paddenstoel is een van de iconen
van de ANWB. Ze staan door heel
Nederland, soms helemaal verscholen
in het gras en ander fier in de modernste uitvoering. De wegwijzer met
de opvallende vormgeving is bij toeval
ontstaan. Toen toeristen door de Eerste Wereldoorlog de grens niet meer
over konden, nam het binnenlandse
toerisme snel toe. Om de toerist in
eigen land ter wille te zijn, wilde de
ANWB meer wegwijzers plaatsen,
maar door de blokkades van Nederlandse havens was ijzer schaars, vertelt de ANWB op haar site.
Betonnen paddenstoelen
De ANWB zocht naar andere mogelijkheden en besloot tot plaatsing van
betonnen paaltjes in de vorm van een
paddenstoel. In de zomer van 1919
werden de eerste twaalf proefmodellen geplaatst in het Gooi bij Bussum.
De bewuste paddenstoel (21758) op
de hoek Dorpstraat-Kerkplein is een
van deze eerste modellen, hoe oud is
niet te zeggen. Op Vlieland staan nog
enkele van de oude exemplaren. Het
plaatsen in het hele land gebeurde
grotendeels op particulier initiatief.
De ANWB speelde hierin een belangrijke rol. De paddenstoelen waren

7
beurd. Het exemplaar bij Lange Paal is
bijna onder het zand verdwenen.
Sommige oude betonnen hebben
deels nog een vernieuwing meegemaakt, er zitten aan de ene zijde de
originele geëmailleerde borden en op
de andere zijde kunststof wegwijzerplaten. Elders op Vlie staan nog enkele “modernere”, met een metalen
geëmailleerde witte kap, zwarte
letters en rode pijlen, deze hebben
een aantal vernieuwingsronde ‘s meegemaakt, maar deden dat met de
laatste niet meer. De moderne, vaak
nog steeds op een betonnen voet, zijn
voorzien van rode kunststof kap met
witte stippen,,… eehh letters ☺

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

06 46 371 624

destijds ontworpen door ir. Leliman,
voorzitter van de commissie voor het
watertoerisme van de ANWB.
Paddenstoelen inspecteren
Het inspecteren van de paddenstoelen is tot 2010 uitgevoerd door ANWB
-vrijwilligers, de consuls. De plaatsing
van de paddenstoelen paste in het
streven naar een betere ontsluiting
van toeristisch fraaie gebieden.
Oud en nieuw
Op Vlieland, en de rest van Nederland
staan inmiddels verschillende uitvoeringen, van elk type is er op Vlieland
nog wel een te vinden. Vreemd genoeg heeft de ANWB met een aantal
geen bemoeienis meer, zoals de betonnen exemplaren. De ANWB stelt
dat deze zijn overgedragen aan de
gemeentes of terrein eigenaren. Maar
die weten daar meestal niets van. Het
idee leeft dat de minder belangrijke
min of meer aan hun lot zijn overgelaten en men ziet wel wat er mee ge-

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

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

PALLETTRANSPORT

Europallet € 25,=*
*) kade Harlingen - kade Vlieland, excl. BTW
GROTERE PALLETS OP AANVRAAG
tel: 06 51 366 366 | info@waddentransport.nl | www.waddentransport.nl

Kampeerterrein Stortemelk
Is milieubewust:
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Burgemeester willen meepraten over inrichting beheerautoriteit Waddenzee
Gemeenteraadsleden Vlieland en Schiermonnikoog niet tijdig geïnformeerd
Burgemeesters van de vijf Waddeneilanden willen aan tafel met minister
Cora van Nieuwenhuizen om mee te
praten over één beheerautoriteit voor
de Waddenzee. Middels een motie
zijn de colleges van Texel, Terschelling
en Ameland opgeroepen door hun
raadsleden om aan tafel te gaan zitten
bij minister Cora van Nieuwenhuizen
van Infrastructuur en Waterstaat. De
motie heeft de gemeenteraden van
Schiermonnikoog en Vlieland niet
bereikt. Mevrouw Rupert, raadslid
van Schiermonnikoog, zegt dat de
raad van Schiermonnikoog geen kennis heeft kunnen nemen van de motie. Jan Roelof Witting van Vlieland
geeft aan dat de informatie niet aan
de griffiers is verzonden en zodoende
niet bij de ingekomen stukken is komen te staan. Het blijkt dat de informatie naar de burgemeesters van de
vijf eilanden gemaild is.
Waar het om gaat: De minister heeft
zich ten doel gesteld voor de komende regeringsperiode één beheerautoriteit voor de Waddenzee te gaan
instellen. Een streven dat door de
meeste betrokkenen enthousiast is
ontvangen. Alvorens de beheerautoriteit te gaan instellen wil ze eerst een
verkenning. Het is de bedoeling de
beheerautoriteit begin 2019 gevormd
te hebben
De vijf Waddeneilanden; Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schier
monnikoog hebben zich verenigd in
een samenwerkingsverband.
Het algemene doel van deze samenwerking is: “Het versterken van de
bestuurskracht van de afzonderlijke
gemeenten door onomkeerbare, niet
vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke
zelfstandigheid”. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door de vijf burgemeesters van de eilanden. In het
algemene bestuur zitten raadsleden
van de eilanden.

Op gezette tijden houdt het algemene
bestuur een vergadering, de laatste
was op van 15 maart 2018. Voor Vlieland waren aanwezig raadslid Jan
Roelof Witting als lid van het algemeen bestuur en mw. Tineke Schokker, burgemeester Vlieland, lid van
het dagelijks bestuur. Afwezig van
Vlieland waren de raadsleden Elsje de
Ruijter en Jan Stuivenga.
Motie
Als punt 5 stond de motie “De Waddeneilanden natuurlijk aan tafel bij
gesprek over beheerautoriteit Waddenzee”, op de agenda. De motie is
oorspronkelijk ingediend door de raad
van Texel. Feitelijk komt het erop
neer dat de raad het college oproept
om te zorgen dat alle Waddeneilanden gezamenlijk aangeven dat ze mee
willen praten over de beheerautoriteit van het gebied waar hun eilanden
liggen, dus dat er een stoel voor De
Waddeneilanden wordt bijgeschoven
in het vooroverleg.
Niet bij ingekomen stukken
Texel heeft de motie doorgestuurd
naar de andere eilanden. Op Terschelling en Ameland is deze ook in de raad
aangenomen, maar niet behandeld op
Schiermonnikoog en Vlieland. Mevrouw Rupert raadslid van Schiermonnikoog zegt dat de raad van Schiermonnikoog geen kennis heeft kunnen
nemen van de motie. Jan Roelof
Witting geeft aan dat de informatie
niet aan de griffiers is verzonden en
zodoende niet bij de ingekomen stukken is komen te staan. Het blijkt dat
de informatie naar de burgemeesters
van de vijf eilanden gemaild is.
De aanleiding voor de motie zette
Michiel Uitdehaag, burgemeester van
Texel uiteen. Het bleek dat de vijf
natuurorganisaties op de Wadden
zich graag willen roeren in de discussie over de beheerautoriteit Waddenzee. In de aanbiedingsbrief bij een
boek van deze organisaties staat dat

Bij Stichting Muziekonderwijs Vlieland
is nog plaats voor nieuwe leerlingen.
Meer info op: www.smv-vlieland.nl

zij de natuurkant van de gezamenlijke
gebiedsvisie en de gezamenlijke beheerautoriteit graag voor hun rekening zouden willen nemen, maar ook
dat ze dat graag democratisch gelegitimeerd willen hebben met de overheden en andere organisaties.
Democratische legitimatie ligt volgens
hem bij het openbaar bestuur en niet
bij dergelijke organisaties. Dat is mede de achtergrond waarom hij de
raad van Texel heeft aangeraden om
de motie aan te nemen.
Politiek aansturen
Na de uiteenzetting door Uitdehaag
merkt de voorzitter van de vergadering op dat de minister heeft aangegeven dat het voor haar een absolute
randvoorwaarde is dat het geheel
politiek moet worden aangestuurd.
Verder merkt de voorzitter op dat de
eilanden met elkaar scherp moeten
krijgen wat de eilanden belangrijk
vinden wat via de beheerautoriteit
zeker gesteld wordt, zoals een goede
vaarverbinding naar de eilanden en
beweegruimte op de eilanden.
De heer De Hoop, burgemeester
Ameland, merkt op dat het bij de beheerautoriteit Waddenzee hoofdzakelijk over het wad gaat. Bijvoorbeeld
wadlopen is op zich met de verordening goed geregeld, maar toen kwam
er iemand met het idee van wadfietsen of over het wad met een crossmotor of een Ford Fiesta. Als het gaat
over openbare orde en veiligheid, dan
is de gemeente en de burgemeester
daarvoor verantwoordelijk. Als er een
groot probleem ontstaat met zeehonden, dan heeft de gemeente ook met
het beheer te maken. De Waddeneilanden horen daarom bij het gesprek
over de beheerautoriteit Waddenzee
aan tafel te zitten.
Aan de slag met de motie
Afsluitend stelt de voorzitter dat het
goed is om als dagelijks bestuur goed
te kijken hoe de eilanden hier gezamenlijk in kunnen optrekken. Afgesproken is dat Gemeenschappelijke
Regeling de beheerautoriteit Waddenzee oppakt, beleidsmedewerkster
Rosanne Verbree had daarmee inmiddels al een aanvang gemaakt.
Waarbij het Dagelijks Bestuur open
staat voor suggesties waar precies op
gelet moet worden.
De voorzitter geeft aan dat de colleges met de motie aan de slag gaan.
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Eerste fossielvrije handelsmissie naar de Wadden:
Zestien innovatieve en duurzame startups uit Nederland,
Duitsland en Denemarken aan boord
Van maandag 14 tot en met donderdag 17 mei gaan zestien startups op
uitnodiging van het ministerie van
Economische Zaken, het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Lab Vlieland op handelsmissie naar de Wadden. De handelsmissie vindt plaats voorafgaand de
Trilaterale Waddenzee Conferentie
op 17 en 18 mei in Leeuwarden.
De boottocht is volledig fossielvrij en
ze varen onder andere met de Ecolution, het zeilschip van Wubbo Ockels.
Deze eerste fossielvrije handelsmissie
wordt georganiseerd om aan te tonen
dat de Waddeneilanden niet alleen
maar een toeristische bestemming
zijn, maar veel kansen bieden voor
ondernemers. En om nieuwe samen-

werkingen te creëren tussen de
startups en lokale ondernemers om
uitdagingen waarmee de Wadden
kampen, op te lossen.
Meer dan een toeristische bestemming
De Waddeneilanden bieden vanwege
hun duurzame en fossielvrije ambities
veel kansen voor startups met producten die de verduurzaming van de
eilanden bevorderen. Tegelijkertijd
kampen de eilanden met uitdagingen
op het gebied van afvalverwerking,
(tijdelijke) woningen en vervoer.
Op basis van deze uitdagingen zijn de
startups geselecteerd. Zo bouwt
Sustainer Homes houten woonmodules die 90% minder CO2 uitstoten ten
opzichte van bouwen met staal en
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beton. Zij kunnen een oplossing bieden voor het woningtekort. Ook Ecocreation die met hun composteermachine in staat zijn om organisch materiaal binnen 24 uur om te zetten in
compost, denken mee over afvalverwerking. Precious Plastics levert kennis, machines en mensen om plastic
een nieuwe bestemming te geven. De
startups gaan tijdens de reis onder
andere in gesprek met burgemeester
Ineke van Gent van Schiermonnikoog,
wethouders en ondernemersverenigingen.
Aanbieden manifest
De handelsmissie eindigt vrijdag 18
mei in Leeuwarden bij de Trilaterale
Waddenzeeconferentie waar Nederland, Duitsland en Denemarken over
de toekomst en bescherming van het
waddengebied spreken. Tijdens de
boottocht werken de startups samen
met de eilanden toe naar gezamenlijke oplossingen vanuit beider expertises. Dit verslag wordt verwerkt in een
videomanifest. Tijdens de conferentie
wordt het videomanifest overhandigd
aan minister Carola Schouten
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Uiteindelijk hoopt Lab Vlieland
deze adviezen breder te kunnen trekken naar Nederland, Duitsland en
Denemarken.
Programma
Het programma is aan verandering
onderhevig omdat het een fossielvrije
handelsmissie en we dus afhankelijk
zijn van de wind. Na de aftrap op
maandag 14 mei wordt de groep verdeeld over twee boten, een boot
vaart in de westelijke richting, de andere in de oostelijke richting.
Programma Vlieland
Maandag 14 mei Aftrap door gedeputeerde Sander de Rouwe in het bezoekerscentrum van de Afsluitdijk
Dinsdag 15 mei – Texel – Vlieland en
Schiermonnikoog – Ameland
Team West
08.00 uur – Afvaart naar Texel vanuit
Harlingen 10.00 uur – Aankomst Texel
en ontmoeting met politici, bestuurders en ondernemers
13.00 uur - Zeilen naar Vlieland
22.00 uur – Aankomst Vlieland
Team Oost
Woensdag 16 mei 09.00 uur – Ontmoeting met politici, bestuurders en
ondernemers van Vlieland
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Spelen met handicap
In veel sporten is het heel normaal te
spelen met een handicap. En dan heb
ik het niet over de Paralympische Spelen. Petje af voor wat die sporters
daar bereiken! Ik bedoel de handicaps
die bijvoorbeeld worden toegekend
aan verschillende zeilschepen die in
één wedstrijd spelen.
Schepen die normaal gesproken altijd
sneller zijn dan hun concurrenten –
hoe goed die concurrenten ook gezeild worden – krijgen op voorhand
strafpunten. Als ze dan eerder dan
hun concurrenten over de finish gaan,
wil dat nog niet zeggen dat ze ook
werkelijk de wedstrijd gewonnen hebben.
Bridgen met handicap is er niet bij
mijn weten. Niet in de zin van strafpunten, die je aan het begin krijgt
omdat je zoveel beter bent dan de
rest. Bridgen met handicap kan wel
als je de hele avond aan een tafel gekluisterd zit omdat je tijdelijk alleen
maar op de been blijft met krukken.
Zo zat ik dinsdagavond. En misschien
dat juist dat zitten aan die ene tafel
mij en mijn bridgepartner zóveel
goeds deed, dat we heel ontspannen
onszelf naar een eerste plaats speelden.
Ook eens ervaren hoe dat is? Leer nog
deze zomer bridgen! Opgave bij Jan of
Auke, of een van de andere 37 leden
van de club.
Uitslag 1 mei 2018
1 de Ruijter & Weber
2/3 van Houten & Weeda
2/3 Cupido & Doeksen
4/5 Kip & Vrielink
4/5 Diederen & Wolfswinkel
6/7 van Randen & Visser
6/7 Duijst & Rook
8 Pronk & van Balen

62,50
54,86
54,86
52,08
52,08
44,44
44,44
34,72

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

Grafisch ontwerpen
Drukwerk op Vlieland

drukwerk@vlie.land

Sjoelen
met Bart
Naam

bakken totaal max.worp

Loodscafé 29 april
ancko 5 548 124
marco 5 542 126!
lucie 5 512 122
postman 5 489 104
britt 5 487 120
Ilona 5 487 106
hetty 5 479 107
sam 5 457 106
paul 5 446 107
anouk 5 423 104
m? 5 384 105
kim 5 373 122
Petra1 5 373 111
ciska 4 363 97
mark 4 360 106
Jesse 4 348 108
john 3 311 104
kirsten 3 269 106
sven 4 249 73
jelle 3 245 103
eduardo 2 210 106
niels 2 179 103
sanne 2 174 89
petra2 2 170 94
charissa 2 147 81
mike 2 145 73
marieke 2 133 72
en 1-bakkers cor, adriana en marijn.
o.g.v. de 1x per maandregel is de bon
voor Marco....
Uiterton 30 april
nelC 9 981 127!
marjolein 9 962 123
tinus 9 888 123
gerrie 9 886 113
nelZ 6 559 104
steef 6 533 114!
valentijn 2 180 114
tijmen 2 138 72.
met nogmaals Henny beterschap!!!
De uitslagen staan ook op de site:
www.sjoelenmetbart.nl
Dankzij Paul van de Primera!
TOT SJOELS
Zie de Vlietrine en de Vliezier.
Bart 06-54243591

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

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

04/05/2018
04/05/2018
05/05/2018
05/05/2018
05/05/2018
05/05/2018
06/05/2018
06/05/2018
06/05/2018
06/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
07/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
08/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
09/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
10/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
11/05/2018
12/05/2018
12/05/2018
12/05/2018
12/05/2018
13/05/2018
13/05/2018
13/05/2018
13/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
14/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
15/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
16/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
17/05/2018
18/05/2018
18/05/2018

12:05+
18:36+
00:25+
06:46+
12:55+
19:06+
01:00+
07:10+
13:26+
19:41+
01:35+
07:45+
14:00+
20:16+
02:05+
08:26+
14:56+
21:05+
03:15+
09:21+
15:55+
22:15+
04:25+
10:24+
17:20+
23:44+
06:11+
12:15+
18:35+
01:05+
07:16+
13:26+
19:30+
02:01+
08:05+
14:15+
20:26+
02:45+
08:55+
15:11+
21:04+
03:39+
09:40+
15:59+
21:56+
04:22+
10:25+
16:46+
22:47+
05:06+
11:06+
17:26+
23:26+
05:45+
11:46+

HW 83 cm
LW -116 cm
HW 63 cm
LW -110 cm
HW 78 cm
LW -107 cm
HW 53 cm
LW -104 cm
HW 72 cm
LW -98 cm
HW 44 cm
LW -97 cm
HW 67 cm
LW -90 cm
HW 37 cm
LW -90 cm
HW 62 cm
LW -83 cm
HW 33 cm
LW -83 cm
HW 60 cm
LW -80 cm
HW 33 cm
LW -78 cm
HW 64 cm
LW -87 cm
HW 43 cm
LW -84 cm
HW 74 cm
LW -102 cm
HW 56 cm
LW -97 cm
HW 85 cm
LW -115 cm
HW 67 cm
LW -109 cm
HW 91 cm
LW -123 cm
HW 75 cm
LW -119 cm
HW 94 cm
LW -129 cm
HW 80 cm
LW -126 cm
HW 94 cm
LW -131 cm
HW 83 cm
LW -131 cm
HW 91 cm
LW -130 cm
HW 85 cm
LW -134 cm
HW 86 cm
LW -127 cm
HW 86 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.+

DE VLIEZIER
Vlieland, 1 mei 2018 – WestCord Hotels bestaat 50 jaar. Het familiebedrijf van Harry en Jennifer Westers is
opgericht op het Waddeneiland Vlieland en begon met Hotel de Wadden.
Inmiddels bestaat de hotelgroep uit
15 hotels verspreid door Nederland.
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WestCord Hotels viert 50-jarig jubileum

Jubileumjaar met hoogtepunten
Dit jubileumjaar bestaat uit meerdere
hoogtepunten. Zo opent Hotel Jakarta
Amsterdam (foto), het nieuwste hotel
van de hotelgroep op 31 mei haar
deuren op het Java-eiland. Hotel Jakarta Amsterdam is het ‘groenste’
hotel van Nederland, het hotel krijgt
een subtropische binnentuin en is
energieneutraal gebouwd.

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

Boek uw tickets online via
www.rederij-doeksen.nl
of telefonisch via

088 9000 888
(lokaal tarief)

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

www.rederij-doeksen.nl
Rederij Doeksen
Waddenpromenade
8861 NT Harlingen

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 maatschappelijke en/of politieke organisatie.
De Vliezier wordt in eigen beheer geprint op
BioTop 3 extra papier. Gefabriceerd van dunningshout uit bossen en afvalhout van zagerijen. Het
FSC2-gecertificeerde papiersoort is 100% chloorvrij gebleekt (TCF)3 en bevat geen optische witmakers en heeft hierdoor een natuurlijke tint.

Hotel New York viert in 2018 een 25jarig jubileum. Dit was de aanleiding
voor Museum Rotterdam om op een
bijzondere manier een ode te brengen aan het hotel. Dit doen ze met
een expositie genaamd ‘Story of Pioneers’.
In het noorden van het land wordt in
het derde kwartaal van 2018 gestart
met de bouw van een nieuw hotel op
een zeer bijzondere locatie. Het hotel
komt namelijk direct aan de Grote
Markt in het centrum van Groningen,
naast de Martinitoren. Het hotel krijgt
120 kamers, diverse terrassen aan de
Grote Markt en de Nieuwe Markt en
een dakterras. Naar verwachting opent
het hotel medio 2020 de deuren.
Ontstaan op Vlieland
Het ontstaan van WestCord Hotels
gaat terug naar 1968. Bakker Emo
Westers kocht Hotel de Wadden voor
Redactie
e-mail
Adres
telefoon
web.
IBAN
foto's
Druk
KvK

: Berend. J. Hazenberg
: redactie@vliezier.nl
: Nieuwestraat 37, 8899 AR Vlieland.
: 0562 - 453021 / 06 30 046 721
: www.vliezier.nl
ISSN : 1572-2074
: NL52INGB0009551159
: BJH©Vliezier (tenzij anders aangegeven)
: Uitgeverij "Het Wad", Vlieland
: 01167147 / BTW: NL070651449B04

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

zijn 18-jarige zoon Harry.
Vanwege zijn jonge leeftijd had Harry
zelfs een ontheffing van de Koningin
nodig. Negentien jaar later werd het
tweede hotel op Vlieland geopend,
Strandhotel Seeduyn. In de daaropvolgende jaren werd uitgebreid naar
Terschelling en vervolgens ook naar
de vaste wal. Op dit moment is WestCord Hotels gevestigd op Vlieland,
Terschelling en Ameland en in de steden Leeuwarden, Amsterdam, Delft
en Rotterdam. Tevens zijn twee franchise hotels in Garderen en Raalte
onderdeel van WestCord Hotels.
Enorm trots op deze mijlpaal
Harry Westers, eigenaar van WestCord Hotels: ‘Het voelt alsof ik gisteren begonnen ben. Wij kunnen alleen
maar enorm trots zijn op wat wij met
al onze medewerkers hebben neergezet in de afgelopen vijftig jaar.’’

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:
Grafisch
ontwerpen

zelfklevend weerbestendig
vinyl,
Drukwerk
op Vlieland

canvas,
div. papier of stormdoek!
drukwerk@vlie.land

