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L aatste
V l i e z i e r Waddenvereniging hijst rode vlag
Mooiste natuurgebied van Nederland onder druk.
Eén sterke beheerder nodig voor Werelderfgoed Waddenzee

Geachte lezers,
want dat zijn jullie, waaronder
nog veel van het eerste uur!
Deze Vliezier die u nu in uw handen
heeft, is de allerlaatste, nr. 750!
Al die 18 jaar dat de Vliezier uitkwam
hebben we dat altijd met veel plezier
gedaan, hoewel het soms ook niet
altijd even gemakkelijk was. Het zat
ook niet altijd mee, tegenslag door
technische storingen van pc of printer
en soms door griep of een ander ongemak, maar altijd hebben we het gered
om er 46 per jaar te maken en de laatste jaren 45 per jaar. Die paar weken
dat de Vliezier niet uit kwam, hadden
we hard nodig voor de hierboven vermelde storingen en vakantie.
Dit jaar, de 19e jaargang, dus geen 45
nummers maar slechts 18.
Dit is geen willekeurig getal, maar het
gevolg van het willen stoppen bij een
mooi rond getal: 750!

Deze week is de trilaterale regeringsconferentie over de Waddenzee in Leeuwarden. Voorafgaand presenteerde Lutz Jacobi, de kersverse directeur van de
Waddenvereniging, de ‘Staat van de Wadden’. Op basis van het Wadden Sea
Quality Status Report, dat door meer dan 100 internationale wetenschappers
is opgesteld, maakt de Waddenvereniging de balans op. Het gaat niet goed
met het wad. Daarom hees Jacobi de week in Harlingen de rode vlag. De
boodschap is: één centrale beheerder, die regie neemt voor behoud én herstel
van een robuuste Waddenzee.

(Vervolg op pagina 6)

Werelderfgoed Waddenzee
Sinds 2009 heeft de Waddenzee als
enige natuurgebied in Nederland de
Werelderfgoed-status, de Oscar voor
de natuur. In 2016 werden de Wadden massaal verkozen tot mooiste
natuurgebied van Nederland. En toch
gaat het niet goed met het wad. De
Waddenvereniging luidt daarom de
noodklok. “Het wad is het grootste
aaneengesloten wetland op aarde.
Wereldwijd een uniek en waardevol
oer-natuurgebied. Daar zijn we trots
op”, aldus Jacobi. “Maar het verplicht
ons ook tot zorg voor dit bijzondere
landschap. Effectief beheer is nodig
om natuurbehoud én menselijke activiteiten in het gebied goed samen te
laten gaan. Volgend jaar vieren we 10

jaar Werelderfgoed Waddenzee. Het
zou een mooi verjaardagscadeau zijn
als we die mijlpaal kunnen vieren met
de aanstelling van één sterke beheerder.”
Staat van de Wadden
In voorbereiding op de internationale
conferentie tussen Duitsland, Denemarken en Nederland lichtten 100
onderzoekers uit de drie landen het
hele ecosysteem van de Waddenzee
door. Op basis van dit omvangrijke
Quality Status Report (QSR) maakte
de Waddenvereniging met ‘Staat van
de Wadden’ de balans op. “De analyse laat zien wat het effect is van meer
dan 50 jaar versplinterd beheer en
(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
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
tel. 06 48 442 897
Loodscafé
VVV - Vlieland

datum

Omschrijving

Locatie

tijd

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

19
19
19
20
20
21
23
26
28
30

za
za
za
zo
zo
ma
wo
za
ma
wo

20.00
22.00
22:00
22:00
22.00
13.30
20.30
22:00
13.30
20.30

CBK: Trio Escapada : viool, cello en piano
'A Tribute To The Rolling Stones'
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
MRS HIPS Jazzy, funky & soulful
Geen wandeling met Akkie vd Ploeg: Zelf doen
Muziektheater Drijfhout
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout Podium Vlieland

Kerk
Bolder
De Zeevaert
Café tante Pé
Bolder
Nergens
Podium Vlieland
De Zeevaert
Lange Paal

Juni
02
02
04
05
09
09
11
13
16
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20.00
22:00
13.30
20.30
20.00
22:00
13.30
20.30
20.00

CBK: Kamerkoor Northern Voices o.l.v. Edwin Velvis
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
CBK: Merain : harp, viool, zang (Ierse volksmuziek)
Sjoerd, Vlielander singer/songwriter
Wandelen met Akkie vd Ploeg, ± 2 u. Stevige schoenen!
Muziektheater Drijfhout
CBK: Eeuwe Zijlstra, orgel en Jan Vermaning, trompet

Kerk
De Zeevaert
Vuurboetsplein
Podium Vlieland
Kerk
De Zeevaert
Nieuwe Kooi
Podium Vlieland
Kerk

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)
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

3

DE VLIEZIER

Internationaal Congres
3D-Printen op Vlieland

Afscheid wethouder Visser
Nieuwe wethouders benoemd
Zoals in de lijn der verwachting zijn
afgelopen maandag Rients Hoekstra
en Elsje de Ruijter benoemd als de
nieuwe wethouders van de gemeente Vlieland. Zij werden unaniem, zeven stemmen voor, geen stemmen
tegen, benoemd. De twee ontbrekende stemmen zijn van de raadsleden Veerdig (GW) en Tammes (ABV),
die afwezig waren.
Rients Hoekstra was de laatste 6 jaar
al wethouder, nadat hij in 2012 Tom
van Mourik als wethouder opvolgde
die onverwachts werd benoemd tot
waarnemend burgemeester van Menameradiel, bij de verkiezingen van
2014 werd Hoekstra herbenoemd. Hij
heeft inmiddels de nodige ervaring.
Het verschil voor de komende coalitieperiode is dat Rients niet meer namens de VVD als wethouder is voorgedragen maar door de nieuwe partij:
Nieuw Liberaal Vlieland, waar de gehele Vlielandse VVD naar is overgestapt.
De NLV heeft, als de grootste partij,
onder leiding van fractievoorzitter
Dick Visser de coalitie vormgegeven
en als partner hebben zij, na een aantal weken van overleg, ook met het
ABV, voor GroenWit gekozen om de
komende vier jaar de Vlielandse politieke kar te gaan trekken. Het coalitieakkoord heeft een paar weken geleden in de Vliezier gestaan en is te lezen op de site van de gemeente.
GW had als wethouder kandidaat Elsje
de Ruijter voorgedragen. In het kerstnummer 2017 van de Vliezier gaf de
Ruijter aan na 12 jaar te willen stoppen met het raadswerk. Wel gaf ze
toen aan een eventueel wethouderschap, mocht de gelegenheid zich
voordoen, te ambiëren. Afgelopen
maandag was het zo ver. Hiervoor
moest ze wel vrij onverwachts en abrupt haar functie als directeur van
Museum Tromp’s Huys neerleggen.
Voordat er tot de benoeming en het
afleggen van de belofte kon worden
overgegaan bij agendapunt 3 was
eerst het vaststellen van het coalitieakkoord aan de orde. Zonder slag of
stoot ging dat niet. Het ABV, bij monde van Lex Vergnes, diende een amendement in op het akkoord (deze staat
te lezen op de site van het ABV). Na

wat beraadslagen en twee schorsingen en enkele aanpassingen, werd het
amendement van het ABV unaniem
aangenomen, met een stemverklaring
van Lex Vergnes.
De raad verzocht daarop het college
het akkoord uit te werken in een collegeprogramma en de kaderbegroting
2019.
Henk Visser
Met het benoemen van de nieuwe
wethouders verviel automatisch de
aanstelling van Henk Visser, die acht
jaar wethouder namens het ABV was
geweest. Burgemeester Schokker zette voor de volle tribune zijn opmerkelijke aantreden in het openbaar bestuur van Vlieland op een rijtje. Henk
is een soort van autodidact wethouder. Zonder enige ervaring als raadslid
werd Henk, toen voor de meeste eilanders nog een volstrekte vreemdeling, in 2010 door het ABV voorgedragen voor de rol van wethouder. Henk
en zijn vrouw Ineke hadden gedacht
na zijn pensionering een rustige oude
dag op Vlieland te gaan beleven, toen
ze in 2008 op het eiland kwamen wonen, nu 10 jaar later is wel gebleken
dat dat heel anders is uitgepakt.
Henk zijn wethouders portefeuille lag
vooral op het sociaal domein; betrokken bij het Vlielands kwartier, deel
uitgemaakt van het overleg van de
dienst sociale zaken NW-Fryslân.
Nauw betrokken bij duurzaamheidsontwikkelingen op Vlieland, waaronder medeoprichter van de ECV met de
zonne-akker en programma duurzame
energie.
Daarnaast voor het toerisme betrokken geweest bij het toeristisch beleidsplan en de totstandkoming van
het beeldkwaliteitsplan van de Bos(Vervolg op pagina 8)

Brede school De Jutter aan de Lutinelaan op Vlieland staat woensdag 6
juni a.s. van 11.00 tot 16.00 uur helemaal in het teken van het Internationaal Congres 3D-Printen en Duurzaamheid. Het evenement vormt de
afsluiting van het prijswinnende Erasmus+ 3D in Onderwijs-project, waarin
De Jutter de leidende school is.
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en
sport. Het Erasmus+ project 3D in
Onderwijs betreft het implementeren
van 3D-denken, 3D-ontwerpen en 3Dprinten in het onderwijs. De eilander
school betrok het voor de Wadden
belangrijke thema ‘recycling’ direct
vanaf de start bij het project.
Dit maakt het congres tevens interessant in relatie tot Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Tentoonstelling
Te midden van nationale en internationale bijdragen van onder andere
Perpetual Plastic, ECV, Provincie Friesland, Jonathan Keep, Omrin, House of
Design, Norisk Software en Prof.dr.ir.
J.C. Brezet biedt het toonaangevende
congres een tentoonstelling van de
creatieve ontwerpen van leerlingen
uit Spanje, Noorwegen, Zweden, Finland, Engeland en Nederland. Docenten uit deze landen zijn aanwezig om
bezoekers te woord te staan.
Programma
Het programma is afgestemd op de
boottijden, zodat ook belangstellenden van het vaste land in de gelegenheid zijn het driedimensionale spektakel op Vlieland bij te wonen.
Meer informatie is te vinden op
www.e3du.eu, waar tevens kan worden ingeschreven voor de verschillende programmaonderdelen.

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

Mw H.W. Outhuijse-Naber
Bloemkamp, afd. Goudsbloem k9
Floridus Campuslaan 1
8701 AK Bolsward
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
Waar een klein eiland groot in is!
Het medisch team die met zoveel goede zorg
en aanpak het allerbeste heeft gedaan wat
nodig was voor hun patiënt, onze dank daarvoor is groot! De onvoorwaardelijke steun en
zorg van onze kinderen, buren en vrienden.
De post die Jan ontvangen heeft vol medeleven en lieve woorden was zo fijn!
Het heeft ons ongelofelijk goed gedaan,
daarvoor iedereen bedankt!
Namens ons!
Jan en Ina Kuiper

www.vliezier.vlie.land

Met het stoppen van de Vliezier stoppen
natuurlijk ook de Geitenbellen voor kleine
berichten, hier op deze vertrouwde plek op
bladzijde 4. Dat ervaren we zelf als eilandbewoner ook als een gemis nu er alweer
berichtjes binnenkomen voor de komende
weken. Om in deze leegte te voorzien, die
we min of meer zelf hebben gecreëerd, gaan
we de Geitenbellen als een los A4-tje door
het dorp, huis-aan-huis, rond laten brengen.
In eerste instantie als proef, zwart/wit, eenmaal in de 14 dagen op de even weeknummers, zo nodig vaker of we slaan er een
over, even afwachten. Hierbij willen we de
Dorpsomroepers niet in de weg zitten, dus
het moet wel om een aantal berichten gaan.
Dus te veel of te lang “voor op de bel”
De Geitenbellen waren altijd gratis voor
abonnees, dat kan dan niet meer, maar voor
particulieren en verenigingen vragen we een
kleine, vaste bijdrage. Voor ondernemers
komt er nog een overzichtje van de tarieven
en afmetingen. Uiteraard met BTW verrekening. Heeft u nu al wat te melden dan graag
(uitsluitend) per email: uitgeverij@vlie.land
De eerste Geitenbel als kennismaking kunt u
de komende zaterdag verwachten.

Kerkdiensten

NICOLAASKERK

aan het Kerkplein Vlieland

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 Pinksteren, a.s. zondag
20 mei; 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 21 mei 19.30 uur.

STICHTING JEUGD EN JONGERENWERK VLIELAND

Willy, Addie en Erna
Op donderdag 31 mei a.s. zullen voor u
gaan koken; Willy, Addie en Erna.
Het lentemenu:
. Verse groentesoep
. Pasta met een lekkere, eigengemaakte saus
. Yoghurt met slagroom en verse aardbeien
Voor deelname kunt u zich opgeven
t/m maandag 28 mei
Bij Willy - telefoon 06.239.17.847
Bij Erna - telefoon 06.219.52.859
De kosten bedragen € 5,50
Wij hopen met velen van u een lekkere
maaltijd en uw gezelschap te genieten!
Tot donderdag 31 mei a.s.

Pianostemmer op het eiland!
Medio juni is de Pianostemmer op het eiland!
Afspraak of informatie: 0621-268871

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
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Kerkplein 11

openingstijden:
maandag gesloten
di. t/m za 8.30-12.00 u.
di. t/m vr 13.30-17.00 u.
info@kapsalonvlieland.nl
tel. 0562-451803



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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(Vervolg van pagina 1)

Rode vlag Waddenzee
samenwerking rond de Waddenzee.
En we blikken vooruit op wat er nodig
is om dit wereldwijd bijzondere, maar
kwetsbare natuurgebied goed te behouden voor toekomstige generaties”, aldus Jacobi.
Het wad onder druk
Eerst het goede nieuws. Met de gewone zeehond gaat het goed. Bodemdieren, zoals wormen, schelpdieren
en garnalen, doen het aardig. En datzelfde geldt voor de kwelders die aan
het vaste land vastzitten, zij kunnen
de stijging van de zeespiegel nu aardig
bijhouden.
Maar de kwelders bij de eilanden komen in de knel als het waterpeil blijft
stijgen. Zeker in combinatie met zeebodemdaling door onder andere gaswinning, daar zijn we slecht op voorbereid, stellen de onderzoekers. Dan
verdrinkt een deel van ons unieke
Werelderfgoed Waddenzee. Ook het
open landschap (horizonvervuiling) en
de landschapsvorming door sedimentatie staan onder druk.
Rode vlag
Met de vis in de Waddenzee gaat het
niet goed. Beperkte monitoring laat
een alarmerend beeld zien. Er worden
minder vissen en minder grote vissen
geteld op het Wad. Zo’n 90% minder
ten opzichte van 1959. De onderzoekers stellen in het QSR nu zelfs openlijk dat er sprake is van overbevissing.
Al sinds de jaren ‘80 neemt het aantal
platvissen in de Waddenzee af. Het
QSR wijt dat deels aan de bijvangst
van de garnalenvisserij.
Dat het slecht gaat met de vis in de
Waddenzee heeft ook een desastreus
effect op visetende vogels. Er komen
bijna 500.000 minder trekvogels naar
de Waddenzee, een belangrijke stop
op hun internationale trekroute. En
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ook de broedvogels in het Waddengebied hebben het slecht. Geen van de
doelstellingen voor verbetering zijn
gehaald. Soorten als de watersnip en
bonte strandloper worden met uitsterven bedreigd.
Eén beheerautoriteit: 4 voorwaarden
De onderzoekers noemen als grote
risicofactoren voor behoud van de
Waddenzee: de ingewikkelde samenwerking, het ontbreken van onderzoek en het niet nakomen van gemaakte afspraken. De Waddenvereniging benadrukt daarom nogmaals het
belang van één beheerautoriteit voor
het gehele Nederlandse waddengebied. En niet 13 afzonderlijke partijen
met ieder hun eigen belang.
Eén centrale beheerder die een integraal beheerplan opstelt én toeziet op
uitvoering daarvan. Een sterke leider
is hard nodig. Ook voor het behoud
van de Werelderfgoedstatus. Eén leider met: hart voor het wad, kennis
van het wad, voldoende mensen en
middelen, en een partij die iedereen
meekrijgt in zijn plannen.
Trilaterale regeringsconferentie
Al sinds 1982 komen Duitsland, Denemarken en Nederland elke drie à vier
jaar bij elkaar om samen tot een betere bescherming van de Waddenzee te
komen. Ter gelegenheid van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad, en
het voorzitterschap van Nederland,
wordt deze 13e trilaterale regeringsconferentie in Leeuwarden gehouden.
Grootste knelpunten
Naast het officiële programma (met
als hoogtepunt: de verklaring van
Leeuwarden) is er een keur aan sideevents. De Waddenvereniging is bij
verschillende van deze deelprojecten
betrokken.
Staat van de Wadden- Een analyse
van de grootste knelpunten en bedreigingen voor Werelderfgoed Waddenzee

Houter's Warenhuis
Voor uw gemak, alles onder een dak
Dorpsstraat 48 tel. 0562-451354

Een nieuwe werkplek voor Ziltgetint
Aan het begin van deze maand heeft
Karel Nauta van “Ziltgetint” een
nieuwe werkplaats betrokken. Ook
op het Oosterseveld maar dan veel
ruimer en dus met meer mogelijkheden. Hiermee kan Karel voor de komende tijd met z’n ruime werkplaats
verder aan de groeiende vraag van
het timmerwerk voldoen. Karel: “De
oude loods werd te klein en voldeed
niet meer aan de wens om strak en
vakkundig de opdrachten te maken”.
De vrijstaande loods, met als bijkomend voordeel voor de rustmomenten, met een mooi uitzicht, staat aan
een rustig straatje waar geen verkeer
voorbij raast.
Karel: “Momenteel ben ik druk in de
weer om de werkplaats bedrijfsklaar
in te richten. Dit betekent dat er nogal wat aanpassingen moeten worden
gerealiseerd, alles is groter en ruimer.
Aanpassingen aan o.a. de electra,
verlichting, stofafzuiging en vooral
materiaalopslag. Werkbanken en
werkruimte moeten worden aangepast om ongehinderd uit de voeten te
kunnen en alles naar m’n eigen hand
te zetten, zo’n werkplaats moet als
een vertrouwde oude jas zitten”.
Karel is alweer een aantal jaren actief
met z’n timmerwerk, en heeft inmiddels heel wat opdrachten uitgevoerd
waarvan de foto’s op z’n site staan.
Het is een eenmanstimmerbedrijf
waar men terecht kan voor: timmer-,
graveer-, interieur en constructiewerk
en nog veel meer. Daarbij staat Karel
bekend om zijn creatieve oplossingen.
Nu is hij nog volop bezig zijn werkplaats opnieuw in te richten, maar hij
kan binnenkort weer opdrachten oppakken. Voor wie eens een kijkje wil
nemen; Ziltgetint is te vinden vlak
naast de jachthaven op het bedrijventerrein aan de Havenweg 54.
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De laatste Vliezier
Duizend Vliezieren is het dus niet geworden, hoewel ik
altijd wel gedacht had dat streefgetal te kunnen bereiken
en dan af te ronden. Ik zou dan nu nog 5½ jaar door moeten gaan. Het is goed, beter zo, om dat maar niet te doen!
De rek is eruit en het moet geen opgave worden, daar is
het te leuk voor, het zou ook niet werken en de Vliezier
geen goed doen. Daarbij loopt het leasecontract voor de
printer deze maand ook af en op mijn leeftijd, als kleine
zelfstandige, is het niet verstandig om nog een contract
aan te gaan voor 72 maanden.
Maar niet getreurd of verbitterd. Het is het einde van een
tijdperk en misschien daarom ook het juiste moment. Agnes en ik hebben veel reacties gekregen sinds we met kerst
bekend maakten te gaan stoppen. Allemaal in de trant van:
het kan niet, het mag niet, hoe moet het nu verder? Het is
dan wel jammer dat de lezers het zo ervaren, maar ook
heel mooi, voor ons. Het geeft een gevoel van waardering
dat de Vliezier gemist gaat worden. Niemand heeft gezegd,
althans niet hardop tegen ons; gelukkig dat tie stopt met
dat ge-OH…. Er zijn er natuurlijk ongetwijfeld genoeg die
dat vinden, ook dat mag en het hoort erbij.
Doorstart
Even leek het erop dat er een doorstart kwam, een aantal eilanders leek
zich te verenigen om het door te
zetten. Men wilde graag regelmatig
een stukje schrijven o.i.d. maar niemand wilde echt de kar gaan trekken
en dat is begrijpelijk, maar wel een te
smalle basis om het echt voort te
zetten. Ook de geïnteresseerden van
de wal, waaronder twee serieuze kandidaten, lieten het uiteindelijk afweten zodat er definitief geen doorstart
komt en deze Vliezier echt de laatste
is.
Abonnees
We danken alle abonnees van alle
jaren. We hebben 1000 abonnees per
jaargang dan wel niet gehaald; het
zijn er alles bij elkaar wel veel meer
dan duizend geweest. Soms enkele
maanden, en soms heel lang, nog
steeds zijn er heel veel zeer trouwe
abonnees van het eerste uur.
Maar het fenomeen “abonnee” is
letterlijk een uitstervend begrip; jongelui verbinden zich niet meer, met
name bij grote landelijke dagbladen is
dat een fors probleem. Wat dat betreft heeft de Vliezier, in verhouding,

Er komt volgende
week geen Vliezier uit

Hoezo?

Bootkiekers; een creatie van:Tekeningen Gillis Nienhuis - Tekst Folkert Janssens © hetommetje.nl
Enige gelijkenis berust niet op toeval. Voor de uitspraken zijn de uitgebeelde niet verantwoordelijk

het redelijk comfortabel gehad. Vanaf
het begin waren er altijd wel meer
abonnees aan de wal dan op Vlieland.
Maar dat is ook niet zo bijzonder,
want op een gegeven moment zijn er
ook niet meer brievenbussen op het
eiland. In onze beste tijd hadden we
320 abonnees op Vlie, terwijl er toen
gerekend werd dat er op het eiland
ongeveer 350 huishoudens waren.
Aan de wal zijn de meeste abonnees
duinhuiseigenaren en vaste gasten,
die doorgaans altijd wel drie weken of
langer op Vlie verblijven. Hoewel het
aantal gasten per jaar sterk gestegen
is, is de gemiddelde verblijfsduur een
stuk korter en is daardoor mogelijk
ook de binding met het eiland en de
eilanders minder.
Al met al is het teruglopend aantal
abonnees nu nog niet een reden om te
stoppen. Alhoewel, het werk om een
editie te maken is voor 1 abonnee is
hetzelfde als voor 1000, maar financieel is het wel een stuk comfortabeler.
Adverteerders
Veel hebben we in het voortbestaan
van de Vliezier, naast de abonnees, te
danken aan onze adverteerders. Zij
zorgen, soms incidenteel en vaak

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

structureel, voor de nodige inkomsten. Natuurlijk adverteert een ondernemer uit eigenbelang, maar de Vliezier kon door de jaren ook rekenen op
adverteerders, sommige vanaf het
eerste uur die ook het belang van de
Vliezier zagen en het zo jarenlang
ondersteunden met een advertentie,
waarvoor onze grote dank!
Columnisten
Onze dank gaat ook uit naar alle mensen die al die jaren, elk op hun eigen
wijze, hebben bijgedragen aan de
Vliezier. Natuurlijk John Deen, met z’n
prachtige columns van de Vliedokter,
Jan Houter met zijn reisverhalen en
redactionele bijdragen, de dominees
Harry Pals en Frans Weeda met hun
columns, Arnold en Louis met de Zeebaarscompetitie. Bijdragen van Marian Woestenburg, Anke Bruin, Nils
Koster en Folkert Janssens met z’n
niet te evenaren “Bootkiekers” en nog
vele andere eilanders en verenigingen, zoals: de Bridgeclub vanaf het
eerste uur, TCV’91, VSV’31, Sportcentrum, de Biljartvereniging en last but
not least Sjoelen met Bart. De bijdrage van de Uiterton, Fanfare, Zeemanskoor en ongetwijfeld vergeet ik er een
hoop, sorry daarvoor.
Al deze mensen en verenigingen hebben aan de diversiteit en de leeswaardigheid van de Vliezier bijgedragen,
allemaal dank daarvoor!
(Vervolg op pagina 7)
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Bezorgers
Vaste structuur gaven 18 jaar lang
onze bezorgers, het zijn er tientallen
geweest, meestal zo tussen de 12-15
jaar. De eerste was Niels Visser, die
deed elke week het hele dorp in z’n
eentje, daarna een klein legertje,
steeds drie, een voor elk wijkje van
ongeveer 100 abonnees. Elke donderdag op een vast tijdstip. Zij waren dan
bijna altijd op tijd, dat de Vliezier dan
niet altijd op tijd werd bezorgd lag
meer aan mij, omdat ik niet klaar was
of er weer een storing was. Onze laatste bezorgers, ze doen het inmiddels
alweer een paar jaar, zijn: Sarah, Milan en Jelmer, ook jullie bedankt voor
al jullie geduld en flexibiliteit…….
Jubileum uitgave
Deze laatste Vliezier ziet er verder
gewoon uit, geen lauwerkransje op de
voorpagina☺ of andere opsmuk, niet
terugbladeren en terugkijken op 18
jaar Vliezier.
En de momenten waren er: het debacle Duinwijck waarbij de Vliezier de
totaal verkeerd toegepaste fundatietechniek openbaarde, het schandaal
rond de erfenis aan de gemeente van
Neeltje Kat, het zonder vergunning
herbouwen van het Reddingshuisje op
de Hors. De afgelopen tijd zijn er nog
twee zaken die meer aandacht verdienen, maar dat is een taak voor of de
gemeenteraad of de rekenkamer, niet
meer voor de Vliezier.
Schrijffouten
Hierbij verdient Agnes een extra vermelding. Altijd steun en support, een
wijkje lopen maar bovenal, door de
jaren heen telkens weer; elke week
opnieuw alle schrijffouten verbeteren!
De Vliezier stopt dan wel, het nieuws
op Vlieland niet. Zonder enige regelmaat, maar wel frequent omdat ik het
toch niet kan laten, zal ik een stukje
schrijven over Vlieland: nieuws, iets
opvallends, een mooie gebeurtenis of
iets wat commentaar behoeft.
Wie het wil volgen kan de blog aanklikken op: www.vliezier.vlie.land
Groet en dank voor al die jaren!
Berend & Agnes
NB: leuk stukje in de Leeuwarder Courant van
vandaag, bedankt Marscha van der Vlies.

www.vliezier.vlie.land
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De Geuzenpenning van Vlieland
Deze week wordt een nieuw, spannend jeugdboek geïntroduceerd,
getiteld 'De Geuzenpenning van Vlieland'', geschreven door Kitty Nooy.
Zij was ook de schrijfster van de kinderboeken 'De ramp van 1666' en
'Hindi de Noorman'.
Dit verhaal speelt zich ook weer af op
Vlieland. Het meisje Vlinder woont
sinds kort op Vlieland. Op een dag
ontdekt zij twee vergeten tassen op
de kade van Harlingen en besluit ze
mee naar huis te nemen.

Actieplan voor Broedvogels op Waddenzee
Het gaat slecht met veel broedvogels
in de Waddenzee. Daarom ligt er nu
een Actieplan voor Broedvogels, dat
donderdag en vrijdag wordt gepresenteerd in Leeuwarden. Met het
plan van 'Programma naar een Rijke
Waddenzee' (PRW) moet de negatieve trend bij 21 soorten broedvogels
omgebogen gaan worden.
Meeste soorten hebben het moeilijk
In de Waddenzee leven zo'n 12 miljoen vogels. 'Met sommige soorten
gaat het ook best goed', zegt Jonna
van Ulzen van het PRW. 'Maar er zijn
21 soorten die het echt niet goed
doen.' Daarom zijn extra maatregelen
nodig in het natuurbeheer aldus PRW.
'Er zijn nu bijvoorbeeld te weinig
broedplekken', zegt Van Ulzen. 'De
mens heeft de kustlijn aangepakt met
dijken en daardoor zijn er minder
kwelders.'
Internationaal probleem
Het PRW zegt dat vogelsoorten steeds
afhankelijker worden van de Waddenzee en dat is een teken dat het slecht
met de soort gaat.
Van Ulzen: 'Het is een internationaal
probleem dat we ook in andere lan-

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

06 46 371 624

De achtergelaten bagage blijkt van
een vermist meisje, Cynthia. Deze
vermissing heeft van alles te maken
met een kostbare geuzenpenning.
Alle aanwijzingen lijken naar het
Pronkermuseum op Vlieland te wijzen, het huis waar Vlinder samen met
haar moeder woont. Zal het haar lukken om het vermiste meisje én de
penning te vinden voordat Cynthia's
gemene stiefvader hen in handen
krijgt?
Geïnspireerd op een verblijf te Vlieland in Opoe Nel's Bed&Breakfest,
een rondleiding over het prachtige
eiland door Jan Houter en de overtocht met Rederij Doeksen onder leiding van Klaas van Randen. Herken
allerlei bekende eilanders, van burgemeester tot de slager en Jan 'de pierenman', en loop nooit meer langs
Dorpsstraat 29, zonder aan het museum van Pronker te denken.
De omslagillustratie is van de hand
van Frans Schot en in het boekje zelf
divers bijzonder fotomateriaal.
Het boekje is gedrukt door Flevomedia te Harlingen en kost € 9,50.

den met Waddenzee, zoals Denemarken en Duitsland, zien. Daarom hebben we ook dit plan gemaakt.'
Kosten
Volgens Van Ulzen kost het project
zo'n 50 miljoen euro, maar worden de
meeste kosten (34 miljoen) al gedekt
door de liggende beleidsplannen zoals
Natura 2000 en PAS.
Toch is er nog een extra impuls nodig
van zestien miljoen euro voor de periode tot 2028. Daar wordt nu nog naar
gezocht.
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Wethouder Henk Visser
huisjes, en nog veel meer. Een groot
deel van zijn aandacht en inzet al die
jaren ging uit naar de problematiek
van de Uiterton, aanvankelijk in eerste
instantie het überhaupt voortbestaan,
destijds in nauwe samenwerking met
Frans Weeda, die voorzitter was van
de Uiterton, en de laatste jaren was
Henk Visser de grote motor voor de
realisatie van de nieuwbouw van de
Uiterton die op korte termijn zijn beslag moet krijgen. Een project en ambitie die op de andere eilanden respect afdwingt, dat dit op Vlieland gerealiseerd kan worden en waarvoor
Henk veel credits kreeg van burgemeester Schokker in haar toespraak.
Schokker kon er niet omheen de lange
monologen van Henk te benoemen
tijdens de raadsvergaderingen, dit
kwam vooral door zijn dossierkennis:

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:

“als je veel weet, heb je veel te vertellen”. Daarom had hij ook soms wat
moeite met de inbreng van de gemeenteraad, zoals Schokker het verwoordde, “juist omdat hij zo goed op
de hoogte was van de details”. In haar
toespraak stelde ze ook hoe bijzonder
het was dat Henk 8 jaar wethouder is
geweest, dat houden er tegenwoordig
niet veel meer vol.
De kennis van acht jaar wethouderschap gaat met zijn vertrek niet verloren. Henk is voorzitter geworden van
het ABV en zal de nieuwe raadsleden,
bestuur en achterban laten delen met
zijn kennis de komende tijd. Als blijk
van waardering kreeg Henk van de
gemeente “de geit” aangeboden, een
bronzen replica van de bronzen levensgrote geit, het symbool van Vlieland, die staat in de Dorpsstraat ter
hoogte van nummer 47.
Dick Visser sprak daarna zijn naamgenoot toe met een woord van dank
namens de gemeenteraad. Hij memoreerde met een compliment aan het
feit hoe snel Henk zich de Vlielandse
politiek had eigen gemaakt, vooral
gezien al die lastige dossiers.
Ambtenaren
Hierna was natuurlijk het woord aan
Henk zelf; “met acht velletjes”, grapte
de voorzitter. Hij dankte iedereen voor
de lovende woorden en erkende dat
hij liever door de achterdeur wilde
vertrekken, omdat hij niet zo nodig op
de voorgrond hoeft, maar vond het
mooi, met zoveel lovende woorden,
om met opgeheven hoofd, na dit afscheid, door de voordeur te kunnen
vertrekken.
Hij dankte naast de raad en het college vooral de ambtenaren voor al hun
steun aan hem en noemde ze het fundament van het feit dat Vlieland als
een na kleinste gemeente van Nederland als een zelfstandige gemeente
kan bestaan en de optimale dienstverlening kan bieden aan de burgers.
Vrijwilligers
Ook roemde Visser de vele vrijwilligers
die zich op allerlei terreinen verdienstelijk maken voor de Vlielandse samenleving en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het eiland. Ook zij verdienen
de juiste waardering.
Henk sloot af met hoe hij op straat
werd bedankt door een eilander met
een blik in z’n ogen die hem deed realiseren waar hij het die acht jaar allemaal voor had gedaan. “Het was zeer
de moeite waard geweest”.

Post

van lezers
Beste redactie/Hazenberg
Dit is dan echt de laatste Vliezier.
Jammer, jammer, jammer want we
zullen haar zeker gaan missen. Jullie
Vlielanders kunnen en zullen via de
mond op mond informatie vast wel
aardig op de hoogte blijven van het
wel en wee van het eiland. Maar wij
trouwe eiland bezoekers moeten het
maar doen, met af en toe een sensatie berichtje in de Leeuwarder Courant van een week of langer oud.
Of een bezoeker die van het eiland
komt en wat wetenswaardigheden en
nieuws doorgeef. Ja en die posters in
het dorp, die zien we niet aan de wal.
Maar voor ons nu de werkelijkheid
…… geen informatie meer over de
nieuwe dijk. Geen informatie meer
van de gemeente. Geen agenda meer.
We kunnen niet eens meer zien of
Akkie wel of niet gaat wandelen.
Geen geitenbelletjes meer. Geen bridgenieuws meer. Geen waterstanden
meer. En ga zo maar door. Hoe moeten we nu weten wanneer er braderieën zijn? Hoe moeten we nu weten
wat Ina & Riek gaan koken? Hoe moeten we nu weten hoe het met de
school ‘’de Jutter” gaat. Hoe kunnen
we nu nog wat te weten komen over
de Geitenloop, popfestival, halve marathon, Amuse Tour, Uiterton, Podium Vlieland, zwembad, VSV31 en ga
zo maar door.
Daarom is het heel erg jammer dat
deze wekelijkse communicatie met
ons als vaste eilandbezoeker wegvalt.
Hopelijk pakt t.z.t. iemand de draad
weer op. Intussen willen we de redactie en vooral Berend Hazenberg heel
hartelijk bedanken voor zijn fantastisch werk om iedere week maar weer
de Vliezier bij ons in de brievenbus te
deponeren. Een goed verzorgd blad,
goed leesbaar mooi gedrukt en afgewerkt en bijna altijd op tijd. Ook de
diverse rubrieken waren zeker de
moeite waard en als ze stopten kwam
wel weer iets anders bij.
Bedankt voor al die mooie jaren, dat
we als bezoeker van Vlieland, de Vliezier konden lezen.
Kollum,
Henk en Janke Banda
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VOOR EEN GROEN VLIELAND!
Word lid en/of klant!

Ook voor niet-Vlielanders

ecvlieland.nl
Berend Bedankt!
Dit stukje voor de laatste Vliezier willen we openen met onze hartelijk
dank aan Berend. De ruimte en support die hij de afgelopen 2 jaar gaf
aan de Energie Coöperatie Vlieland –
ECV is fantastisch geweest. Het zal
vanaf nu lastiger worden een spreekbuis te vinden om de Vlielander bevolking op de hoogte te houden van
het wel en wee van de ECV.
We grijpen daarom deze laatste kans
om jullie nogmaals te attenderen op
het volgende:
Door voor € 50,-- een aandeel te kopen van de ECV (=het lidmaatschap)
blijf je altijd op de hoogte van bestaande en nieuwe projecten en kun
je meedenken daarover en je inbreng
hebben.
Door klant te worden van de ECV
(=CO2 vrije energie af te nemen van
de OM) steun je het werk van de coöperatie en draag je je steentje bij
aan een beter milieu.
“Oh ja, dat wilde ik steeds nog doen”
… als dat is wat je nu denkt, pak dan
die koe ook bij de horens en zoek je
energiejaarrekening op, hierop zie je
hoeveel je jaarlijks verbruikt en wat je

hiervoor gaat betalen. Ga dan naar
www.ecvlieland.nl/meedoen/
meedoen-als-klant. Klik dan op digitaal formulier en vul daar je postcode
en huisnummer in. Kies de ECV als
jouw coöperatie. Vul daarna je jaarverbruik elektrisch en/of gas in . Kies
vervolgens of je een variabel of meerjarig contract zou willen aangaan. Vul
je contactgegevens in. Hierna zie je
voor welk bedrag de “OM” aan je zou
willen leveren.
Beslis of je klant wilt gaan worden ……
“Goed voor het eiland, goed voor jezelf”!
NB: Ook bij de laatste overstappers
bleek weer dat iedereen zelfs goedkoper uit was door hun overstap.
De realisatie van de Zonneakker op
Vlieland is ondertussen gestart.
Via de Facebookpagina van de ECV
houden we u op de hoogte:
Energie.Cooperatie.Vlieland
Berend nogmaals hartelijk dank en in
de toekomst gaan we graag gebruik
maken van de weblog Vliezier.vlie.land, wij wensen je daarmee
en met al je andere activiteiten veel
succes.
De ECV

Vorige week is “Koken op Vlieland
gepresenteerd” Een leuk kookboekje
op initiatief van Bianca Kikstra die het
boekje van uitgeverij “Orange House”
miste in de reeks van al bestaande
boekjes van de andere eilanden:
Texel, Terschelling en Ameland
Nu dus ook "Koken op Vlieland"
In dit kookboek presenteren bekende
en minder bekende Vlielanders maar
liefst 46 heerlijke gerechten met een
belangrijk deel, en hoe kan het ook
anders, producten uit de zee.
Vraag aan Bianca: Hoe zijn de eilanders
geselecteerd? “Ik heb alle bedrijven
benaderd. Alle horecabedrijven hebben zelf een recept aangeleverd en
gekookt zodat wij het konden fotograferen. Daarnaast zijn er gerechten en
daarvan foto’s gemaakt door culinaire
redactie.
Leuk boekje met mooie foto’s en heerlijke gerechten, 108 pagina's.
Overal op Vlieland te koop € 15,95

Tennisclub Vlieland bedankt de Vliezier
voor alle geplaatste artikelen
van de afgelopen jaren.

We zullen het gaan missen...
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AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels bekend
als de General Data Protection Regulation
(GDPR) - vervangt per 25 mei 2018 de
huidige privacywetgeving. De AVG bevat
regels voor het (automatisch) verwerken
van persoonsgegevens. Deze nieuwe
Europese privacywet dwingt ondernemers
tot meer actie en maatregelen wanneer
men gegevens van (o.a) klanten vastlegt.
Uitgeverij Het Wad heeft een klantenbestand van adverteerders en van opdrachtgevers voor drukwerk. Abonnee gegevens
van de Vliezier worden verwijderd, zie
toelichting op blz. 11..
De gegevens welk wij van onze klanten
hebben opgeslagen betreffen uitsluitend
(bedrijfs)naam, adres, eventueel een telefoonnummer en soms een of meerdere
emailadressen.
Deze gegevens worden nergens anders
voor gebruikt dan voor facturering en/of
mailing. Deze basisgegevens houden wij
in ons bestand zolang u klant bent bij ons.
U heeft het recht op: • Inzage, aanpassen
en verwijderen van gegevens. • Om toestemming te kunnen beperken, én weer te
kunnen intrekken. • Dataportabiliteit.
Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u
lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

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

Sjoelen
met Bart
Naam

bakken

totaal max.worp

Loodscafe 13 mei
ancko
5
paul
5
hansko
5
theo
5
adriana
5
carlossus
5
spar
5
sam
5
esther
5
john
5
simone
5
Ilona
5
tomtom
5
lucie
5
mar/adr
5
dennis
5
jurjen
4
herbertr
3
jan
3
roxanne
3
pien
3
paul2
3
mike
3

602
567
562
547
544
529
521
508
503
496
492
491
448
446
429
427
405
318
304
297
282
279
268

127
126
122
122
115
110
122
120
127
105
111
108
104
106
104
106
113
127
110
109
104
106
98

En 2 en 1 bakkers:
petra, natasja, nikola, chan, eduardo,
emile, simon, jeroen, piet en michel
Uiterton 13/14 mei
marjolein
9
nelC
9
tinus
9
gerrie
9
aron
4
back on Vlie...
steef
5
joop
5
alex
4

1025
978
902
856
407

125
127
127
113
108

402
398
370

88
80
104

Tja, de laatste keer de uitslagen in de
Vliezier, op de sportpagina, samen
met tennis , bridge en waterstanden.
Berend en Agnes bedankt voor jullie
monnikenwerk, we gaan t missen.....

(lokaal tarief)

MAAR de uitslagen zijn voortaan te
zien op de website: sjoelenmetbart.nl

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

En misschien nu voor jullie wel tijd om
met de eilanders mee te sjoelen op
zondag ca 17u, van harte welkom.

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

14/10/2017
14/10/2017
15/10/2017
15/10/2017
15/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
25/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
27/10/2017
28/10/2017
28/10/2017
28/10/2017

16:45+
22:55+
05:15+
11:45+
18:00+
00:16+
06:15+
13:06+
19:25+
01:29+
07:25+
14:06+
20:15+
02:25+
08:36+
15:00+
21:10+
03:15+
09:26+
15:48+
21:56+
04:02+
10:07+
16:26+
22:30+
04:41+
10:35+
17:01+
22:55+
05:16+
11:05+
17:31+
23:26+
05:46+
11:36+
17:56+
23:50+
06:16+
12:15+
18:26+
00:26+
06:46+
12:35+
18:50+
00:44+
07:04+
13:05+
19:26+
01:25+
07:34+
13:46+
19:56+
01:54+
08:26+
14:36+

HW 68 cm
LW -63 cm
HW 89 cm
LW -82 cm
HW 73 cm
LW -71 cm
HW 99 cm
LW -92 cm
HW 82 cm
LW -84 cm
HW 110 cm
LW -103 cm
HW 91 cm
LW -95 cm
HW 116 cm
LW -109 cm
HW 95 cm
LW -101 cm
HW 116 cm
LW -108 cm
HW 95 cm
LW -103 cm
HW 112 cm
LW -103 cm
HW 95 cm
LW -102 cm
HW 108 cm
LW -99 cm
HW 96 cm
LW -101 cm
HW 104 cm
LW -96 cm
HW 99 cm
LW -99 cm
HW 99 cm
LW -93 cm
HW 100 cm
LW -94 cm
HW 90 cm
LW -89 cm
HW 96 cm
LW -86 cm
HW 80 cm
LW -83 cm
HW 90 cm
LW -77 cm
HW 71 cm
LW -76 cm
HW 85 cm
LW -69 cm
HW 63 cm
LW -71 cm
HW 80 cm
LW -63 cm
HW 57 cm

+) Zomertijd. Bron: www.getij.nl

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

TOT SJOELS dus,
plaats/tijd zie (de laatste)
Vliezier en de Vlietrine.
Bart 06 54 243 591

Hoogste waterstand: 3,23 + NAP

De hoogst gemeten waterstand op Vlieland was
op 03 januari 1976: 323 cm boven NAP. Dit is
het niveau als er 1,20 m. water in de terminal
van Doeksen staat. De coupure sluit bij 2.80 m.+
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Vliezier op z’n Fries Zwarte Brigade van Caroline groot succes
De Vliezier wie in streekblêd dat foarhinne wykliks ferskynde op it Fryske
Waadeilân Flylân. It tydskrift waard
foar it earst publisearre yn 2000, as
de opfolger fan Het Baken. Dat lêste
blêd wie oarspronklik úteinset as it
klubkrantsje fan 'e pleatslike drumband, dat meitiid útwoeksen wie ta in
doarpskrante. De Vliezier ferskynde
ûnder redaksje fan en waard útjûn
troch Berend Hazenberg. Dy dielde it
wurk earst mei twa maten, mar de op
in stuit kaam er der allinne foar te
stean, hoewol't er foar in part stypje
koe op syn frou.[1]

Vorig
jaar
richtte
Caroline
(Vlielandfoto), de Zwarte Brigade op.
Een online platform dat inspeelt op
de behoefte van restaurateurs in de
zoektocht naar goed personeel.

Yn 2011 ferskynde De Vliezier noch yn
46 kear yn 't jier en hie it krantsje in
oplaach fan 800 stiks. Yn 2017 wiene
der 600 abonnees, wêrfan 300 op
Flylân en nochris 300 op it fêstelân.
De oplaach bedroech doe noch 600
stiks. Neffens Hazenberg wie benammen fergrizing debet oan it weromrinnen fan it tal abonnees, mei't de jongerein almar minder belangstelling
foar de printe media hat en it nijs
opnimt fia de sosjale media.[1]

Op de succesvolle site van Caroline
kunnen restaurateurs vacatures plaatsen met betrekking tot de zwarte brigade. Aanleiding voor Caroline om
deze onderneming te starten was dat
veel grote websites te onoverzichtelijk zijn. Caroline: “Als je zelf een hoog
niveau in hospitality hebt bereikt, wil
je niet honderden of zelfs duizenden
vacatures doorspitten die niet voldoen aan jouw wensen.
Met de Zwarte Brigade wordt een
duidelijke grens getrokken: restau-

Yn it nûmer fan De Vliezier fan 26
desimber 2017 kundige Hazenberg
oan dat fan doel is om mei it krantsje
op te hâlden. Hy sei troch te gean
oant it 750e nûmer, dat yn it foarjier
fan 2018 ferskynt. As der him dan net
ien melden hat om it wurk oer te nimmen, falt it doek foar De Vliezier. Op
29 maart 2018 waard bekend dat Hazenberg gjin opfolger fine kinnen hie.
Sadwaande ferskynt ein mei de lêste
edysje fan De Vliezier.

Voor de horeca leken onder ons: De
zwarte brigade is het personeel in het
zicht bij de betere restaurant: managers, maître, gastheer/vrouw, kelners,
sommeliers enz. De naam Zwarte Brigade is afgeleid van de meer bekende
naam “Witte Brigade”, dat is de verzamelnaam voor al het keukenpersoneel, de namen zijn gerelateerd aan
de (doorgaans) kleur van de kleding.

rants die hun vacatures presenteren
hebben hun sporen verdiend met
vermeldingen in grote Nederlandse
restaurantgidsen”.
Inmiddels is het succes van de Zwarte
Brigade evident: verschillende bekende Nederlandse restaurants hebben
reeds een vacature op de website
geplaatst. Ze wordt geprezen voor
onder meer de persoonlijke touch,
het overzichtelijke en snelle acties.
Caroline combineert haar groeiende
werkzaamheden voor de Zwarte Brigade met haar baan als medeeigenaar van restaurant Het Armhuis
op Vlieland en haar fotovakbedrijf.
Benieuwd: zwartebrigade.nl

MOLENAAR - LEEK VERHUIZINGEN

www.molenaar-leek.nl - tel 0223 - 631354 - Den Helder

https://fy.wikipedia.org/wiki/De Vliezier

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.

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 administratie
Voor de goede orde delen wij aan onze
abonnees mee dat het adressenbestand van de
Vliezier voor administratieve doeleinden nog
een jaar na deze uitgave zal worden bewaard
en niet aan derden zal worden doorgegeven.
De afgegeven incasso machtigingen zullen
worden vernietigd na de wettelijk vastgestelde
termijn van 14 maanden na laatste incasso van
april 2018. Uitgeverij Het Wad - Vlieland.

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

