Laatste nieuws

Nieuwsbrief nr. 2

tentdoek

Nieuwe plannen
demontabel tenthuis

december 2009

te koop

in 2010

Eiland
Fietsen over schelpenpaden.
Van laag tot ver omhoog.
Duinen grenzen van de zee
Waar het witte schuim verwaait
Over een stil
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en verlaten strand.
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Vlieland vanuit de lucht

Het land markeren
De veerboot vaart langs
Om later af te meren.
Fietsen over schelpenpaden

TERUGBLIK en VOORUITBLIK
Tenthuis “Op Vlie”

zomerseizoen

Henk van Setten

We kunnen terugkijken op een heel

De goede bedden en heerlijk luie bank

schitterend mooi voor– en na- seizoen.

blijven gewoon, net als de meubels.

Daartussenin was het ook heerlijk

Maar voor de rest gaat er wel wat ver-

kamperen op Vlie. Met natuurlijk altijd

anderen volgend jaar. De vloerbedek-

(een beetje) wind. Veel wind soms.

king gaat er (gelukkig) ook uit.

Zoveel wind dat je bijna niet in slaap kon

Na het seizoen zijn de matten in de was-

komen. Of juist wel.

machine gegaan en hebben we ze
gebruikt voor het goed inpakken van

In 2009

onze spullen.

Into the great wide open

In 2010 kan er weer gewoon geveegd

Podium Vlieland (Ik zoek Leen)

worden met de bezem en niet op de

„Vlieland toen‟ van Jan Houter

knieën. In een vernieuwd tenthuis.
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Jacqueline, Germien, Mirjam en Marjon
Dirk en Lia
Johanna
Sylvia Gilsing met gezin
Opa en oma
Titus en Monique, Raphaël en Luca
Reijer & Karin, Jacco, Henny en Desirée
Amanda, Margreet, Tessa en Greet
Bart en Tiny met kids
Gerrit en Monique
Petra, Pepijn, Melchior en Tonja
Patrick, Nelleke, Max en Anna
Myriam Nijwening
Henri, Mieke, Romana en Remi
Servaas, Tineke, Thijn en Joost

GASTEN

In de schijnwerper

uit het buitenland
uit het binneland
schrijfster
Petra Pen

Henri van der Land met gezin uit Tanzania.
kwam vanaf een ander Waddeneiland
een nachtje over naar Vlieland. Hij verbleef
met zijn gezin in ons tenthuis.

Het vertelt het levensverhaal van een dove
Nederlandse vrouw in
de 20e eeuw.

Henri heeft Match Maker Associates (MMA)
opgericht (meer info: www.mma-ltd.com)

Bekende gasten dus (in)
Op Vlie.

Ook te gast dit jaar was de schrijver van
het boek: “Bea Visser, Dove Prinses”, dat
eerder
dit jaar verscheen.
Kop voor artikel op binnenpagina
Gevonden:
Een mooie schelpenketting. Als deze van
één van jullie is, graag
even een mailtje dan
sturen we hem op.

De fietssleutel van de
huurfiets kwamen we
tegen bij het afbreken.
Hij lag op het balkje
naast het kastje waar de
(auto)radio op stond.
Bijschrift bij afbeelding.

Dorpsstraat in de sneeuw
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Van onze gasten
“Op Vlie” wordt een hele
mooie zomer herinnering
voor mij en de kinderen.
Wat ons betreft zeker
voor herhaling vatbaar.
Wat wil een mens nog
meer: Zand in je haren,
blaren op je voeten, koude nachten, luidruchtige
festivalgangers, vislucht
bij de tent, geen elektriciteit, koffer zoek, fiets gestolen, stoere verhalen
van Folkert, een lege
kampwinkel, We hebben
er ontzettend van genoten. Volgend jaar „huren‟
we jullie tent graag weer.

Jammer genoeg komt
aan alles weer een eind.
Na een winderig nachtje
zijn we de volgende dag
weer richting de Veluwe
vertrokken.
Jammer dat het zo snel
om was. Het leek wel
alsof we veel langer op
Vlieland geweest waren
dan die 2 dagen. Heerlijk!

Bedankt voor de gastvrijheid in jullie tenthuis “Op
Vlie”. We houden de traditie in stand met een
kleine uitbreiding van
“Blond”.

Vogelbroedgebieden in 2009 gesloten
VOSSENHOL

GEZIEN IN DE
BUURT VAN
TENTHUIS

De reden voor deze maatregel:
er zijn vossen gesignaleerd. Vossen
komen normaal niet voor op Vlieland. Omdat veel vogels op het
eiland op de grond broeden, richten vossen veel schade aan in de
broedkolonies. Duizenden nesten
van aalscholvers, lepelaars en
meeuwen zijn leeggehaald. Ook
andere vogels en konijnen zijn het
slachtoffer. Daarom hebben Staatsbosbeheer en de gemeente

Vlieland besloten de vossen te
gaan bejagen. Inmiddels zijn er ook
klemmen gezet.
Het is niet waarschijnlijk dat de
vossen op eigen kracht het eiland
hebben bereikt. De afstand tussen
het vaste land en het eiland is te
groot en het is onmogelijk Vlieland
lopend over het wad te bereiken.
E r zijn op dit moment 5 vossen
gevangen.

We gaan er weer een
gezellig weekend van
maken!
Mooie tekeningen in
het gastenboek van
Raphael, Anne,
Romana en Remi
en van Myriam
I ♥ Vlieland
Heerlijk ontbijten „s
morgens vroeg op het
strand . Omdat het zulk
mooi weer was de hele dag maar gebleven.
Eind van de middag
eigen gevangen/
gebakken vis. Mmm

Tenthuis Op Vlie
Verhuurder:
Foto: Johanna Huisman
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Vlieland, voor rust
en ruimte!

Typ hier de slogan.

in tenthuis „Op Vlie‟
En dat is het zo‟n beetje, op Vlie
Aaf Brandt Corstius
De afgelopen paar dagen ben ik
ondergedompeld geweest in een
subcultuur, en die subcultuur heet
Vlieland. Ik kende Texel al (toeristisch,
gigantisch), en Terschelling (Oerollig)
en Schiermonnikoog (toeristisch,
piepklein). Maar Vlieland, was mij al
door ervaren Vlielandgangers bezworen, was iets heel anders.
Ik moet ook niet Vlieland zeggen, het
is „Vlie‟. Straten heten hier ook niet
„straat‟, maar om onduidelijke redenen „glop‟. Er is één dorp, en dat
heet Oost-Vlieland. Op de ANWBpaddestoelen staat „Dorp‟, „Strand‟
en zomerhuizenterrein‟.
En dat is het zo‟n beetje, op Vlie.
Terwijl ik door de gloppen struinde,
concludeerde ik dat het me beviel
op Vlie. Het is prettig dat alles op één
paddestoel past. Richtingsgevoel
hoef je er niet te hebben.
Veel plannen hoef je niet te maken.
En mocht je toch plannen hebben,
en een veeleisend stadsmens zijn,
dus niet aangewezen willen zijn op

Volg nu voor heel even de woorden langs de waterlijn.
Laat hier je grootste zorg slechts natte voeten zijn.

één souvenirwinkel waar ze terracotta flesjes juttersbitter verkopen en
een restaurant waar oude opgebakken schol wordt geserveerd – dan
kun je ook nog ergens heen.

jongen die het wel aardig doet bij
een bonte avond. Die indruk bleek
te kloppen, want Lucky Fonz komt
al zijn hele leven op de camping
van Vlie en werkte daar in het animatieteam. Hij is een hartstochtelijk
Op Vlie is zowaar een kunstzinnig film- Vlie-aanhanger en vindt het eiland
huis (lijkt mij een onrendabele busi„een dankbare bron voor metafness met duizend inwoners).
oren‟, vertelde hij in het interview.
En er is zelfs een officiële leuke winkel,
waardoor ik er toch nog in slaagde
Zo maakte Lucky Fonz een lange
veel geld uit te geven.
Engelse songtekst geïnspireerd op
Zonder dat ik juttersbitter of een kap- de vuurtoren van Vlie, die erg klein
stokje in de vorm van een blauw-wit is, maar op het hoogste duin van
anker hoefde te kopen.
Nederland staat. De vuurtoren is
voor Lucky Fonz, vertelde hij in het
In de Vlieronde, de krant van Vlie, las interview, een „persoonlijk stateik een diepte-interview met Lucky
ment‟.Dat soort praatjes had ik
Fonz III, de jonge zanger die roem
triest gevonden als ik niet op Vlie
vergaarde door vorig jaar in De we- was geweest.
reld draait door over actualiteiten te
zingen.
Maar nu begreep ik het wel een
Op mij kwam hij altijd over als een
beetje.

Wij wensen alle gasten die dit jaar in ons tenthuis
“Op Vlie” zijn geweest prettige feestdagen
wie weet tot ziens … Op Vlie!

