
 

Hierbij nog even een karakteristieke foto van onze voorraadkast. 

Niet moeders mooiste, maar wel efficiënt en makkelijk 

(afsluitbaar). 

 

Soms lieten jullie gasten etenswaren achter.  

De tomatenpuree, boontjes, macaroni en stroop in 

dichte verpakking hebben we maar mee naar vaste 

wal genomen.   

 

Onze voorraadkast  heeft inmiddels toch zijn laatste  

seizoen gehad.  Hij is namelijk niet op de platte wa-

gen te tillen als hij na afloop van het seizoen weer 

naar de opslag gaat. 

Voor volgend seizoen hebben we een “nieuwe keu-

ken” op de kop weten te tikken via Marktplaats. 

 

 

Terugblik 2008 

       Gasten (in) “Op Vlie” 

In het gastenboek hebben 

we kunnen lezen dat jullie 

genoten hebben van en in 

ons tenthuis “Op Vlie”.  

Wat wij niet wisten toen 

we het tenthuis kochten  is 

dat het heel goed toeven is 

in dé tent van Vlieland, De 

Bolder! 

De voetbalwedstrijden op 

tv  in De Bolder waren 

gezellig en het eten lekker 

voor een goede prijs. 

Ook het assortiment en de 

prijzen in de kampwinkel 

Klavervier waren goed. Op 

welke  camping vind je 

zo‟n grote winkel!  

Heerlijk ook waren de 

verse broodjes „s-morgens. 

Alle lof Sytze en Anneke! 

 

En last but not least:  

Eerlijk is eerlijk: die bood-

schappentas op wieltjes 

was wel makkelijk, ook als 

je nog geen 50 bent! 

             De voorraadkast 

 

  
Terugblik 2008  

Ditjes en Datjes  

Gasten in “Op Vlie”  

Mijn Vlieland  

De waarheid  

  

Nieuwsbrief 1 

Ditjes en Datjes  

   We hebben heerlijk ge-

smuld van de harde 

worst die is blijven han-

gen. 

 Onze „buren‟ spreken nog 

van die mooie muziek die 
gemaakt is door de 4 

boys! 

   Extra achtergebleven zijn 

2 strandstoeltjes, Knexx, 

vlieger, gereedschap van 

een toekomstige timmer-

man en    

   Het was altijd steeds 

weer een verrassing wat 
we aantroffen in de 

voorraadkast.  De kast 

bleef goed gevuld. Voor 

het eerst cranberrythee 
gedronken!  Dat hoort 

(zo) bij Vlieland.  

 Nog niet zelf cranberry's 

geplukt maar wel een 

doosje mee naar huis 

genomen. Cranberry 

schijnt heerlijk te zijn als 
compote bij wild.  Het 

recept vindt u binnenkort 

in het receptenboek. 

 

Kampeerterrein 
STORTEMELK  

  

Verhuur 2009  

Nieuw toiletten 

De seizoenstip 

Mooi Moment 

Vaste gasten 

Tot Vlie! 

 



 

 

 

 

Uit het gastenboek: Wat ga je nou doen op Vlieland vraagt mijn omgeving als ik van mijn vakantieplannen voor 
deze zomer vertel. “Niets”, is steevast mijn antwoord. Op Vlieland is immers niet zo zeer iets “te doen”. Er is 
vooral “te laten”. Even niets “doen”. Alleen mee kabbelen, met de tijd. Genieten van het samenzijn. Oh ja, we 
doen wel wat, we fietsen, lopen door het bos, de duinen, langs het strand. Wind fel door de haren. De zon wat 
minder fel. Maar niets hoeft. Genieten is het sleutelwoord. Ik heb genoten de afgelopen 2 weken. En weet wel 
zeker dat mijn reisgezelschap dat ook heeft gedaan. Bedankt en tot Vlie! 

 

Mijn wonderschone eiland van bos en zee en strand 
Ik heb voor heel mijn leven mijn hart aan jou verpand 
Waar vind je zulke bossen, waar vind je zulk een strand 
Waar vind je zulke duinen, alleen op het mooie Vlieland 

 

in slechts 4 zinnen beschrijft wijlen A.H. van Linschoten 

in het op het eiland veel gezongen "Mijn Vlieland" op voortreffelijke  

wijze het gevoel dat bij iedere eilander, maar ook bij veel toeristen  

bovenkomt. Een gevoel van vrijheid, opluchting en blijdschap.  

Vlieland is nog echt een paradijs van rust en ruimte. 

Eén van de gasten:  

Op Vlieland tik de tijd een 

tandje trager. 

Tegen de middag staan we in 

alle vroegte op. 

De jeugd geniet de vrijheid 

Grenzen worden vager. 

Niets anders dan de harde zee-

wind aan mijn kop! 

De waarheid ligt in het midden 

Mijn Vlieland 

Verhuur tenthuis “Op Vlie”   

Vlieland 

Het mooiste  

WADDENEILALND 
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Via de link “huren 

tenthuis” op onze website 

www.tenthuisopvlie.nl                       

kunt u doorlinken en zien 

of “Op Vlie” in de door u 

gewenste periode nog  

beschikbaar is.  

 

 

 

 

Oud burgemeester G. Rombout heeft eens gezegd: Mijn collega van Texel zei bij 

zijn installatie op dat eiland dat hij terechtgekomen was op het mooiste Wadden-

eiland. Toen korte tijd later een nieuwe collega op Terschelling was geïnstalleerd, 

sprak deze dezelfde lofuiting uit over dat eiland. De Vlielander burgemeester had 

daarna geantwoord: De waarheid ligt in het midden .... en dat is Vlieland 



Nieuw  in  2009  

Dé gouden seizoenstip 

kwam van Mirjam Krop 

uit Harderwijk  

Doe thuis de was vanuit de 

wasmachine 10 minuten in 

de droger (normaal droog-

programma) en stel de 

(kook)wekker in op 10 mi-

nuten. Als de wekker gaat 

de was meteen uit de dro-

ger halen en op een kleer-

hanger hangen.  

Als je was zo vanuit de 

warme lucht in de koude 

lucht droogt hoef je (bijna) 

niet te strijken.  

En … het werkt!  

 

 

Toiletgebouwen worden vernieuwd

 

De vertrouwde grijs-groene toiletgebouwen 

zijn in het seizoen 2008 voor het 

laatst in gebruik. Ze worden als afgeschreven 

en verouderd beschouwd en 

zullen na afloop van het seizoen worden 

gesloopt en vervangen door nieuwe 

optrekjes. De gemeente Vlieland heeft 

een vergunning afgegeven voor sloop 

en nieuwbouw voor de toiletgebouwen 

1, 2, 3 en 8. De vervangende nieuwbouw 

komt ongeveer overeen met de al 

bestaande toiletgebouwen 4 en 6. 

Van de oude toiletgebouwen blijft alleen 

nummer 5, aan het duin nabij het jongerenkamp, 

voorlopig nog staan. 

 

 

Dé gouden seizoenstip  

  

Mooi (foto)moment 

Wastip  voor  

aan  

vaste wal  
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     ik zie de zee 

de zee ziet mij 

dag zee 

hoe gaat het? 

ik eb, zegt de zee 

wat heb je? zeg ik 

ik heb eb 

doet dat zeer? 

nee, zegt de zee 

een zee heeft geen zeer 

 

          Frank Eerhart 

http://tenthuisopvlie.blogspot.com/2008_09_01_archive.html#149853526451491650


     

  

                           Vaste gasten Op Vlie! 

 Eva Roeppel , Greet,  

 Beertje en Jorre 

 

 Frits & Maaike Slothouber  

 

Harry en Anneke de  

Ruyter uit Franeker met 

hun 3 kinderen 

 

Sterre, Jens, Roos  

(en vriendin Evelien) 

 

Hilda vd Donk & dochters 

Jan Pultrum en friends 

Martin & Sijanda, Linde, 

Florin Hidde en Julius 

Jelsma  

Roel & Inge en Skip  

Cremer uit Gorinchem 

 

 

Annelies Hendrickx, 

Maud en Roel Sluper & 

Carmen Leeflang uit 

Heerlen/Kerkrade 

Bianca de Vries en haar 

2 jongens 

De meiden (Jacqueline, 

Mirjam en Marjon)   

 

De Vlielandgangers 

(collega's Sport Dinie, 

Monique, Corinne en 

Anneke)   

 

Martine Timmer en  

oma v.d. Top 

 

Els Mathu en man,   

Nathan, Skip en Aloïse    

Wiesje Snatager  

Meggie en Sean Williams, 

Shae en Roy uit Den Haag 

 

Titus en Monique &  

Raphaël en Luca  

 

De vrijdagmorgen 

loopgroep van Athlos 

(Fannie, Tinie, Babet en 

Yvonne)  

 

Lia en oma van Malestein 

 

én –bij leven en welzijn- de 

nieuwe gasten  in 2009 

Patrick Steehouwer met 

zijn gezin uit Sneek 

Servaas & Tineke, Thijn 

en Joost uit Kloetinge 

Gerrit en Monique  uit 

Groningen 

Gasten die dit jaar (2008)  ons tenthuis “Op Vlie”  hebben bewoond:  

 

verhuurder 
 Alie & Arjan van Malestein  

Lageweg 18 

3849 PE  HIERDEN 
 

Telefoon: (0341) 451 687 
E-mail: 

alievanmalestein@planet.nl  

Vlieland, voor rust 
en ruimte! 

Tenthuis  

“Op Vl ie”  


