
meivakantie 2010

(Koninginnedag tot 

7 mei)                                                                                                        

Vrijdag 30 april met 

de middagboot. Heer-

lijk relaxed opgestaan 

en rustig aan gedaan.  

Het was druk op de 

boot! Het weer was 

niet zo zonnig maar 

gelukkig hadden we 

ons kacheltje. 

In de nacht van zon-

dag op maandag trok 

de wind aan tot wind-

kracht 7 met uitschie-

ters naar windkracht 8.  

Met de nodige buien en  

rukwinden, maar ons 

tenthuis bleef staan!  

WIND & REGEN 

Zo zitten we nog in de groene tent 

en een seizoen later is het bijna een 

echt huisje geworden. Compleet 

met strandhuis-gevoel. Veel kleiner, 

maar ook knusser en comfortabeler.   

En gelukkig nog met klapperend 

tentdoek en het geluid van de zee 

en de meeuwen op de achtergrond. 

Trouwens ...   

Dat tentdoek, dat hebben we      

geweten ons eerste weekend in de 

meivakantie …  Hierover lezen jullie 

in het gastenboek op Vlieland  

meer. 

Tot Vlie!                                    

Familie van Malestein    
nieuw logo en nieuwe kleuren            
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     Verhuurder:  

     Familie van Malestein  

     Lageweg 18 

     3849 PE Hierden 

 

    Telefoon:  0341-451687 

    Mobiel: (06) 50501696  

    (niet altijd bereikbaar) 

 

    voorkeur via e-mail:                                    

    alievanmalestein@gmail.com    

 

 

   Tenthuis OP VLIE 

 

Het tentzeil (achterkant) 

gaat tijdens ons verblijf 

vaak omhoog en geeft 

een magnifiek zicht op de 

duinen. 

Hiernaast een fraai door-

kijkje op het terras aan 

de achterkant. In het 

avondzonnetje is het bij 

ondergaande zon ook 

heel lekker zitten achter.    

En  

! 

 

 

Vlieland, geniet van je stilte! 

Geniet van je hoorbare stilte.  

Dat kan hier nog,  

wees daar blij mee, 

Wees daar trots op, 

Want die stilte is de brug naar  

het succes van dit eiland! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHECKLIST voor vertrek 

Stortemelk:  

Kustkamperen in de duinen 

Zicht vanaf de duintop 

 

Zeil aan de achterzijde weer naar beneden? 

Oplader lichtpaneel uit? 

Beddengoed op (onderste) stapelbed gelegd? 

Gasflessen dichtgedraaid? 

Koelkast leeg? 

Berichtje in gastenboek achter gelaten? 

Waslijn ingeklapt? 

Plastic curverboxen in de berging gezet? 

Deuren (voor– en achterkant) op slot? 

Sleutels en label ingeleverd bij receptie? 

 

              

Kijk voor het laatste nieuws op ons weblog                                                                            

http://tenthuisopvlieland.blogspot.com  

                                    Tip bij veel wind      

                                                                                                                                               
checken aan beide zijkanten of de lijnen nog goed 

strak aangespannen staan. En controleren of alle 
drukknoppen en draaischroeven van ’t windscherm 

en het doek aan de achterkant  nog vastzitten.  

 

Een fijne tijd gewenst 

(in ons tenthuis)                  

“Op Vlie” 


