
Speciaal uitgelicht, omdát we 
zo blij zijn dat alles weer kan 
in De Bolder:

->  Nachtgasten, dat ongemeen 
spannende en bij het Storte-
melk-publiek zo populaire impro-
visatietheater in de Grote Zaal. 
Opnieuw tijdens de Stortemelk 
Theaterweek, die uiteraard weer 
is samengesteld door actrice 
en regisseur Wimie Wilhelm en  
actrice Margje Wittermans

->  Het ‘BOG-fest’ van het hilari-
sche en wereldberoemde hard - 
rock-harmonie-orkest de Blaas 
Of Glory, opgesierd met tat-
too-artiesten, haartoupeerders 
en met als sidekick Money & The 
Man

->  ‘Het Wim Sonneveld-Complex’ 
- liefst tweemaal. Gemaakt en 

gespeeld door Tarik Moree en 
Tim Olivier Somer (kleinzoon van 
voormalig directeursechtpaar 
Bijtelaar!) en onlangs omschre-
ven als ‘de parel van de Parade’

->  Vanwege groot succes op her-
haling: de Pubquiz voor 18+ 

Gaat dat alles zien en meemaken!

Brigitte Kaandorp, de Koningin 
van het Nederlands Cabaret, staat  
samen met Jenny Arean, de Keizerin 
van het Vaderlandse Chanson, op 
het toneel. En dat niet alleen: samen  
doen zij, op klipper ‘De Gulden  
Belofte’, alle Waddeneilanden aan. 
Op maandag 11 juli is Vlieland aan 
de beurt en staan deze groot-
heden- geregisseerd door ‘onze’ 
Wimie Wilhelm - in de Grote Zaal 
van De Bolder op Stortemelk. 
‘Twee luidruchtige vrouwen, twee 
onstuimige levens, twee fortuin-
lijke carrières. Twee buitengewone 

Deze televisiekomiek, fileerder van 
alles wat krom is in Nederland, ge-
nomineerde met ‘Beter in Bed’ voor 
de Annie M.G. Schmidt-prijs voor 
het beste kleinkunstlied van het 
jaar, de man met miljoenen views 
van zijn YouTube-filmpjes - denk 
aan ‘America First - The Netherlands  
Second’- en ga zo maar door, Arjan 
Lubach dus, zoekt dit jaar proef-
konijnen voor zijn nieuwe theater-
show - waar hij ondanks een  
serie aan lockdowns, een dage-
lijks tv-progamma en de algehele  
teloorgang van de Nederlandse 

cultuursector van bleef dromen - 
om grapjes, liedjes en gedachten 
op uit te proberen. Die zijn ‘ruw, 
ongepolijst, maar gegarandeerd 
uniek en grappig’. NB Onderdelen 
uit de voorstelling overlappen met 
eerdere try-outs na 2020! 

Zondag 24 Juli
16+, aanvang: 21.00 uur

BRIGITTE KAANDORP & JENNY AREAN 
DOEN DE WADDEN AAN MET ‘GEDEELDE SMART’

ARJEN LUBACH
VOORSTELLING (TRY-OUT)

stemmen, de één als een orkaan  
in augustus, de ander als een  
merel in mei. Twee onverwoestbare  
comédiennes met een eindeloos 
oeuvre. Dat wordt lang leve de  
liedjes, de liefde en de lol. En dat 
allemaal met een klein orkest’, zo 
staat het geschreven. 

Voorverkoop op het Bolder-plein. 
Zie recreatie.stortemelk.nl

Maandag 11 Juli
16+, aanvang: 21.00 uur

NOODNUMMERS 
STORTEMELK
DAGNUMMER 
06 153 386 81
NACHTNUMMER 
06 834 440 25

NOODNUMMERS 
STORTEMELK
DAGNUMMER 
06 153 386 81
NACHTNUMMER 
06 834 440 25

   Word vrienden met ons op  
Facebook: Kampeerterrein 
Stortemelk

    Volg Stortemelk op Twitter:  
@stortemelk

       Kampeerterrein_Stortemelk

Kampeerterrein Stortemelk
Kampweg 1, 8899 BX VlielandWEBSITE

 
Voor alles over kampeerterrein 
Stortemelk. Over kamperen, over 
onze huur tenten en onze duin-  
en boshuisjes, de tarieven maar 
ook over het belang van houten  
haringen: je vindt het op: www.
stortemelk.nl

Naast tentkamperen biedt Stortemelk sfeervolle 
bos- en duinhuisjes - voor elk jaargetijde -  
en diverse fraaie huurtenten voor tijdens het  
kampeerseizoen, maar ook in de winter.

JULI
MA 11  JENNY AREAN & BRIGITTE KAANDORP MET ‘GEDEELDE SMART’
DI 12 HOLI FOOLS
DO 14 POWER TO THE PIPO
VR 15  TARIK MOREE, TIM OLIVIER SOMER & THE SUNFIELDS  

MET ‘HET SONNEVELD-COMPLEX’
ZA 16 KOFFIE
 STORTEMELK THEATERWEEK MA 18 T/M ZA 23
MA 18 DE GROTE HAAY MET ‘MUK’ (2+) MA 18 T/M WO 20
MA 18 MARGJE WITTERMANS MET ‘WAAROM TRUUS’ - MONOLOOG
DI 19 VICTOR LUIS VAN ES MET ‘DE LACHENDE DERDE’ - CABARET
WO 20 NACHTGASTEN LAAIEND SPANNEND IMPROVISATIETONEEL
DO 21 HET MINISTERIE VAN ONVERRICHTER ZAKEN MET ‘FATBOYS’ (6+)
DO 21 SANDER PLUKAARD MET ‘ZEEMUUR’ - MONOLOOG
DO 21 LIVE KARAOKE IN DE KLEINE ZAAL
VR 22 HET MINISTERIE VAN ONVERRICHTER ZAKEN MET ‘FATBOYS’ (6+)
VR 22  MARIEKE GIEBELS & JIP VAN DEN DOOL  

MET ‘A HORSE WITH NO NAME’ - MUZIEKTHEATER
ZA 23 MAARTEN DONS & BAND ‘KINDERLIEDJES VOOR DE HELE FAMILIE’
ZA 23 155 MET ‘ALTO’ - DANS
ZO 24 POËZIE & MUZIEK ’S MIDDAGS
ZO 24 ARJEN LUBACH CABARET (TRY-OUT)
DI 26 BLAAS OF GLORY-FEST + MONEY & THE MAN
DO 28 PETER BEETS NEW JAZZ ORCHESTRA
ZO 31 DE BARON ’S MIDDAGS OP HET BOSPODIUM
ZO 31 HET PAD VAN SIEN DOCUMENTAIRE

AUGUSTUS
DI 02 MICHELLE DAVID & THE TRUE TONES
DO 04 PACESHIFTERS + JOEY’S MIDNIGHT CLUB
ZA 06 BLACKBIRD + JULIA SABATÉ & BAND
DI 09 MOSS
DO 11 INGE VAN CALKAR & BAND
ZA 13 JORIS LINSSEN & CARAMBA
ZO 14 CASANOVA’S NA DE HALVE MARATHON OP HET TERRAS
DI 16 TIM KNOL & THE WANDERING HEARTS
DO 18 FOKKO & BAND + FRED GOVERDE & BAND
ZA 20 YORICK VAN NORDEN & BAND
DI 23 O-DOG ENTERTAINMENT POSITIEVE ENERGIE    
WO 24  TARIK MOREE, TIM OLIVIER SOMER & THE SUNFIELDS  

MET ‘HET SONNEVELD-COMPLEX’
DO 25 KOMODO
ZA 27 MONTIS, GOUDSMIT & DIRECTIE
WO 31 HET ZESDE METAAL OPMAAT NAAR ITGWO

STORTEMELK  
BOLDER-PROGRAMMA

BOLDER
NIEUWS

DE KOFFIETENT
Koffieliefhebbers opgelet! 
Sinds dit voorseizoen kunt 
u terecht in de gloednieuwe 
Koffietent. U kunt ons niet 
missen: op de hoek van het 
nieuwe winkelgebouw, bij  
de hoofdingang van het  
kampeerterrein. 

Zin in een straffe doppio, een 
heerlijke havermelklatte of een 
van onze spannende frisdranken? 
Of gaat u vandaag voor een stuk  
gebak uit eigen keuken? Ga zitten 
op ons terras in de luwte, of wordt 
het meenemen?

Tentblend: lekker en duurzaam
Onze barista’s streven niet alleen 
naar de beste shot espresso, maar 
gaan ook voor een duurzaam pro-
duct. Daarom hebben wij gekozen 
voor een samenwerking met Baken 
Vlieland. Er is na vele proefsessies 
een blend voor ons ontstaan: de 
‘Tentblend’ met 30% Rwanda en 
70% Brasil. Alle bonen worden via 

VEGAN, VLOER EN  
UNIVERSELE GLAZEN
In zeker zin is De Bolder nog steeds wat die in de jaren 60 al was - een 
kantine voor iedereen zonder consumptieverplichting - maar stiekem  
verandert er elk jaar wel iets. Zo staan er dit jaar vegan maaltijden op de 
menukaart: een wisselende curry, een wokschotel met Edamame, een 
Thaise glasnoedelsalade en ambachtelijke vegan kroketten.
De oplettende kijker zal het groen van de banken en het kekke wit van de 
vloer niet ontgaan. En vanaf dit jaar hebben we een universeel tapglas. Dit 
vanwege het almaar verder uitbreidende bierassortiment.

Een film van Karim Ouri

HET PAD  
VAN SIEN
‘Paradijsvogel en kunstenaarsmodel Sien Dijkstra (74) spreekt voor be-
vriend filmmaker en Stortemelk-ganger Karim Ouri haar herinneringen, 
gedichten en gedachten in op een oude taperecorder. Vanaf haar toe-
vluchtsoord Vlieland, waar ze elk jaar maandenlang kampeert, vertelt  
ze over haar turbulente leven als moeder, model, kraker en activist in het 
Amsterdam van de jaren zestig en zeventig. Het vrije en eigenzinnige  
leven van Sien bleek een zwaarbevochten recht, waarbij agressie en onbe-
grip van de buitenwereld een terugkerende factor was. Dit is ook van grote 
invloed op het leven van haar twee zoons, die op hun beurt naar de tapes 
van hun moeder luisteren. Het eiland toont zich als magisch decor voor 
een diepzinnig portret van een vrijgevochten vrouw.’

Een indrukwekkende, 40 minuten durende documentaire over onze eigen 
‘Rooie Sien’ van Vak Groen, die we sinds 1978 elk jaar op Stortemelk mogen 
verwelkomen. Ga hem zien! Spoiler-alert: het is een prachtfilm.

Film: zo 31 juli 21:00 uur Grote Zaal

This Side Up direct ingekocht bij de 
plantages. 
Ook voor het verpakkingsmateriaal 
hebben we oplossingen gevonden: 
door een aanpassing in de compos-
teermachine kunnen dit jaar niet  
alleen etensresten maar ook dispos- 
ables gecomposteerd worden.

TIPITENT TEGENOVER DE BOLDERVOOR DE RACELIEFHEBBERS
Nog een korte geruststellende mededeling voor liefhebbers van de hoogste 
liga van de racerij: dankzij een aanpassing in de installatie kunnen we dit 
jaar ook de Formule 1 uitzenden.

BANDJES EN OUDERWETSE 
BARBESTELLINGEN
Hoera! We hebben dit jaar weer live muziek in de Kleine en Grote Zaal van 
De Bolder. Check de poster en www.stortemelk.nl voor het programma, 
want dat is er weer een om je vingers bij af te likken.
Overdag kunt u bestellen via de QR-codes op de tafels, maar ook bij de bar. 
Vanaf 21:00 uur ’s avonds kunt u uw drankje gewoon - ouderwets gezellig 
- direct bestellen en meenemen bij en vanaf de toog. De door u bestelde 
borrelhapjes komen we gewoon nog aan tafel serveren.

Dit jaar kan in principe alles weer wat we vorig jaar  
zo node hebben gemist: Bolder-optredens in de Grote  
en Kleine Zaal. Wij vermoeden daar net zo blij om te 
zijn als u en jullie. Een ding: het vanwege corona in  
het leven geroepen Bospodium naast de entree van  
Stortemelk wordt ook dit jaar af en toe ingezet.  
Reserveren voor voorstellingen en optredens gebeurt  
via recreatie.stortemelk.nl. We verwelkomen jullie  
uiteraard weer van harte.

MOSS

HET KAN 
WEER IN  
DE BOLDER

BOUWNIEUWS

‘Muk’ (2+) door  
De Grote Haay 
Ma 18 t/m wo 19 juli

Een beeldend en muzikaal feestje, 
gebaseerd op de droldwaze avontu-
ren van Muk, de kinderboekenserie 
van Mark Haayema en Job van Gel-
der. Dit Dalmatiërtje kan nogal on-
handig zijn, maar zijn aandoenlijke 
goedwillendheid en zijn open blik 
op de wereld maken het een hondje 
om van te houden. Zijn soort wordt 
spierwit geboren en krijgt pas we-
ken later stippen. Muks grote broer 
Ruby heeft hem wijsgemaakt dat je 
er met elke heldendaad een stip bij 
krijgt. Muk droomt dat hij zo veel 
heldendaden heeft verricht, dat er 
geen stip meer bij kan …

Workshop meerstemmig  
zingen door Hans Cassa
Ma 25 t/m wo 27 juli

We tellen door: voor de negende 
keer alweer - en wat zullen onze 
zanglustige kampeerders zich daar - 
over verheugen - geeft zanger 
en zangcoach Hans Cassa een 
workshop meerstemmig zingen 
in de Grote Zaal van De Bolder. 
Hij is gespecialiseerd in close  
harmony-zang en dan met name 
in pop en jazz. Hans - energiek en 
humorvol - geeft zijn clinics in heel 
Europa, van Scandinavië tot Italië 
en tussendoor, gelukkig, ook hier. 
Leeftijd: 16+. Check de site of het 
recreatiekrantje voor aanvangs-
tijden.

Voorstelling ‘Aangespoeld’ 
(voor 6-12 jaar)
17 juli en 22 augustus

Kinderboekenschrijver Mary Hey-
lema vertelt over de eigenwijze, 
stoere Noorse Betzy, die als enige 
overlevende na een schipbreuk bij 
Gooswinus in het grote, witte huis 
aan de Dorpsstraat op Vlieland 
komt wonen. Maar Betzy spreekt de  
eilandtaal niet, ze mist haar vader 
en de eilandschool voelt als een te 
krap sardientjesblik. Waar is het 
zoekgeraakte medaillon van haar 
vader? Weet jutter Louwtje daar iets 
van? En kan Gooswinus, die Betzy  
een wild dier in een jurk vindt, haar 
helpen? Of wellicht lost Betzy’s 
schildertalent iets op …? Entree: € 3.

Kaarten voor Bolder-optredens 
en -activiteiten reserveer je via  
recreatie.stortemelk.nl of hier  
via de QR-code.

REGLEMENT
In de zomer is Stortemelk met 
meer dan 3000 kampeerders het 
grootste ‘dorp’ op Vlieland. Leest 
u alstublieft het Stortemelk- 
reglement door en geef het aan uw  
eigen gasten of eventuele huur-
ders. Zo beleeft iedereen, gasten en 
medewerkers, een fijne vakantie-
tijd en blijft ons mooie natuurlijke 
terrein zo mooi. Dank daarvoor!

Onze openingstijden vermelden  
we - zoals gebruikelijk - altijd 
op de deuren of ramen van de 
receptie en op de publicatie-
borden bij de toiletgebouwen.

->  Vanwege de beperkte ruimte 
binnen de receptie verzoeken 
we u vriendelijk slechts met één 
persoon per boeking de receptie-
ruimte te betreden. 

->  Postpakketjes plaatsen we ook 
dit seizoen in de zilverkleurige 
container rechts van het cen-
trumgebouw. Deze postbox is 
dagelijks geopend van 9.00 tot 
17.00 uur. Check ‘Postpakketten’ 
op onze website i.v.m. pakketten 
waarvoor getekend moet worden. 

->  Dit seizoen kunt u elektrische 
apparaten weer gewoon bij de 
receptie laten opladen, tegen 
betaling van € 1,00 per appa-
raat per keer. Tijdens openings-
tijden brengt u die langs en 
haalt u die op. Het opladen in 
toiletgebouwen mag eigenlijk 
niet en raden wij ook af in ver-

band met even tuele diefstal 
van uw spullen. In de Kleine 
Zaal van De Bolder is een aan-
tal oplaadpunten waar u uw 
batterij of mobiel kunt opladen.  
Deze zijn onbewaakt en het  
gebruikmaken hiervan is voor  
eigen risico.

->  De recreatiekrantjes kunt u bij 
ons afhalen, maar ze worden ook 
in rekken geplaatst bij de toilet-
gebouwen én liggen in de Kleine 
Zaal. Inschrijven voor ‘recro’- 
activiteiten geschiedt uitsluitend  
via recreatie.stortemelk.nl. 

->  Was- en droogmuntjes voor de 
wasserettes in de toiletgebou-
wen kunt u dit jaar weer zowel 
in onze receptie als in de Storte-
melk Vakantie-Super kopen. In 
deze supermarkt zijn ook de ge-
bruikelijke Stortemelk-‘specials’ 
- als handdoeken en tasjes - te 
verkrijgen. Voor fietskaarten ver-
wijzen we u naar de VVV. 

Tot slot wensen wij van de receptie 
u een fantastische zomer toe!

STORTEMELK-RECEPTIE 

Sander Plukaard met ‘Zee 
Muur’ (Sea Wall) 
Do 21 juli, 21.00 uur (16+)

Een huiveringwekkend mooie mono - 
loog van Simon Stephens. Plukaard  
speelt de Londense fotograaf Alex, 
die met vrouw en dochtertje zijn 
schoonvader bezoekt in Frankrijk. 
Bedeesd en expressief spelend 
roept de acteur deze personages 
op en verhaalt over de liefde van 
het stel voor dochtertje Lucy en 
de toenadering tussen Alex en zijn 
schoonvader, een veteraan. De ge-
sprekken van de mannen over het 
bestaan van God worden beansti-
gend. Als God goed is, waarom ge-
beurt er dan iets met het spelende 
meisje op de rotsen?

GLOEDNIEUWE SUPERMARKT
Met als gloednieuw aanbod én elke dag vers: belegde broodjes, salades,  
wraps en smoothies. Dit naast het uitgebreide SPAR-assortiment en  
kampeerbenodigdheden. Onze Vakantie-Super sluit op vrijdag 30 september.

Hij of zij staat er voor 
divers gebruik: foto-
workshops, avondver-
haal, yoga en wat al 
dies meer zij.

NIEUWBOUW 
In oktober 2021 is Bouwbedrijf Dijk-
stra-Draisma begonnen met de 
bouw van het nieuwe personeels-
verblijf De Nulck, met daarbovenop 
een groepsaccommodatie voor 32 
personen en daarnaast vier studio’s 
en een eengezinswoning. Ze zijn 
ontworpen - net als onder meer de 
Stortemelk Vakantie-Super en de 
Koffietent - door Studio BrandVries, 
en het exterieur van de Nulck is van 
de hand van Atelier Boekhout.

Beste gasten,

Vorig jaar namen we afscheid van de oude vertrouwde winkel en Nulck. 
2022 beginnen we met een gloednieuwe supermarkt, en onder dezelfde  
luifel kunt u nu een heerlijk kopje koffie drinken in de enige echte Koffietent. 

Zeer binnenkort nemen wij de nieuwe Nulck in gebruik, en wat kijken wij 
daarnaar uit. Een prachtige verblijfs plek voor de gehele ‘Stortestaf’ en tevens  
een zeer complete groepsaccommodatie voor buiten het hoogseizoen.

Naast al deze nieuwigheid hopen wij weer op een ouderwetse Stortemelk- 
zomer met veel muziek, theater, gezelligheid en stralend weer.

Op naar een fantastisch seizoen!
 
Jan van der Veen & Jeltsje Osinga-Groenhuis
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TENNIS CLUB 
VLIELAND EN 
STORTEMELK 
OPEN ENKEL  
& DUBBEL
Voor allen die graag een 
tennisracket vasthouden is er 
achter sportcentrum Flidunen, 
idyllisch tussen de bomen, 
het park van Tennis Club 
Vlieland, met drie zand-inge-
strooide kunstgrasbanen. 

Deze zijn te huur via het VVV (0562 
451 111) en sportcentrum Flidunen 
(0562 451 445). Ook dit jaar orga-
niseert TCV - hoe fijn! - twee door 
kampeerterrein Stortemelk gespon-
sorde, open toernooien (minimum 
leeftijd 12 jaar): het Stortemelk- 
Enkeltoernooi (za 23 t/m vr 29 juli) 
en het Stortemelk-Dubbeltoernooi 
(vr 5 t/m vr 12 augustus). Daar-
naast is iedereen van harte wel-
kom tijdens de ‘toss’ (vrije inloop 
en deelname): op maandag- en 
vrijdagavond vanaf 19.00 uur en 
op zondagmiddag vanaf 14.00 uur. 
Zie www.tennisclubvlieland.nl voor 
info en reserveringen, en bel T 0452 
451 010 of mail naar info@tennis-
clubvlieland.nl.

Voor het derde jaar op rij leent 
Stortemelk een aantal ‘uitgifte-
tuinen’ uit op het kampeerterrein, 
formaat flipperkast en bedacht 
door kunstenaar P.J. Roggeband 

(foto). Die zijn weer gevuld met 
kleinere, handig draagbare uitleen-
bakjes, om mee te nemen naar je 
kampeerplek. Deze kampeertuin-
tjes worden dus door verschillende 
mensen verzorgd. De kruiden, in 
vorige jaren met  exotische namen 
als ‘champagnekruid’, ‘meloen salie’ 
of de zilte groenten ‘zeevenkel’ en 
‘oesterblad’, zijn allemaal even 
heerlijk en eetbaar. 

De bakken zijn in 2020 in elkaar 
geknutseld door de heer Rogge-
band, samen met leerlingen van de 
Vlielandse brede school De Jutter, 
Stortemelk -kampeerders en de Into 
The Great Wide Open -bouwploeg.
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Kampeerterrein Stortemelk
T 0562 451 225 
info@stortemelk.nl 
Kampweg 1 
8899 BX Vlieland
www.stortemelk.nl

Geopend van: 1 april tot 1 november  

Stortemelk Vakantie-Super 
winkel@stortemelk.nl 
T 06 510 327 01 of
T 06 510 326 74

VVV-Vlieland
www.vlieland.net
info@vlieland.net
T 0562 451 111

Openingstijden zomer  
& telefonisch bereikbaarheid: 
ma t/m vr 9.00-17.00
za 10.00-13.00 en 15.00-17.00
zo 10.00-12.00 en 16.00-17.00
Het hele jaar ’s avonds bij aan-
komst van de snel- en veerdienst.

Noodnummers
Ambulance: 112 
Brandweer: 112 
Politie: 0900 8844 
Politie bij spoed: 112

Politie Vlieland
Lutinelaan 5 
T 0900-8844
Noodnummer 112

Openingstijden:
ma t/m vr 14.00-15.00
Kijk voor extra openingstijden  
van 1 juni t/m 1 september op 
www.vlieland.net. 

Huisartsenpraktijk Vlieland
Apotheekhoudend, 
F.N. Wolfswinkel & S. Schuling
Molenglop 6
T 0562 451 307 (ook voor spoed) 

Spreekuur volgens afspraak
Voor het maken van een afspraak 
graag bellen tussen 8.30-10.30 of 
tussen 16.00-17.30.   

Inleveren en afhalen externe  
recepten (eilandgasten): 
Recepten kunnen na drie werk-
dagen afgehaald worden. Dus vóór 
vrijdag 16.00 uur besteld betekent 
op dinsdag om 17.00 uur af te 
halen en vóór dinsdag 16.00 uur 
besteld betekent op vrijdag om 
17.00 uur af te halen.

In het weekend en in de nacht is  
de praktijk bereikbaar voor drin-
gende zaken op T 0562 451 307.
 
Tandartspraktijk 
Er is momenteel geen tandarts-
praktijk gevestigd op Vlieland. Bel 
voor acute problemen de huisarts. 
T 0562 451 307

Fysiotherapie
I. de Zeeuw-Dieters
Boslaan 2, T 0562 451 066 

Fysio- en manuele therapie
S. en B. Manting
Boslaan 1, T 0562 451 241

Pinautomaten
Rabobank: Boereglop 4 
ING: Dorpsstraat 120

Postagentschap Wad’n Winkel 
Dorpsstraat 120, 
T 0562 453 140
Openingstijden ’s zomers:  
ma t/m za 9.30-18.00

PostNL-punt Primera
Dorpsstraat 74
T 0562 453 333
Openingstijden: 
ma/za 9.00-18.00

Postagentschap DHL/ 
Port of Vlie
Dorpsstraat 112
T 0562 853 148

Gemeente Vlieland
Dorpsstraat 127, T 0562 452 700
www.vlieland.nl, info@vlieland.nl

Verloren/gevonden voorwerpen
Kunt u melden aan het loket op 
het Gemeentehuis of via een  
formulier op de Gemeente- 
website (www.vlieland.nl/ 
gevonden-voorwerpen). 
Dorpsstraat 127
T 0562 452 700

Op de site staat een overzicht van 
gevonden voorwerpen. 

Openingstijden: 
ma t/m vr  
9.00-12.00, di 14.00-16.00. 
Telefonisch bereikbaar:
ma t/m vr 9.00-12.00 
ma t/m do 14.00-16.00

Bibliotheek & Internet
(In de Brede school De Jutter) 
Lutinelaan 3, T 0881 656 123
Openingstijden tijdens  
school vakanties Noord-  
en Midden-Nederland:
di, wo en vr 15.00-18.00  
za 14.00-17.00

Rederij Doeksen
www.rederij-doeksen.nl
T 088 9000 888  
De servicebalie in de terminal is  
geopend rond aankomst en vertrek 
van veerboot en sneldienst. 

Bagagevervoer
Bagagevervoer Vlieland
T 06 109 029 93
T 0562 451 090     

Busmaatschappij Arriva
Fortweg 2, T 0562 451 210

Taxibedrijf Zeelen
Ook rolstoelvervoer 
T 0562 451 222

Tuk Tuk
Kees Visser T 06 302 238 86

Kite(Surfen) & Outdoor
Inschrijven vaak mogelijk bij de 
Stortemelk-receptie: houd posters 
en recreatiekrantje in de gaten.

Paal50
Strand Badhuys, 100m westwaarts 
T 06 516 931 85 

Vlieland Outdoor Center 
Strand Badhuys, 100m westwaarts 
T 06 514 601 52

Surfschool Surfana Vlieland 
op kampeerterrein Stortemelk:
golfsurfen en suppen.
Inschrijven via:
T 06 317 466 31 of surfana.com

Museum Tromp’s Huys
Cultuurhistorie en onder meer 
Monumenten- en Slauerhoff- 
wandeling
Dorpsstraat 99
T 0562 451 600

Bezoekerscentrum Noordwester
In dit Waddencentrum en 
zeeaquarium moet je gewoon  
een keer geweest zijn.  
Dorpsstraat 150, T 0562 451 700
www.denoordwester.nl

Openingstijden voor juli en 
augustus: ma t/m vr  
10.00-17.00, za en zo 12.00-16.00. 
info@denoordwester.nl. 

Sportcentrum Flidunen
Uitlegger 2, T 0562 451 445
www.sportcentrumflidunen.nl

Check in deze krant op pagina 11-
13 het complete Flidunen-zomer-
rooster voor de periode van 16 juli 
t/m 28 augustus en alle informatie 
over de sportactiviteiten

Er is ook een uitgebreide en eigen-
tijdse fitnessruimte.

Tennis Club Vlieland
Naast sportcentrum Flidunen
(Uitlegger 2). Banen huren via 
Flidunen en bij VVV Vlieland.
T 0562 451 010 of T 06 270 073 48
info@tennisclubvlieland.nl

Tentreparatie
Woesties Zeil- en  
Tentreparatie - Vlieland
Lutinelaan 52 (achterom)
T 06 247 441 28 of  
T 06 412 058 07

Zeil- en Tentmakerij  
Bootkapje - Leeuwarden
Ouddeelstraat 3b
T 0582 134 215 
www.bootkapje.nl 

Maneges
Manege de Seeruyter
T 0562 451962

Stal Edda
0562 451128 of
T 06 225 004 76

Vuurtoren
Voor dat prachtige uitzicht!
T 0562 850637 en T 06 214 023 68

Linnenverhuur
Voor bed-, bad- en keukenlinnen,  
dekbedden en meer.

Linnenservice Vlieland
T 0850 657473

Visit Vlieland Linnenverhuur
T 06 249 574 92

Staatsbosbeheer Vlieland
Dennenlaan 4, T 0562 451 304

Strandvonderij
Het beheer van de strandvonderij 
wordt uitgeoefend door de  
burgemeester. Vondsten moeten 
verplicht gemeld worden bij  
hulpstrandvonder Dhr. Elzo Brink,  
T 06 513 493 16.

Midgetgolf
Midgetgolfbaan De Oude Vuurtoren
Begin Dennenlaan
T 06 818 475 51

De Vlielander Kaasbunker
Vuurboetsduin 5
T 06 215 116 18

Fortuna Vlieland
Fortweg 10

Baken Vlieland (koffie)
Havenweg 66

Escaperoom Vlieland
Dorpsstraat 94
T 06 445 115 53

Strunedeurdedune 
Sjoukje Mulder (gids)
T 06 467 215 89

Slauerhoff-wandeling
Eilanddichter Gerda Posthumus 
(gids)
T 06 464 325 77

Zeehondentochten
Zeehondentochten Vlieland
T 0562 451 509

Ocean King/Bon Bida
T 06 382 974 49

Phoca Waddentochten  
Vlieland
T 0517 431 923
T 06 229 046 91

Zaterdag 
08:30 – 09:30 Loopgroep Vlieland
09:00 – 09:45 Peutergym  
   (1e mnd. zwemmen) 
09:00 – 10:00 Banenzwemmen
10:00 – 10:45 Zwemles ABC
10:00 – 10:45 Voetballen
11:00 – 15:00 Recreatief zwemmen

Zondag 
11:00 – 15:00  Recreatief zwemmen

OPENINGSTIJDEN 
FITNESS
Maandag & dinsdag*  
08:00 – 16:00 en 18:00 – 21:15 
Woensdag & donderdag  
08:00 – 16:00 en 18:00 – 22:00 
Vrijdag 16:30 – 21:30 
Zaterdag  08:30 – 16:00 
Zondag 10:30 – 15:30 

*Dinsdag gesloten tussen 18:45 – 
20:15 en woensdag gesloten tussen  
10:00 – 11:00 uur.

CLINICS EN 
EVENEMENTEN
Workshop Benediction Mensah  
23 & 24 juli 

Zwemvierdaagse 
25 t/m 29 juli  

Borstcrawl clinic Janco Nolles
15 t/m 19 augustus

ZOMERROOSTER
Maandag 
08:30 – 10:00 Banenzwemmen
10:00 – 10:45 Zwemles ABC
10:15 – 11:00 Trefbaltoernooi
11:00 – 15:00 Recreatief  
   zwemmen
15:00 – 15:45 Freerunning
17:45 – 18:30 Banenzwemmen 
   voor kinderen 
18:30 – 20:00 Recreatief zwemmen
19:30 – 20:30 Total Body Workout

Dinsdag 
08:00 – 09:00 Banenzwemmen
09:00 – 09:30 Baby- en peuter- 
   zwemmen
09:30 – 10:30 Begeleid zwemmen
10:30 – 11:15 Zwemles ABC
11:30 – 15:00 Recreatief zwemmen
15:00 – 15:45 Apenkooi
18:45 – 19:00 Buikspierkwartier
18:45 – 20:15 Fysio Fitness:
   vooraf contact met 
   Ina de Zeeuw 
19:00 – 20:00 Steps
19:00 – 20:00 Loopgroep Vlieland
20:00 – 21:00 Banenzwemmen

Woensdag 
08:30 – 10:00 Banenzwemmen
10:00 – 11:00 Seniorenfitness
11:15 – 12:00 Klim- en  
   klauterparcours
11:30 – 15:00 Recreatief zwemmen 
15:00 – 15:45 Zwemles ABC
15:00 – 15:45 Turnen
18:30 – 19:15 Jeugdfitness
18:30 – 20:30 Discozwemmen
   A + B-diploma  
   verplicht 
19:30 – 20:30 Total Body Workout

Donderdag 
08:00 – 10:00 Banenzwemmen
10:00 – 10:45 Zwemles ABC
11:00 – 15:00 Recreatief zwemmen 
15:00 – 15:45 Apenkooi
18:15 – 19:00  Banenzwemmen 
   voor kinderen
19:00 – 20:00 Loopgroep Vlieland
19:00 – 20:00 Aquafit
20:00 – 21:00 Banenzwemmen
20:00 – 22:00 Zaalvoetbal 

Vrijdag 
17:15 – 18:00 Aquasurvival
   A-diploma  verplicht 
18:30 – 20:30 Recreatief zwemmen
19:30 – 21:00  Sportavond - 16 + 
   wekelijks wisselend  
   sportaanbod 

ZATERDAG 16 JULI  
T/M ZONDAG 28 AUGUSTUS 

SPORTCENTRUM FLIDUNEN  
ZWEM- EN SPORTACTIVITEITEN
Bewegen op Vlieland: wie wil dat nou niet?  
Flidunen biedt een uitgebreid programma  
voor jong en oud, voor alle dagen van de week,  
binnen en buiten.  

VOOR DE 
JEUGD
12 T/M 18 JAAR
Het team van Flidunen biedt 
meerdere aantrekkelijke  
activiteiten aan voor de jeugd 
van deze leeftijd. 

Zo zijn jullie van harte welkom 
tijdens het discozwemmen op 
woensdagavond. Doe mee met 
(zaal)voetbal en kom op vrij-
dagavond ook gezellig sporten. 
Woensdagavond aansluiten bij 
jeugdfitness kan natuurlijk ook. En 
de jeugd vanaf 16 jaar mag deel-
nemen aan de Total Body Workout, 
onze succesvolle groepsles. 
Kortom: genoeg sportmogelijkheden  
ook voor jullie, 12 t/m 18-jarigen! 

CHECK ONZE 
SOCIAL MEDIA 
VOOR EXTRA 
ZOMERSPORT
Naast dit actieve zomersport-
programma bieden wij nog diver-
se andere activiteiten aan. Denk 
aan pilates, yoga, nachtzwemmen, 
judo, personal training, dans- en 
tennisclinics en trimzwemmen. 
Hou daarom onze social-media-
kanalen en de website goed in de 
gaten. Alle tijden en tarieven zijn te 
vinden in Eversports. 
Reserveren voor een les, activiteit 
of trainingsmoment gaat ook via 
www.eversports.nl. 

Team sportcentrum  
Flidunen ziet u en jullie 
graag verschijnen.

Reserveer via ‘Eversports’
Wilt u er zeker van zijn deel te kunnen nemen  
aan een sport- en/of zwemactiviteit? Maak dan 
een account aan via www.eversports.nl. Via dit 
systeem kunt u tijdig uw les of activiteit boeken. 
Voor meerdere personen reserveren? Maak dan  
een familieaccount aan! 

ZWEMVOUCHER 
VOOR STORTE-
MELK-GASTEN 
Alle gasten van kampeerterrein 
Stortemelk en onze bos- en duin-
huisjes hebben gratis toegang tot 
zwembad Flidunen. De hiervoor 
bestemde voucher heeft u met 
uw boekingsbevestiging thuisge-
stuurd gekregen en is alleen geldig 
voor personen die zich als Storte-
melk-gast hebben aangemeld. Dus: 
hup, naar dat bad en baantjes trek-
ken of recreatief zwemmen maar.

NB Voor banenzwemmen (16+) 
geldt er een maximum aantal 
zwemmers (12 en vol = vol) en moet 
je altijd reserveren, via Eversports of 
de Flidunenbalie. De gereserveerde 
tijden gaan in op het hele en halve 
uur. Voor recreatief zwemmen is het 
niet nodig om te reserveren. 

ZWEMLES ABC IN 
DE VAKANTIE
In de vakanties het zwemmen blij-
ven onderhouden? In ons zwem-
bad is er alle rust, tijd en aandacht 
van de zwemonderwijzer voor uw 
kind. Meer informatie over onze 
manier van zwemles geven en de 
tarieven vindt u op onze website: 
www.sportcentrumflidunen.nl.

 Licht- en geluidsinstallatie
Sinds 2021 beschikt het sportcen-
trum - zwembad, fitnessruimte én 
sporthal - over een fantastische 
licht- en geluidsinstallatie voor het 
avondje disco- of het nachtzwem-
men, de workout of het middagje 
apenkooi in Flidunen. Spectaculair 
mogen we wel zeggen.

ACTIVITEITEN 
VOOR (MAAR) 
€4,00 PP!
—> APENKOOI
—> TREFBALTOERNOOI
— VOETBALLEN 
—> KLIM- EN KLAUTERPARCOURS
—>  DISCOZWEMMEN OOK VOOR 

GASTEN VAN STORTEMELK

LET OP
Bekijk eversports.nl voor het 
meest recente sport- en  
activiteitenprogramma  
en voor eenmalige clinics  
en evenementen.

Vragen? 
info@sportcentrumflidunen.nl 
T 0562 451 445 of 06 117 478 70

WIST U DAT
Er strandbewaking is op het strand 
voor Stortemelk en bij hotel See-
duyn, tussen de roodgele vlaggen? 
Ook zijn er weer strandwachten 
c.q. lifeguards aanwezig, die over-
dag permanent toezicht houden 
op onze waterlijn en dus zorgen 
voor uw en onze veiligheid aan zee. 

Een schoon strand een hot item 
is voor ons? En dat daarom de  
‘zomerprullenbakken’ op het strand 
langs Stortemelk regelmatig wor-
den geleegd en een paar keer per 
week de Beach Cleaner van de 
firma Tot in alle vroegte over dit 
zand rijdt, met als resultaat een fijn 
schoon geharkt zandtapijt? En dat 
er ook altijd campinggasten zijn 
die opruimen? En dat wij daar heel 
blij mee zijn?

Barbecuen op Stortemelk alléén 
mag op gasbarbecues? Voor alle 
andere versies van barbecuen 
verwijzen we u en jullie naar het 
strand. Maar dan liefst niet bij 
aanlandige wind, dus richting de 
duinenrij en camping, vanwege 
het risico dat er vonken in de droge 
duinen terechtkomen. Pas op, maar 
hoe dan ook: eet smakelijk. 

Er af en toe fosfor op het strand 
ligt? Dit kan ontbranden in je 
broekzak met als gevolg ernstige 
brandwonden. Helaas lijken stuk-
jes fosfor op barnsteen: een mooi 
glad, geelbruin steentje. Wees dus 
voorzichtig!

Een dagje Stortemelk iets kan 
zijn als: uitslapen, een cappuccino 
bestellen in de Koffietent, verse 
broodjes halen in de gloednieuwe 
Stortemelk Vakantie-Super, insme-
ren, zonnen, de zee inrennen en 
wat rondplonzen, een tukkie doen 
op het strand, bijsmeren, nog maar 
eens zwemmen, een biertje doen 
op het Bolderterras, naar een optre-
den in De Bolder, of toch nog maar 
eerst die avondduik? Zie maar.

Wifi Stortemelk 
is recreatief 
Onze wifi is gratis en ingesteld voor 
recreatief gebruik, echter wel be-
perkt. Een stabiel netwerk kunnen 
we helaas niet garanderen. Een 
duin of een tent kan bijvoorbeeld 
het bereik al verstoren. 

Drainage aangebracht
Op Verweg, Vak Blauw en Wit is tij-
dens afgelopen winter en lente een 
drainagesysteem aangelegd om in 
geval van wateroverlast - de soms 
heftige regenval - het overtollige 
water af te kunnen voeren. 

BESCHERMING 
DUINENRIJ
Wij willen de duinenrij langs het  
Noordzeestrand vanaf de zuidkant  
zoveel mogelijk begroeid houden 
om verstuiving tegen te gaan.

Daarom: loop niet vanaf de cam-
ping het duin in, maar gebruik de 
duinovergangen om naar het strand 
te gaan. Deze zijn ooit speciaal voor 
onze gasten aangelegd. 
Tip: sla rechtsaf vanaf Stortemelk 
en loop richting de Fortweg of vanaf 
de Ankerplaats richting de Vliehors:  
kilometers aan prachtige duinen 
om in te zonnen of door te struinen. 

LIEVER 
ECHT 
NIET DOEN 
Huisdieren
Kampeerders mogen ze echt niet 
meenemen naar Stortemelk. U mag 
wel met uw hond - alléén als die aan-
gelijnd is - tussen de hoofdingang en 
de Bolder-duinovergang lopen.

Bellenblazen 
Omdat vrijwel alle Stortemelk-kam-
peerders in het bezit zijn van prijzige 
(De Waard-)tenten: vliegeren boven 
het kampeerterrein en bellenblazen 
(veroorzaakt direct lekkage aan het 
tentdoek). Voor balspelen (ook niet 
doen tussen de tenten) verwijzen 
we iedereen naar de sportkooi voor 
De Bolder en naar het sportveld. 

Geen geluidsdragers aan  
na 22.00 uur
De vele Stortemelk-kampeerders 
zijn slechts door dun tentdoek van 
elkaar gescheiden en om iedereen 
zijn of haar rust te gunnen, mogen 
geluidsdragers niet meer te horen 
zijn na 22.00 uur.

LIEVER WEL DOEN 

PAAL MET ZONNEBRAND!
Om huidschade door UV-straling te voorkomen is het raadzaam je te  
beschermen tegen de ook op Vlieland vaak aanwezige zonnestralen (het 
eiland is een van de plekken in Nederland met de meeste zonne-uren). Op 
Stortemelk ben je als kampeerder nagenoeg de hele dag in de open lucht. 
Bij de Bolder-duinovergang staat daarom deze zomer een paal met zonne-
brand-dispenser. Maak er gebruik van: je huid is je grootste en misschien 
wel belangrijkste orgaan.

UITLEENTUIN OFWEL  
KRUIDENBIBLIOTHEEK

DE STORTEMELK 
HALVE MARATHON  
Wat hebben we - lopers, 
toeschouwers en juichers - 
hem gemist, de dag van de 
Stortemelk Halve Marathon! Na 
twee jaar is ‘ie er weer in volle 
glorie. Hij start zoals gebruike-
lijk op Stortemelk.Uiteraard is 
ook de Mini-Stortelon er, voor 
de kleine en grotere jeugd, op 
het kampeerterrein.

De dag eindigt op het Bolder-terras, 
alwaar rond 15.30 uur de prijsuit-
reiking plaatsvindt. Daarna volgt 
dan het grootste Bolder-terras- 
festijn van het jaar met de Casanova’s 
onder leiding van de onverbeter-
lijke bandleider, gitarist en zanger 
Geert Leurink. 

Een ding is voorgoed anders. Met 
het overlijden van Jan Houter (78) 
- onnavolgbaar en enthousiast 
spreekstalmeester, die de klein-
tjes van de Ministortelon letterlijk 
naar de finishstreep brulde, op het 
Veerplein hetzelfde deed bij de 
eindstreep voor de volwassenen en 
die de medailles uitgereikte aan de 
prijswinnaars - is een leegte ont-
staan die niet gevuld kan worden. 
Ongekend,  zoals Jan betrokken 
was bij alles wat hij deed en vooral 
bij iedereen voor wie hij het deed. 
We zullen hem vreselijk missen dit 
jaar en in de toekomst. 
Check voor alle informatie halve-
marathonvlieland.com of recreatie.
stortemelk.nl.

In memoriam 

TJERKIEN  
BIJTELAAR

Afgelopen winter overleed 
Tjerkien Bijtelaar-te Velde  
(81), echtgenote van voormalig  
Stortemelk-directeur Hans  
Bijtelaar. Zij leerden elkaar  
kennen via het jeugdwerk. 
Tjerkiens aanwezigheid, vaak 
op de achtergrond, was een 
warme en weldadige toevoe-
ging voor het kampeerterrein 
en de kampeerders. Ze had oog 
voor iedereen. Onvergetelijk 
voor velen zijn de door haar 
geleide volksdans-uurtjes in 
de Grote Zaal en de altijd vers  
geplukte bloemetjes op de  
tafels in de ‘kantine’ - nu Kleine  
Zaal. Wanneer Hans bij een 
beslissing enig gewicht in de 
schaal wilde leggen, zei hij: 
‘Tjerkie en ik vinden …’. 
Ze was oprichter van Tsjabôt 
Rackli, de Vlielandse volksdans-
groep. Die naam werd stante 
pede door Hans geopperd en 
door Tjerkien uitheems genoeg 
bevonden.
Was haar echtgenoot ‘de peet - 
vader’ van alle Stortestaf- 
vriendschappen en -verkeringen  
uit de periode 1969-1990, zij 
was ‘de peetmoeder’. Altijd 
bezig ook in en met de natuur, 
zoekend op de fiets naar mooie 
boeketten, of in haar prachtige 
bloementuin aan de Vlielandse 
dijk. 
Op Vlieland had zij vele vrien-
den en vriendenclubs. Ze orga-
niseerde er de populaire, jaar-
lijkse kunstschilderwedstrijden 
‘Gasten schilderen Vlieland’ en 
‘Vlielander amateurs’ in muse-
um Tromp’s Huys. Haar bijdrage 
aan de eilander gemeenschap 
was te uitgebreid om volledig 
te kunnen benoemen. 
De Dorpsstraat voelt leger door 
het gemis. Wij danken haar 
voor haar raad en liefdevolle 
kritiek, haar altijd aanwezige 
interesse en het nooit oorde-
len over anderen. Wat blijft zijn 
de vele herinnering aan deze 
dame met haar scherpe geest, 
welluidende stem, appelron-
de wangen en die prachtige  
glimlach.

SIETSE TIENKAMP
In oktober 2021 bereikte ons  
onverwacht het droevige nieuws  
van het overlijden van voormalig 
Storte melk-directeur Sietse Tienkamp. 
Sietse nam in 1990 het stokje over 
van Hans Bijtelaar en bleef tot 1995 
aan als directeur van Stichting Rekre-
atiebelangen Vlieland. De laatste 
veertien jaar stond hij aan het hoofd 
van camping De Heldense Bossen. 
Sietse was net op 65-jarige leeftijd 
met vervroegd pensioen gegaan, en 
zou in een camper gaan reizen met 
zijn vrouw Hannette om te gaan  
genieten van het leven. Wij allen 
herinneren ons hem als een fijne en 
leuke man.

MUSEUM 
TROMP’S HUYS
HERDENKINGSJAAR  
BETZY AKERSLOOT-BERG

Museum Tromp’s Huys heeft niet 
alleen de naam te danken aan 
zijn voormalige bewoonster, Betzy  
(geboren) Berg uit Noorwegen, 
maar bezit ook een unieke collectie 
schilderijen en tekeningen van deze 
in onder meer Oslo, Parijs en Den 
Haag geschoolde zeeschilderes. De 
zomer van 2022, 100 jaar na haar 
sterfjaar, staat vrijwel alles in het 
Vlielandse museum in het teken 
van deze pittige, gelovige, reis-
lustige en geëmancipeerde dame, 
die haar passie - het schilderen - 
tot op het laatst uitoefende en het 
door haar zo geliefde eiland en de 
Noordzee prachtig vastlegde. Voor 
iedereen mooi om te zien, dus ga 
erheen!

OPEN DAG VAN DE BRANDWEER
Op 2 augustus, van 12.00-16.00  
organiseert Veiligheidsregio Fryslân 
op Stortemelk een voorlichtings-
dag van de brandweer over veilig 
kamperen. Met Friese en Vlielander 
brandweermannen, brandweerauto’s 
en een voorlichtingscontainer. Én er 
is een ‘Kameleon’-race voor kinde-
ren (naar het boekje)! Check: www.
stortemelk.nl.

KAMPVUURVERGUNNING
Een gezellig kampvuur hoort bij een 
eiland en bij vakantie. Stortemelk 
heeft als enige instantie op Vlieland 
een vergunning voor kampvuren 
- geldend voor het strand langs de 
camping - en is daarmee eindver-
antwoordelijk voor (brand)veiligheid 
en milieu-aspecten. 

Kampvuren via de speciale vergun-
ning van Stortemelk zijn vanaf dit 
seizoen alleen toegestaan als:
->  je je kampvuur aanmeldt bij de 

Stortemelk-receptie;
->  je toestemming krijgt voor het 

kampvuur met bijbehorend for-
mulier; 

->  er een contactpersoon met tele-
foonnummer bekend is. 

De geldende voorwaarden staan 
in de vergunning die je meekrijgt 
van de receptie. Die betreffen on-
der meer de minimale afstand 
vanaf de duinvoet, het gebruik van 
schoon en onbehandeld hout en 
het schoon en netjes achterlaten 
van het strand. We wensen u en 
jullie veel plezier bij het kampvuur!
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WADDENHOP  
& STORTEMELK
Op Vak Blauw staat opnieuw een 
klein kampje voor de zogeheten 
Waddenhoppers: mensen die van 
het ene naar het andere Wadden-
eiland gaan. Lijkt jou dit ook wat? 

Ga naar waddenhop.com voor 
meer informatie, of neem contact 
op via T 030 237 81 82 of info@ 
waddenhop.com.

20
22

De informatiekrant  
van kampeerterrein  
Stortemelk voor onze 
kampeerders & huurders 
en iedereen op Vlieland



Groot feest in de Bolder!
Z�g dat je er als eerste bent .

Zo mis je niks en ben jij
de grote winnaar!!

KLEINE
ARENA

25 JAAR Het Grote

Spel
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Jeroen wil nog
naar de zonsondergang
staren op het strand .

Sla 1 beurt over .
Frits de zeehond heeft zin in een visje .

Help hem de weg vinden naar
zijn maaltijd en ga 3 plaatsen

naar v�en .

Guus Meeuw heeft honger .
Kom er achter waar hij

trek in heeft en ga
4 plaatsen vo�uit .

Roy is ongeduldig en
wil nu naar De Bolder .
Ga 6 plaatsen vo�uit .

Karin ziet een mooi vogeltje
waar ze veel likes mee kan

krijgen op Instagram .
Sla 1 beurt over . Anouk twijfelt of ze haar

slippers aan moet houden. 
Ze gaat toch maar terug

om wat anders aan te trekken .
Ga terug naar start .

50

22
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BEHOORLIJK BRILJANTE 
BENAMINGEN
Kor Poraal  korporaal 
Peter Selie  kok
Toon Ladder  muzikant
Koo Tsj  sportinstructeur
Nolbert  Seinwissel  NS-conducteur
James Blond  de naam is Blond. Jámes Blond 
Dirk Teur  circusdirecteur
Mieke Roskoop  Oostenrijkse wetenschapster
Ulli Sionist  goochelende skileraar
Shirley Holmes  MI6-agent
Biblio Thea  bibliothecaresse
Tony Ward  Hollywood-regisseur
Arco Baat  drie keer raden :)
Evert Zwijn  vegetarisch jager

Zing hardop het  
openingslied van  
de Kleine Arena.

Zing hardop het  
voorstelnummer  
(Rikketikke-lied)  

van de Kleine Arena.

Na de laatste Kleine Arena  
van het seizoen verlaten de 

bewoners Vlieland, om volgend 
jaar weer terug te komen.

Vraag hoe ze dit jaar weggaan!

Bij het afscheid valt wel eens,  
 of vaker, een traan.

Maar op het feest gaan  
we dansen!

 Er is altijd een probleem bij  
de Kleine Arena. Maar het 

probleem wordt altijd opgelost. 
Ga toch 3 plaatsen terug.

Hoeveel
recro’tjes

helpen bij de 
Arena?

Noem 3 briljante 
namen van 

Kleine Arena-
bewoners.

Hoeveel oranje 
pionnen worden 
er om de Arena

neer gezet?

Ga morgenochtend gezellig  
naar het knutseluurtje.

Wat heeft de recro-assistent bij 
de poort altijd bij zich om iets te 
enthousiaste sprinters te helpen 

als het fout gaat?

Als het gaat regenen laten 
we dat rond 18.00 uur online 
weten en staan we zelf bij de 
poort voor mensen die toch 

door weer en wind zijn  
gekomen.. 

De rikketikjes van het 

voorstellied liggen altijd bij het 

knutseluur,zodat er de hele dag 

geoefend kan worden. 

Waar zijn alle liedjes en 
akkoorden geplakt, voor 
als de gitaarspeelster of 

zanger het echt even niet 
meer weet?

Hoe heet 
de hoogste duin 

op Vlieland?

Noem een vogel die je kan spotten 
op Vlieland, en doe de roep na. Je 
mag niet een vogel noemen die al 
eerder is genoemd tijdens dit spel.

In de Waddenzee leven 
heel veel soorten vissen. 
Noem er 1 die nog niet 

eerder is genoemd en doe 
die vis na.

Hoe heet de grootste 
zandplaat van Europa?

Welke hond 
hoeft niet aan  

de lijn?

Welke worm is 
geen worm? 

Welke vonk  
geeft geen 

brandgevaar?

Ooh no: helpen met  
de tent opruimen.

Hoe heet de unieke bes 
die op Vlieland groeit?

Hoe ver is het 
fietsen naar het 

Posthuys?

Op Vlieland komen 
maar liefst 415 

plantensoorten voor. 
Noem er 3.

Wat zijn lamsoor,  
zeekraal, strandbiet,  

zoutmelde en zeealsum?

Plaats het pionnetje van je buurman die 
na jou komt op een willekeurig nummer 

op het bord.

Neem een willekeurige 
deelnemer op je rug  

en loop een rondje om 
de tent.

Regel een dobbelsteen, 
een paar pionen, schelpjes 
of houtjes. Speel zo vaak 
je maar kan in je vakantie, 
en dan weet je alles van  
de Kleine Arena, de  
avonturen en van het  
grote feest.

HET BEGIN
Nieuw

SPRING-
KUSSEN  
MET 
GLIJBAAN!
Voor het ultieme springplezier 
heeft Stortemelk een nieuw en 
nog groter springkussen aange-
schaft, mét glijbaan dus. Bij mooi 
weer op het receptieplein en bij 
regenval in de Grote Zaal. En - dat 
is nou eenmaal leuk - altijd in  
combinatie met het schminken.

VOOR DE  
KLEINTJES
—> KNUTSELUURTJE
—> SPRINGKUSSEN
—> VOORLEESUURTJE
—> ZING LEKKER MEE

SPORT  
EN SPEL
—> OCHTENDGYMNASTIEK
—>  WEEKENDVOETBAL  

VOOR DE JEUGD
—> VOETBALLEN
—>  HARDLOPEN MET  

JURGEN

KINDERDISCOFEESTJE

25 JAAR 
KLEINE 
ARENA
Op vrijdag 12 augustus vieren we het - meer dan - 
heuglijke jubileum van ons hilarische meeleeftheater. 
Jullie, kinderen, worden door de ‘feestkar’ van de Kleine 
Arena bij de tent opgehaald en dan gaan jullie samen 
naar de Kinderdisco. En let op: ’s ochtends wordt tijdens  
het Knutseluurtje een mooie feesthoed gemaakt die  
je tijdens het dansfeestje kunt dragen. Dus wees daar 
bij en sta ’s avonds na het eten klaar wanneer die feest-
wagen langsrijdt om je mee te nemen.  
Driewerf hoera alvast!

KINDERDISCOFEEST
VRIJDAG 12 AUGUSTUS

De voorstel -rikketik
Is er weer een groot probleem

Hij is zeker nummer een
Super Sjaak lost alles op

En zet de boel weer op de kop

1 2 3, rikke tikke tik
Rarara, wie ben ik ik

Is er iemand die al weet
Hoe hij/zij heet?

Op mijn hoofd heb ik een staart
En ik mekker als een paard
Spiegel spiegel aan de wand

Wie is de mooiste van het land

1 2 3, rikke tikke tik
Rarara, wie ben ik ik

Is er iemand die al weet
Hoe hij/zij heet?

Verstop me graag in elke hoek
Daardoor ben ik altijd zoek

Maak ik een handstand of een rol
Zit mijn luier weer eens vol

1 2 3, rikke tikke tik
Rarara, wie ben ik ik

Is er iemand die al weet
Hoe hij/zij heet?

Openingslied
Ga eens staan op twee benen

En pak jezelf bij de tenen
Leg nu een hand op je knie

En zeg: ik ben op Vlie (ik ben op Vlie!)

Stamp met je voeten op de grond
En draai eens vrolijk in het rond
Stop nu twee vingers in je oren

Zodat je dit liedje niet kunt horen (heeee)

Pak nu je buurman bij de hand
En ga zitten met je poepert in het zand

Van links naar rechts: Ries Droelvink, Citronella,  
Minister Obami, Kitty Cat en Heitje Karweitje (2010)

UIT DE OUDE  
KAMPEERKIST

Super Sjaak (2004)

Trek & Trees (2018-2019)

Kor Poraal (2012)

KLEINE-ARENA-KINDERWENSEN
Super Sjaak loste alle problemen op en was immens populair: alle kinderen 
wilden hem zijn of worden. Zo ook Sjoerd van 7, die zijn moeder een 
briefje liet schrijven aan de Kleine Arena-superheld of die hem elke dag om 
15.00 uur les kon geven. En als Sjoerd er een keer niet was op dat tijdstip - 
zwemmen of zo - dan zou hij wel een briefje op de tent hangen. Slim!

TE LAAT OP EIGEN HUWELIJK
Zelden kwam een Kleine Arena-bruidegom zo laat en bezweet aan op zijn eigen 
bruiloft. Nolbert Seinwissel wilde in 2008 - heel spectaculair - zijn bruid verrassen 
en landen op het strand bij duinovergang Groen. De piloot gooide hem er echter uit 
bij de Bolder-duinovergang. De cameraman die alles zou filmen, landde wél op de 
trouwlocatie, en op tijd. Puffend en hijgend kwam Nolbert aangeploegd door het 
mulle zand. De bruid zij tóch ‘ja’. Pfiew.

TREK & TREES 
De Amerikaanse Trees was 
met haar paard Trek op jacht 
naar boeven. Uiteraard met een 
waterpistool, want daar zijn die 
ongewassen bandieten bang voor. 
De cowgirl ontmaskerde Fast Fred, 
maar die bleek Coach de Rode te 
zijn, de strenge sportinstructeur  
in zijn rode trainingsoutfit.  
Ze werden verliefd en tijdens de 
huwelijksplechtigheid begeleidde 
Treks vader - ook een paard - 
Trees door een erehaag van ouders 
en kinderen naar het altaar.  
Of course! Altijd eind good,  
al good in the Little Arena.

Ben jij 8 jaar of ouder en hou 
jij er wel van om een mooi 
geplaatste bal over een net  
te slaan? Mooi. Dat kan vanaf 
dit jaar, op het strand bij de  
Bolder-duinovergang. Tijden: 
zie recreatie.stortemelk.nl

NIEUW
BEACH 
VOLLEYBALL 
VOOR 8+

Zing  
lekker 
mee
Ook dit gaan we zeker 
weer op het programma 
zetten! 

Eten op of niet, van  
maandag tot en met donderdag  

trekt er een lange stoet  
kinderen richting de  
Kleine Arena- poort

Stortespek
takelshowStortespektakelshow

Wo 3 augustus voor klein & groot 

Fluit jij neus of kun  
je iets anders horens- 
of bezienswaardigs?

WACHTEN
WACHTEN 
WACHTEN
NU, RENNENUHHH

Schrijf je dan in op maandag 1 augustus om 13.00 uur op 
het plein bij de receptie. Ook dit jaar gaan er weer twee 
groepen dansen tijdens de show en die dansen gaan  
ingestudeerd worden in de week daarvóór. 

Check het programma en de site voor tijden en leeftijden, 
en dan: lekker dat prachtige Bolder-podium op.

PUBQUIZ  
VOOR 
KINDEREN
 
Dit jaar wordt er zo nu en dan weer 
de Kids Pubquiz georganiseerd, 
want ook kleinere mensen kunnen 
best veel weten. Hou het programma  
in de gaten!

Bij welk groot  
sportevenement  

is altijd een  
Kleine Arena- 

persoon  
belangrijk?

Antwoorden
4  Zeevonk. Het is een mooi gezicht, golven 

die ‘s nachts blauw oplichten aan het 
strand. Dit wordt veroorzaakt door 
miljoenen algjes. Ze lichten op om hun 
vijanden af te schrikken.

7  De glimworm is geen worm, maar een 
kevertje. Zowel de mannetjes als de 
vrouwtjes hebben een ‘lampje’ in hun 
achterlijf dat aan gaat in de paartijd. 
Ook de eitjes en larven geven een  
beetje licht. 

8  De Vliehors ofwel ‘de Sahara van  
het Noorden’.

9  Zie de krant.
16	De zeehond!
18		Soorten vissen zijn: makreel, schelvis, 

haring, stekelbaars, kabeljauw, zeebaars, 
tong, zalm, schol, paling, doornhaai, 
hondshaai...

19	Meeuw, specht, aalscholver, lepelaar...
	23 Een EHBO-doos.
26 Het Vuurboetsduin.
27  Negen en een halve kilometer over  

de weg.
29 Drie waarvan één bij het hek.
32  Planten. 
35  Nog onbekend.
37  Negen.
39  Op de zijkant van de gitaar.
43 De Ministortelon: fietst voor de start uit.
44  Op Vlieland komen maar liefst 415 

planten soorten voor zoals: lamsoor, zee-
kraal, strandbiet, zoutmelde, zeealsum.

47		De Cranberry. In Nederland groeien deze 
bessen alleen op Vlieland en Terschelling.  
De planten zijn hier te vinden omdat 
er rond 1845 een vat cranberrybessen is 
aangespoeld.

Ren naar De Bolder
en weer terug. Als je niet

op tijd terug bent voor  
je beurt sla je 1 over.

Drink een glas cola en
laat een boer. Je mag niet 
verder voordat je die boer 

gelaten hebt.

Vraag bij de buren  
wat hun laatste  

vakantiebestemming was.

Probeer zonder je 
handen te gebruiken

op te staan vanuit 
zittende positie op de 

grond.

Capoeira 
Op het strand, voor de ultieme 
duiken en sprongen. Exacte 
data en tijden - je snapt het - 
vind je op ons programma of 
de website.

“De Kleine Arena begon ooit als 
de Welterusten Soap, met liedjes 
en gitaarspel van Yolanda van de 
toenmalige recreatie. En dat in die 
prachtige duinpan, een natuurlijk 
gevormd amfitheater, waar de 
hardste wind overheen waait en 
ieder woord te verstaan is,” zo 
vertelt Kleine Arena-bedenker 
Bart van Gerwen - ja, die met die 
krullenbos.
Het concept is altijd hetzelfde  
gebleven: ’s middags brainstormen  
in het directeurskantoor met de 
Arena-bewoners en ’s avonds 

Kristel Bol en Don Mario
In 2017 bewoonden Don Mario - 
‘gelati!’ - en helderziende Kristel  
Bol - ‘Iek wiel één hert!’ - de 
illustere duinpan naast Vak Groen. 
IJsliefhebber Mario had met zijn 
schoen een tunnel gegraven  
vanuit een Italiaanse gevangenis 
naar Stortemelk en Kristel, die 
alles altijd haarscherp doorkreeg, 
had dat natuurlijk alláng gezien  
in haar glazen bol. Een explosief 
stel, dat wel, die twee!

spelen, zonder grenzen aan waar 
het over mag gaan. “Er was een 
openingslied over de zee, verliefd 
zijn op een zeemeerman, en over 
het feit dat je snel moest eten 
om op tijd te zijn, ook al was het 
courgette.” Wanneer er iets op het 
eiland gebeurde, kwam dat die-
zelfde avond al voorbij en wanneer 
iemand vroeg hoe het met ‘die of 
die’ was, kwam er de volgende dag 
een brief van ‘die of die’ uit Amerika 
of waar dan ook vandaan. Bart: , 
“Zo dun als de Fabeltjeskrant, maar 
vol energie. Én: ik meldde ooit in de 
Kleine Arena dat mijn fiets gestolen 
was. Twee dagen later had ik die 
ineens terug.” Alles kan daar, in die 
duinpan. Nog steeds.

Ries Droelvink 
De ijdele zanger, die steeds op de 
voorgrond wilde staan en over 
alles en iedereen heen walste. 
Best irritant, maar zeer geliefd bij 
de kinderen en nog meer door de 
ouders vanwege de grappen met 
dubbele bodem. Kwam ooit op in 
een strakke, fel gekleurde legging: 
zijn ‘Calvin te Klein’-onderbroek. 
Overeenkomsten met een  
bestaande zanger uit een reclame 
met een te gebruind lichaam in 
een te strakke, te gele zwembroek 
berustten uiteraard op toeval …

Prinsesje Boeit-me-niet
Van geboorte prinses, maar wilde 
eigenlijk automonteur worden. 
Niets maar dan ook niets boeide 
haar, behalve dan auto’s repareren.  
Helaas, dat kan echt niet als je 
prinses ben. Haar ‘talk to the 
hand’-move ging rond over het 
kampeerterrein en ook haar  
bijzondere gebruik van lipstick: 
check haar wang. Dat heeft door 
navolging heel veel moeders heel 
veel lippenkleur en -gloss gekost.

Taco Wrap
Deze warmbloedige charmeur 
gooide altijd een wrap met ‘XXX’ 
daarop naar één van de moeders  
in het publiek. Zijn scheten waren 
zo berucht, dat hij iedereen 
waarschuwde door ‘Code Bruin!’ te 
roepen. Dat hoorde je alle kinderen 
dan roepen in de toiletgebouwen 
wanneer ze moesten poepen. 

Taco Wrap-rikketik:
Hij houdt van Mexicaahaaans eten
Laat daardoor wel vieze scheten
Verkoopt taco’s waar hij kan
Doet echt alles zonder plan

KA weetje
Niet alleen kinderen maar ook  
ouders gaan mee, zogenaamd  
als ‘begeleider’: die vinden het 
stiekem nog leuker dan de  
kinderen.

Drommen  
kinderen gaan  
standaard na  

de show op jacht 
naar handtekeningen 

van de Kleine  
Arena-bewoners

Eerste mannenhuwelijk  
op Stortemelk
Er worden gelukkig altijd Arena- 
bewoners verliefd op elkaar, met 
als logisch gevolg: het huwelijk. 
Dirk Teur, - je weet nog wel, van 
het circus - viel in 2012 in katzwijm 
voor legerman Kor Poraal. Dat 
inspireerde hem tot het volgende:

Hoor je het zingen van die man? 
Ik voel me net een bronstig hert
Het is ontzettend lang geleden
Dat mijn hart getroffen werd

Was getekend, Dirk Teur.

UIT DE OUDE  
KAMPEERKIST
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