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HERFSTWEEKEND VLIELAND 
 
Op vrijdag 13 september (hoe hebben we het aangedurfd!) was het zover. Ons 
Waddenweekend was er weer. Met een groep groter dan ooit te voren (48 Personen) 
vertrokken we om ± 15.30 uur naar Harlingen om daar met de boot van 19.00 uur 
over te steken naar het haventje van Oost-Vlieland. 

Het was guur en winderig tijdens de overtocht. Het was goed donker toen we 
ontscheept werden en met hutje en mutje in een paar busjes naar het Posthuis 
werden gebracht. Het ontvangst daar was er in elk geval niet minder om. Onze 
grote leider Dick Passchier wees ieder een kamer aan... met kamergenoot(ote).  
De rust in het Posthuis was weer gauw hersteld toen iedereen naar zijn of  
haar kamer trok om zich te installeren. 

Wie schetste echter onze verbazing toen we de andere morgen ontwakend 
(natuurlijk vroeg) een stralend eiland en een letterlijk zonovergoten Waddenzee 
voor ons zagen met een strak blauwe lucht. Wat zou een vogelaar nog beter  
wensen! 
Om ± 9.00 uur startten we met de gehele groep voor een wandeling die ons  
over de dijk en langs de Kroonpolders voerde, daarna over het Groene strand  
langs de Vliehorst en terug langs het Noordzeestrand. 

Heerlijk struinend met een snelheid die nog lager lag dan die van een 
gemiddelde vogelaar (2 km per uur) en genietend van het heerlijke landschap  
met zijn vele vogels en van het prachtige weer, kregen we wel het gevoel dat  
we deze zaterdag nuttig werd besteed. Het weer werd steeds mooier en warmer  
zo zelfs, dat enkele enthousiaste zwemmers onder ons zich afzonderden voor een 
duik in de heldere branding. Jammer voor hen dat ze toen de waarneming van  
een 6-tal witgatjes op het strand hebben gemist. 

Na de maaltijd 's avonds hebben we nog een bijzonder fijn uurtje door-  
gebracht op de dijk van de Kroonpolders met het ondergaand zonnetje in de  
rug en duizenden vogels voor ons op het wad. Dat was een ogenblik om stil  
van te worden. 
Toen de zon onder was, werd er nog lekker gezellig nagekaart in het Posthuis. 

De andere dag, 's zondags, was het minder zonnig. Door de meesten werd er  
wat gewandeld in de omgeving van het Posthuis. Sommigen brachten een bezoek  
aan de oude eendenkooi, anderen wandelden door het Bomenland naar de  
Dodemansbol om daar van het uitzicht over de Waddenzee te genieten. Zo kwam  
de tijd van vertrek weer nabij. 

Om 15.30 uur reden we weer weg van het Posthuis en blijkbaar veel te vroeg  
want in de haast vergaten we zowaar de heer, en mevrouw Cupido te bedanken  
voor de goede zorgen. Dat doen we dan dus nu maar op deze manier en onze dank  
is er zeker niet minder om. 

Om 17.00 uur voeren we weg uit het haventje van Oost-V1ieland, nagewuifd  
door vele eilanders. Na een snelle overtocht liepen we omstreeks 18.30 uur 
Harlingen binnen. Toen in de wagens en naar Noordwijk waar we ongeveer  
21.00 uur behouden aankwamen. 

Onze dank gaat uit naar Dick Passchier die heel veel werk heeft gehad  
om alles te organiseren. Dank zij deze goede voorbereiding is het weer een 
fantastisch weekend geworden. 

A.Cramer 




