
ffiffi ffiM&ffiffiffiffi W&M ffiffi WffiffiWffi

w&ffiffiffiffiffiffitu&MffiffiM

ffimrorymmr*$mrx mm WkV's rxmdsgmffi ffi ms$ wmmfl ##ffi &mxmw&
**s§ &" v[§ru§rft&, &#tï[sP*§ï

ïPfr F*st:rhenkt e{it lcerr r:pvril**d v**l trerird*eh? fitln hri

wutcr. l{e} ll*r{*i'lundse ï$rd ïs l4ril.r vun d* *mísries rn*d

d it .** r- § eel * r { * n ds* tí: e m q: " ïtl rr'** g * ri s * * * r' ;-* e

ihamntrsrh* hre*dtq rrcrn h*t *ndervrrrp hepcrkl *nee

ïhenr*llsei:* mcd*rry*r!E*i §. líE:*n:tr* rieh ín i:*l **

r,*lg*r:r{t *riík*i t*t sï*nrpeis irflil §*iltcsnlqi: en V§V': v«n

de l{*d*rlnndl*", [}*ïts* *n ile*ns* l$cr*d*il*ii«ir{i*ír.

projectgroep werd in t997 inge- daarvan is bewoond; vandaar
steld door de regeringen van dat hier in totaal achttien !íad-
Denemarken, Duitsland en Ne- deneilanden aan bod komen:
derland. De Waddenzeeregio vijf Nederlandse, elf Duitse en
strekt zich uit van Den Helder twee Deense.
tot Blàvandshuk (schuin boven
Esbjerg) in Denemarken. AIs B§ §t§m§ffim${e$§
parels aan een snoer Iiggen Vd&m§§ffi§$L&ffi§§M
voor de Nederlandse-, Duitse-
en Deense kust vijftig eilanden Texel
en eilandjes. Slechts een deel Opvallend genoeg bedrijft de

gemeente van het grootste Ne-
derlandse Waddeneiland, Texel,
maar heel beperkt'postale pro-
motie'. Dat gemis wordt echter
ru imschoots goedgemaakt
door de VW van Texel, die in
het frankeerstempel Texel (ook
bekend als 'Het Couden Bol-
tje') als vakantie-eiland aan-
prijst. ln een stempel uit r98z
gaan de contouren van het ei-
land in de golven van de zee
vergezeld van detekstTexel -

het groene vakantie eiland. Om-
dat de VVV in de jaren '8o ge-
bruik maakte van een frank"eer-
machine van het Noorse merk
KRAC hadden de'reclamevlag-
gen'een groene kleur. Datwas
ook het geval bi1 het stempel uit
t 983 met een groep enthousias-
te vakantiegangers en de tekst
Texel - V a ka nti ereserue ri ngsce n-
trale. ln r 989 volgde een stem-
pel met de tekst Texel - hart van

TPC Post gaf op 6 mei twee
blokjes met in totaal acht ver-
schillende postzegels uit met
als onderwerp 'Het Nederland-
se Wad'. Acht zegels zijn na-
tuurlijk volstrekt ontoereikend
om alle facetten van dit belang-
rijke natuurgebied in beeld te
brengen, maar dat geldt ook
voor de ruimte die voor dit arti-
kel is uitgetrokken. lk beperk
me daarom tot de wijze waarop
gemeenten en VVV's de bijzon-
dere charmes van de trits Ne-
derlandse-, Duitse- en Deense
Waddeneilanden in beeld bren,
gen. De kop boven dit artikel
had ook Wad'n plek kunnen
zijn, een titel die is ontleend
aan het hoofdstuk Wad'n plek,
de beleving van de Waddenzeere-
gio in het boekWaddenland -

Landschap en Cultureel Erfgoed
in de Waddenzeeregio van de
projectgroep Lancewad'. Deze
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Nederland, een nogal vrijmoedi-
ge slogan, die je eerder ver-
wacht bij een Utrechtse ge-
meente of WV. Maar op Texel
vinden ze dat het t6.ooo hecta-
re grote eiland op het punt van
de natuur'Nederland in het
klein' is. Een stempel uit r990
met de omtrek van het eiland
en Lente Zomer Herfst Winter
probeert de VW duidelijk te
maken dat Texel het gehele jaar
door geschikt is als vakantie-
eiland; een soortgelijk stempel
zullen we tegenkomen bij Ame-
land. Het machinestempel uit
r 99o werd gebruikt ter gelegen-
heid van de herdenking van het
feit dat Texel in maart 19go 575
jaar stad was. Bij een eiland
denkt je daar niet meteen aan,
maar Texel kreeg inderdaad in
r4r5 stadsrechten.

Vlieland
Vlieland is een stuk kleiner dan
Texel. De vorm van het eiland
zien we in het stempel van de
WV met de tekst Vlieland - Va-
kantieland. De gemeente legt de
nadruk op de rust en ruimte die
er op dit Waddeneiland is te
vinden. Het wapen en een kaart
van het eiland gaan vergezeld
van de tekst Vlieland eiland van
rust en ruimte. Over het alge-
meen klopt dat, maar er zijn
ook dagen dat horen en zien ,je
er vergàat. De grote zandplaat
Vliehors aan de westkant van
het eiland - nu een natuurreser-
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vaat - is namelijk militair oefen-
terrein, zoals bli,ikt uit het stem-
pel van het schietkamp, dat on-
der andere een tank en de tekst
Proicere Pergendum Es, toont.
Op zo'n lar,rTaaiige dag kunt u

misschien het'waddenhoppen'
beoefenen (naar een ander
Waddeneiland gaan). De
ANWB Kampioen van maart be-
schrijft hoe je van Texel naar
Vlieland en Terschelling kunt
varen. De eilanden worden als
volst sekarakteriseerd: Texel als
eilínítussen duín en dyk.vlie
land als eiland tussen zee en
zand enTerschelling als eiland
tussen water en wad.

Terschelling
Bij Terschelling denken veel
mensen aan diie dingen: de
Brandaris, de zingende kroeg-
baas Hessel en het jaarlijkse cul-
tureel íestival Oerol. De Brand-
arisis al een aantal malen afge-
beeld'; in het leuke stempel dat
de VW bij de vierhonderdste
verjaardag van de bekende
vuurtoren in'r994 gebruikte is
de'i' van'Brandaris' vervangen
door de jubilerende vuurtoren.
De Brandaris figureert ook in
het wervende WV-stem pel
Dichtbij buiten (ei)land; de toren
fungeert hier duidelijk als her-
ken n insselement.
ln de ja"ren tachtig gebruikte de
VW nog het stempel Terschel-
ling is mooi in voor- en nazomer.
Als de WV op Terschelling nog
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eens zo'n slogan zou gebrui-
ken, zou waarschijnlijk het'vier
jaa rgetijden'-voorbeeld van
Texél worden gevolgd, want de
vakantiegangers zi.in er tegen-
woordig het gehele jaar door
welkom. ln het stempel vinden
we een verwijzing naar een Ter-
schellinger specialiteit: cranber-

ry's, rode bessen die tijdens een
zware noordwesterstorm in
r839 op het strand van ïer-
schelling aanspoelden. Het was
een bijzondere soort (Aiton occí-

cocus v a cci ni u m m acroca rpus)
die afkomstis was uit Amerika.
Sinds r 9oo ríorden de bessen
jaarlijks geoogst in de duinge-
bieden van Staatsbosbeheer.

Ameland
De gemeente Ameland maakte
in zijn frankeerstempel meer
dan twintig jaar reclame voor
het eiland, maar stapte in r986
over op het klassieke gemeente-
wapen. Vanaf r 965 wordt Ame-
land een 'vakantieparadi,js' ge-
noemd. Een echte vondst was
het stempel dat in r979 in ge-
bruik werd genomen: Ameland -

sekomooneerd door de zee.Want
íoo' de Waddeneilanden geldt
dat de zee geeft, maar ook
neemt; de vorm van een eiland
kan daardoor in de loop van de
tijd behoorlilk veranderen. Ook
twee VW-stempels wijzen op
bilzondere wijze op de voorde-
len van Ameland als vakantie-ei
land. ln het stempel dat in de

jaren zestig werd gebruikt,
wordt Ameland ter weerszijden
van de vuurtoren van Hollum
aangeprezen als een vier'sei-
zoenen-vakantieoord' : W i nter'
Zomerf op Ameland/ Herfst-Len-
te / méér vacantierente!Een
twLede stempel verstrekt Ame-
land een soort superstatus:
Am ela nd wa d d endi a m arr. Vaste
Amelandgangers zullen het er
mee eens zijn. Op het kaartje in
het eerste gemeentestempel is
te zien hoe vakantiegangers het
eiland kunnen bereiken: met
een veerboot. Wijlen mevrouw
N. Roos-'t Hart maakte in Fila-
telier al melding van plannen
om een of twee verkeersdam-
men naar Ameland aan te leg-
gen. !íe vinden er iets van terug
in twee frankeerstempels van
de voormalige gemeente West-
dongeradeel. De plannen gin-
gen gelukkig niet door en Ame-
land kon zijn eigen karakter be-
houden. \íe zullen zien dat er
Duitse Waddeneilanden zijn die
door dammen wèl hun status
van eiland hebben verloren.

Schiermonnikoog
Schiermonni koog, het kleinste
Waddeneiland, kan op een 137-
jarige geschiedenis bogen, zo
maakt het frankeerstempel van
de gemeente uit r 975 duidelijk:
C em ee nte Schi e rm on ni koog -

Noordzee badplaats sinds t866.
Er is in die tijd wel het nodige
op het eiland veranderd, maar
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de typering Oase van rustin een
stempel uit r 984 is nog steeds
van kracht. Dat een groot deel
van het eiland met het aangren-
zende wad in r989 Nationaal
Park werd vond de gemeente
een speciaal stempel waard.
Het Friese eiland Schiermon-
nikoog is vooral populair bi1 de
C roningers. N iet verwonderlijk:
Croningen ontbeert immers
een bewoond eiland.

DE DUII§E
W[DDTITEITAHDTiI

Borkum
Bif Borkum - het eerste en
grootste van de zeven Oostírie-
se Waddeneilanden - wil ik een
nostalgische kanttekening ma-
ken. ln mijn jeugd was het Cro-
ninger Wad tussen mijn ge-
boorte- en woonplaats Warffum
en de kleine vissershaven
Noordpolderzijl boven Usquert
tijdens de oorlogs,iaren mi,ln
speelterrein. Dwalend over de
kwelders hadden we, vooral bij
helder weer, een goed zicht op
het eiland Borkum. Om het met
Texel te zeggen: 'Helemaal weg
en toch zo dichtbij'. Toch heb ik
nooit een bezoek aan het voor
mij zo 'bekende' eiland Borkum
gebracht!
De Ku ruewaltu ng v an Borku m
presenteerde het eiland in tg87
als Noordzee-eiland'. Die Nord-
seeinsel im Hochseeklima. Het
stempel uit r 988 van de Stadt

Borkum brengt een ontwikke-
ling in beeld die je bij meer
!íaddeneilanden ziet. De stad
meldt niet alleen dat een be-
zoek aan het eiland het hele.jaar
door kan - Borkum zujederJah-
reszeit - maar wi.jst ook op aan-
trekkelijke'slecht weer-voorzie-
n ingen': Mit M eerwasser- Hallen
Wellenbad. Dit verklaart het
tweeledige beeld: strandstoelen
onder een stralende zon en het
golfbad. ln een stempel uit
r 990 met het gemeentewapen
wordt nog een voordeel opge-
somd'. Nordseeheílbad Borkum -

lnsel im Hochseeklima - Die Luft
ist rein - nichts wie hin. Borkum
is al anderhalve eeuw een er-
kend Nordseeheilbad, een be-
handelingsoord voor ademha-
lingsziekten.

Juist
Op de Reizen-pagina van de
Leeuwarder Courant Yan zaler-
dagz5januari stond een leuk
sfeerverhaal over het kleine ei-
land Juist met als titel De ont-
spannen stilte van Juist. Hier
geen auto's - die staan aan de
wal! - die de rust verstoren,
maar paard-en-wagens en fiet-
sers die het straatbeeld bepa-
len. En zo willen de t.7oo inwo-
ners het ook houden! Zelfs de
veerboot uit Norddeich past
zich aan'. die vaart door het tij
net zo ongeregeld als de treinen
in Nederland...Ceschikt voor
gezinnen, zoals het stempel

van de Kuruerwaltung uit't989
meldt: lnsel in der Nordsee -
Heilbad Juist - Das Familienbad
von Ruf - Canzjàhriger Kurbe-
trieb.

Norderney
Wie de voorkeur geeft aan wat
meer vertier, kan aan een va-
kantie op Norderney denken.
Het 6.5oo inwoners tellende ei-
land heeft een lange geschiede-
nis als Nordseeheilbad; zie het
poststempel uit r 978 met de
tekst tT5Jahre Seebad
Norderney. Rechts van de tekst
zien we een langs het strand
wandelende dame in een voor
die tijd passen de outfit. Het
Seeba d N orderney w erd ofrïcieel
al in r8oo geopend. Het fran-
keerstempel van het Niedersöch-
sisches Staatsbad is vrij neutraal.
Op Norderney begroeten ze u
niet met Cuten Tag, maar met
Hee!

Baltrum
Ook Baltrum is een klein eiland,
zoals blijkt uit de tekst van een
stempel uit r 989: Crosze Liebe
zur kleinen lnsel Baltrum - Sildli-
che Nordsee. Op de website
wordt het eiland zel[s omschre-
ven als het Dornröschen der
Nordsee. Ook hier is rust troef,
want Baltrum is autovrij en de
Kuruerwaltung dringt er bij de
vakantiegangers zelfs op aan de
fiets maar thuis te laten. Bal-
trum beschikt ook over een mo-

dern badparadijs als'slecht
weer'-voorziening: het Si ndbad
is van medio maart tot en met
de herfstvakantie geopend.

Langeoog
Een met het Sindbad vergelijk-
bare voorziening is het nieuwe
M ee n»asse r- Erleb nisbad op Lan-
geoog, al zullen de meeste va-
kantiegangers vooral gechar-
meerd zijn van het veertien kilo-
meter lange strand van dit
Noordzee-eiland. De website
van Langeoog omschrijft het ei-
land als das lnsel filrs Leben.Yol-
gens het stempei van de Kuruer-
waltung uit r99r is Langeoog
ook een eiland voor rustgenie-
ters: Lrirmfrei - Sportlich - Erhol-
sam.We kunnen er aan toevoe-
gen dat ook Langeoog autovri.i
is. Het eiland heeft echter weer
wel een vliegveld - net als een
aantal andele !íaddeneilanden.

Spiekeroog
Eilanden met een naam met
een uitgang op 'oog' (eiland)
hebben we ook in Nederland
(Schiermonnikoog, Rottumer-
oog). Ook op hei Duitse, auto-
vrije Spiekeroog met zijn ruim
7oo inwoners zijn fietsen niet
welkom. Wandelen is de beste
methode om te genieten van
het G ril n e F eri eni nsel Spieker-
oog, gelegen in der sildlichen
Nordsee. Bij ons heeft alleen
Schiermonnikoog de status van
Nationaal Park, maar in Duits-
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land is aan alle Oostíriese
\íaddeneielanden die eer ver-
leend: ze maken deel uit van het
N ati o n a I p a rk N i ed e rsa chse n.

!íangerooge
Wangerooge - ook autovri,i - be-
groet ons op zijn website met
de kreet Erholungist eine lnsel!
('Ontspanning is een eilandl').
ln een stempel uit r989 laat
N o rdseehei I b a d W a nge ro oge d an
ook weten dat het als lnsel in der
Sudlichen Nordsee Seit t8o4 im
Dienst des Castes staai. Een ge-
klede zeehond dient kenneli.ik
als mascotte. Bi.izonder interes-
sant is een stempel uit r 989
met de IekstWangerooge is een
Nordseebad. Kumm mal her. Be-

kiek di dat! )e ziet maar zelden
stempels met teksten in het
Platduitsl De Landkreis Olden-
burg gebruikte in r 984 een
soortgelijke tekst.

maar liefst zeventien havens,
waaronder de Eemshaven in
Noord-C roningen, worden
vaarverbindingen met het'rode
eiland' onderhouden.

Pellworm
De Noordíriese !íaddeneilan-
den, die deel uitmaken van het
N ati o n a I p a rk S ch I esw i g- H o I st e i -

nisches W atte n m e e r, v er schill en
van de Noord-Duitse eilanden.
Het hele kustgebied van Schles-
wig-Holstein heeft een apart ka-
raliter, met als bijzonder ele-
ment de zogenaamde Halligen.
Drie van deze Halligen worden
genoemd in het stempel van
het Amt Pellworm (t.zoo inwo-
ners). Het gaat hier te ver om er
uitvoerig op in te gaan, maar
Pellworm noemt zichzelf het
Crilne lnsel zwischen Ebbe und
Flut. Op dit eiland werden vroe-
ger veel huizen gebouwd op
ku nstmatig aangelegde aarden
heuvels, warffen genaamd. De
auteur van dit artikel woonde
zelf een kwart eeuw op zo'n
warfi, maar dan (zie'Borkum')
in 6et terpdorp Warffum. Zo
zijn er talrijke overeenkomsten
tussen de Nederlandse en de
andere !íaddeneilanden. Dat
geldt ook voor de kustgebieden.
ln ons land geven gemeenten
gehoor aan de wens van het pu-
bliek om op bijzondere Iocaties
te kunnen trouwen. Dat is in
Duitsland ook zo: de vuurtoren
op Pellworm wordt bijvoorbeeld

als trouwlocatie gebruikt. Heel
exclusieí maar met een handi-
cap: het gezelschap magmaar
uit acht personen bestaan.

Amrum
Op zijn website noemt Amrum
zichzelf Die Perle der Nordsee,
maar die omschrijving geldt na-
tuurlijk voor àlle Waddeneilan-
den... Het stempel van Amt
Amrum is vrij neutraal: behalve
de vermelding Ferieninsel Am-
rum wordt volstaan met een
kaartje van het eiland en een
daaruit oprijzende vuurtoren -

leuk voor de verzamelaars van
het thema Vuurtorens. Ook aar-
dig is de begroeting in het Anru-
mer eilandfrie s: H artelk welki-
men i.iilb Oomram. Hopelijk
gaat men daarna over in het
H oogd u its.

Föhr
Hooídplaats van Föhr is het ha-

venstadje Wyk, dat vertegen-
woordisd wordt door een stem-
pel met"de tekst Wyk auf Fahr
N oo rdseeh eílba d a uf d er gril ne n
lnsel.ln r 999 vierde Wyk zijn
r8o-jarig bestaan. Op het eiland
Föhr, dat 8.66o inwoners her-
bergt, kunnen de bezoekers van
uitgebreide ku u rmogel ij kheden
gebruik maken.

Sylt
Ameland is ervoor gespaard ge-
bleven, maar Sylt moest eraan
geloven: het eiland heeft een

vaste oeververbinding. Met de
auto gaat u met de SyltShuttle
in onseveer veertie minuten
van N"iebull over dË twaalf kilo-
meter lange Hindenburgdamm
naar Sylt. Vorig jaar was de ver-
binding 75iaai oud. Het eiland -

ook al als Perle der Nordsee om'
schreven - heeft wel iets van zijn
oorspronkelijke karakter verlo-
ren. Op de website wordt bij-
voorbeeld gemeld dat u, als u

zich in het nachtleven van Sylt
stort, beroemdheden als Clau-
dia Schiffer kunt ontmoeten...
Maar het stempel van Wen-
ningstedt uit r 984 stelt daar te-
genover dat u in het Nordsee-
heilbad van de schrik kunt beko-
men: Ruhe suchen - Erholungf n-
den.
De bijzonder langgerekte vorm
van Sylt zien we op een mooie
toeristische kaart die het Land-
kreis Nordfriesland op het lnter-
net heeft geplaatst (www.nord-
st ra n d. d e / i n d exfra m e. htm I, op
de knop Linkliste klikken en dan
op La ndka rte N ordfri esl a nd, laat-
ste op de lijst). Het was grappig
om in een postordercatalogus
uit Rotterdam te ontdekken dat
een allweather herenjack is
voorzien is van een Sylt-logo: de
vorm van het eiland is gebor-
duurd op de binnenvoering en
oo één van de zakken.
w" n.rnun afscheid van de
Duitse Waddeneilanden met
een tip om een goede beurt bij
uw gastheer ofgastvrouw te

Helgoland
Zeventig kilometer uit de Duit-
se kust ligt in de Noordzee nog
een eiland: Helgoland, bekend
vanwege zijn rode uit zee oprij-
zende iotsen, zoals afgebeeld
in het jubileumslempel Helgo-
land $9o-t98o goJahre deutsch.
!íaarschijnlijk ook daarom
wordt Helgoland in een stem-
pel uit r984 wirklich einmaligge-
noemd. Ondanks die zeventig
kilometer hoeft u zich over de
bereikbaarheid van Helgoland
geenzorgen te maken. Uit
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maken: bij het afscheid zegl u
Tschilss, bis n ri chstes J a hr!

DE DTETI§I
II'ADDTNTITAilOE}I

Fans
Omdat frankeerstempels van
de toeristische bureaus van de
twee Deense !íaddeneilanden
in mi,in collectie ontbraken,
ginger een verzoek naar Fang
en Romo. Pas na enkele weken
kwam er een E-mailbericht met
een wel heel verassende mede-
delíng Wir haben die Philatelie-
experten gefragt was ein Frei-
stempel ist - leider wusste keine,
was est ist. ïoezending van een
voorbeeld van een fraÉkeer-
stempel van een buureiland
deed de Denen kennelijk geen
licht opgaan...

Romo
Het eiland Romo (slechts 85o
inwoners) valt onder de ge-
meente Skaerbaek op Jutland.
Het eiland is door een dam, die
van r939 totlg4g werd ge-
bouwd, verbonden met de
hooídplaats Skaerbaek. Op het
verzoek om toezending van een
frankeerstempel werd helaas
geen reactie ontvangen.

VTNYOTR IIAAR DE
ïIt'ADDTIIEILAilD[}I

Een tripje van een dagnaar (of
een vakantie van een aantal da-

gen op) een van de Waddenei-
landen houdt meestal in dat u

een overtocht met een veerboot
moet maken. Voor Vlieland en
Terschelling moet u gebruik
maken van een van de schepen
van rederij Doeksen. Het stem-
pel van Doeksens hoofdvesti-
ging op West-Terschelling toont
het logo met in een reddingboei
het wapen van Terschelling. De
vestiging in Harlingen gebruik-
te aanvankelijk hetzelfde logo,
maar tegenwoordig is in dit
stempel een leuk zeehondje op-
genomen. Wagenborg Passa-
giersdiensten op Ameland ver-
zorgtde verbinding met de ei-
landen Ameland en Schiermon-
nikoog. ln een stempel uit r985
was het profiel van twee veerbo-
ten opgenomen. ln r987 werd
dit stempel vervansen door de
tekslWei:lkom aan Ëoord van de
witte Wagenborgvloot!. De laat-
ste jaren accentueert Wagen-
borg ook de nabije Iigging van
de Waddenei I anden: Ameland
en Schiermonnikoog - eigenIyk
heel dtchtbt).

WADDTTI.VARIA

Ter afsluiting van dit artikel laat
ik nog een paar frankeerstem-
pels zien die een duidelijke rela-
tie hebben met het Waddenge-
bied. ln de eerste plaats natuur-
lijk het stempel van de !íadden-
vereniging met de bekende
tekst Wees wijs met de Wadden-

zee. Ook de stempels van de
Zeehondencreche in Pieterbu-
ren van Lenie 't Hart mogen
hier niet ontbreken. ln hét
stempel van de gelijknamige
Stichting kijkt een zeehond ons
vriendelijk aan. ln het stempel
van de crèche in Pieterburen
dobbert een zeehond in een
reddingboei met het opschrift
Pieterburen. Een passende sym-
boliek!
Het valt te begrijpen dat er kust-
gemeenten zijn die de aanwe-
zigheid van het Wad gebruiken
voor hun promotie. Zo hanteer-
de de gemeente Westdongera-
deel al eens de tekst Landèlijk
gebied tussen wad en stad -

Ruimte en rust aan de Friese
kust. De gemeente Kollumer-
Iand c.a. ligt tussen het Wad en
de Friese Wouden. Vandaar dat
deze gemeente van de allitera-
tie Wad /Wàlder profiteert. Dat
resulteerde in twee stempels
met de teksten met een 'over-
daad' aan stafrijm: Ruim en rus-
tig recreëren tussen Wad en Wàl-
den en t'Meergaloos wonen tussen
Wad en Wàlden.

Maar de ultieme 'uitsmijter'
voor dit artikel is toch wel het
stempel van de Wadden-
woning@ uit BuitenPost (zie
hieronder). Volgens de tekst is
dit een kuuroord op zich. Aan de
bewoners van zulke woningen
zal dit artikel echter niet be-
steed zijn. Voor hen geen va-
kanties op de Waddeneilanden
en geen kuren in Nordseeheilba-
den.Zii kuren het hele laar
doorl

Verantwoording:
Bij de voorbereiding van dit artikei is
veelvuldig gebruik gemaakt van de
websites van gemeenten en VVV's van
de behandelde Waddeneilanden.

Noten:
'; Uitgave van het ministerie van Land-
bouw. Naruurbeheer en Visserij in
Groningen en uitgeverij Noordboek
in Leeuwarden en samengesteld door
de trilaterale projectgroep Lancewad
(Landschap en Cultureel Erfgoed van
de Waddenzeeregio).
': Zie onder andere de rubriek 'The-
matisch Panorama' in Iilatelie van de-
cember u ooz-
:: Zie de artikelenserie Nederland en
zijn strijd tegen hetwarer, Maandblad
Philatelie, jaargang r97 2.

*r,Ë,ï'j:i-, ,Ër," t:l:liril ::i:

We:s'+;;is 'Ë-
mÈiCr ' :W rry
'ifuaddenzee W
"ijEr,r!ÀoíjEN fi,jl. " ;ÉSi illj?:,Ï

itqEp:íF,-i"É,ft Iii.+ i..
rh .?3ft ,1\
i'« {- *f bi .7 ií;tJ
1'.i ,:j ; i.tr
l----ir",:'.lrJ!- j

rËiifix *Ë ís§ÈiË
rlt{ï*ëf,*ri

€uÈ{*rï wsd *Èi

RssË**r:

'. a r-i l,l

:i,,31:

,i"-:aii lèF;*
L.

iÍ; * r-j
:r r Ei! ,ë

=L'

:'i:,.:iíiii

í.
l:i-
C:
L--.
{:ï

i,.;


