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1922: Het ontstaan van Duinkersoord 
Op 2 juni 1922 nam Nanning Willem Duinker (als directeur van de 
‘NV Exploitatie Maatschappij Noordzeebad Vlieland’ die twee 
jaar daarvoor eigenaar was geworden van het in 1895 gestichte 
badpaviljoen) voor een periode van 75 jaar ca. 25 ha duin van de 
Staat in erfpacht: het huidige Duinkersoord. Doelstelling was de 
exploitatie en uitbreiding van de badplaats en de stichting van 
zomerverblijven. Duinker wilde hiermee badgasten naar 
Vlieland krijgen zodat de Vlielandse middenstand hier direct en 
indirect van zou profiteren. Duinker gaf percelen van het 
Duinkersoord terrein in ondererfpacht uit waarop eigenaren 
een huisje mochten bouwen. Het eerste huisje werd in 1929 
gebouwd, in 1935 stonden er zo’n 40 huisjes, inmiddels staan er 
170 huisjes (al decennia gemaximeerd) op Duinkersoord. 
 
2022: Feestcommissie 100 jaar Duinkersoord 
Op donderdag 2 juni 2022 bestaat Duinkersoord dus precies 100 jaar. Reden genoeg om hier op een 
feestelijke wijze bij stil te staan. Om de feestelijkheden voor te bereiden, hebben we alvast een 
kleine ‘feestcommissie 100 jaar Duinkersoord’ opgericht, waarbij we nog op zoek zijn naar mensen 
die hier ook enthousiast over zijn, ideeën hebben en willen meehelpen. De commissie bestaat uit: 
• Pieter van de Vliet, initiatiefnemer met steun van de SBEV (Stichting Beheer Erfpacht 

Duinkersoord en Vliepark) en de VHNV (Vereniging Huiseigenaren Noordzeeduinen Vlieland). 
• Diede Westers, namens de familie Westers en het Badhuys/Strandhotel Seeduyn (de plek waar 

vroeger het badpaviljoen stond).  
• Liliane van Randen, namens de Cultuur Historische Vereniging Eylandt Flielandt. 
• Toegevoegd worden nog in ieder geval: 

o Aafke Bouma, voorzitter SBEV 
o Tjeerd Boven, voorzitter VHNV 
o Erwin Soolsma, van Bureau Vlieland en ervaren evenement-organisator 

 
Uitgangspunten: 
• ‘Duinkersoord’ organiseert een feest voor heel Vlieland, iedereen is welkom! 
• De feestelijkheden concentreren zich op donderdag 2 juni 2022, de dag dus dat Duinkersoord 

exact 100 jaar bestaat. Het feest vindt plaats in ’t Badhuys die als ‘sponsor in natura’ de locatie 
en de live muziek zal verzorgen. 

• We zijn op zoek naar sponsors die deze mooie dag mogelijk willen maken. Dit kan bijvoorbeeld in 
de vorm van spullen, geld, aanbieden van het eerste drankje, hapjes of een andere creatieve 
invulling.  

• Naast het feest willen we die donderdag 2 juni meer feestelijkheden organiseren, eerste ideeën: 
o Soort ‘amusetour’ langs bijzondere plekken op Duinkersoord 
o Sprekers die mooie verhalen kunnen vertellen over de geschiedenis 
o Wellicht de onthulling van een standbeeld o.i.d. 
o Tentoonstelling met oude foto’s 

 
Volgende stap 
In de komende tijd gaan we op zoek naar sponsors en mensen die mee willen helpen deze dag tot 
een groot succes te maken. Enthousiast en geïnteresseerd? Bel of mail Pieter: 06-22426886, 
pieter@vereenvoudigers.nl. 


