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Vlielands Eerste……
Nieuwsbrief van Vlielands Eerste Senioren Vereniging
Agenda
De Zilverjutter
workshop sieraad
maken op wo 6 nov
Spelletjesmiddag
op wo 6 nov, 14.00 u
Vlielandhotel
Op de Koffie
wo 13 nov Hotel
Zeezicht, 10.00 u
Filmvertoning
Podium Vlieland op do
14 nov

De klok staat weer op wintertijd
en wij moeten dus weer even omschakelen naar het donkere
seizoen.
In deze donkere dagen is de kans groot dat we elkaar wat minder zien,
waardoor de eenzaamheid ook sneller toeslaat. Vooral bij ouderen en alleen
staanden. Verderop in de nieuwsbrief komen we hier op terug.
Ook treft u bij deze nieuwsbrief al de opgave aan voor het kerstdiner. Dit
omdat we vroegtijdig een opgave moeten doen van het aantal deelnemers.
Alles bij elkaar een dikke nieuwsbrief dit keer.
Verder willen we een nieuwe vaste rubriek introduceren. Velen zullen deze
nog wel kennen….
Het bestuur

Workshop sieraad maken
In de vorige nieuwsbrief maakten we al melding van de workshop sieraad
maken gegeven door Marleen van de Zilverjutter. De workshop is op
woensdag 6 november om 13.00 uur. U maakt dan een sieraad naar keus
voor  35,- of  45,-. U betaalt aan Marleen, maar U moet zich opgeven bij
Heleen (06-15580244). Er is nog plaats voor 3 liefhebbers. Meld u dus aan!
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Lezing Cacao
door Guido Veenstra
op di 19 nov
Kerstmarkt
in de Boet in Hoogwoud op do 12 dec
Kerstdiner
op zo 15 dec in
’t Badhuys
Spelletjesmiddag
op wo 4 dec, 14.00 u
Vlielandhotel
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Vlielands Eerste… wandelt
met Trudy Vogel
Op zondag 13 oktober trokken een aantal
leden de wandelschoenen (en regenjassen)
weer eens aan voor een natuurwandeling.
We moesten ons verzamelen bij Lange Paal en dus,
heel stoer, met de fiets erheen. Halverwege echter
begon het hard te regen waardoor we kletsnat
aankwamen bij het verzamelpunt waar Trudy ons
al opwachtte. We waren met z’n tienen.
We begonnen met een kleine wandeling, daarna
kregen we een eierdoosje met een opdracht.
Bijvoorbeeld krom of recht, harig of glad e.d.. Er
moesten 5 tegenstellingen in de doos verzameld
worden, dus iedereen ging druk aan het zoeken.
Daarna kregen we een spiegeltje en die moest je
onder je neus houden. Hierdoor kreeg je het
gevoel dat je boven op de toppen liep. Ik kan u
zeggen: dat was een hele ervaring! Een volgende
opdracht bestond uit een steentje grabbelen uit
een zakje en daar moest je iets uit de natuur
zoeken dat de kleur had van jouw steentje. Je
ervaart de natuur heel anders als je zo loopt te
zoeken. Al met al een leuke tijdbesteding op een
druilige zondagmiddag.
Kijk voor meer foto’s ook eens op de website.

Kunstige kennismaking

schilderen is een intens boeiende bezigheid.
En die kennis wil ik graag delen.”

Ontdek de kunstenaar in u zelf. Ervaar hoe
het is om zelf te tekenen, schetsen of
schilderen.

Breng eens een bezoek aan haar werkruimte
om te zien wat er allemaal mogelijk is.
Met creativiteit is heel veel te bereiken.
Wilt u meer weten over
hoe Pia te werk gaat en
op welke manier ze dat
aanpakt?
Stuur dan een berichtje
naar:
p.vanmil@casema.nl.

Tijdens de laatste koffiemorgen bij Leut heeft Pia
van Mil al iets gezegd over tekenen en schilderen.
En wie meer wil weten over tekenen en schilderen, zal ze graag daarbij helpen.
Met eenvoudige stappen, in de juiste volgorde is
het makkelijker dan je denkt.
Pia: “Iedereen kan tekenen volgens de theorie van
Betty Edwards.”
“En dat klopt, dat weet ik uit eigen ervaring. Ook
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Bezoek aan de vinkenbaan
TrekVOGEL, sauSIJS, blindeVINK, slaVINK, wat konden we verwachten bij ons
bezoek aan de Vinkenbaan…?
Op 16 oktober jl. zijn we met Vlielands Eerste….
met maar liefst 18 personen naar het best bewaarde plekje in de derde Kroonpolder op Vlieland
gegaan, om even een kijkje te nemen bij de mannen van het NIOO. Officieel: het Nederlands
Instituut Ornithologisch Onderzoek.
Gastvrij ontvangen door Henri en Holmer ontvingen we uitleg over nut en noodzaak van het
vogelringen dat trouwens daar al gedaan wordt
sinds 1953! (Huibert van Eck en Rein Rollingswier). Vogels worden in slag of mistnetten gevangen, van een ring voorzien, gemeten en gewogen,
waarna alles op papier genoteerd wordt, om later
in de data base opgeslagen te worden. Werk waar
zeer veel vrijwilligers zich voor inzetten. Bij goede
wind kan het zo maar zijn dat een zevenhonderd
vogels, op één dag het luchtruim weer ingaan mét
ringetje om, op weg naar het warme zuiden. Veel
soorten die we ook in onze eigen tuin zien, maar
soms toch een krentje in de pap, zoals tijdens ons
bezoek een bladkoning die in het net zat. Een vogeltje van ongeveer vijf gram afkomstig uit de
Siberische taiga, het kleintje had dus al een paar
duizend kilometer gevlogen voor hij hier van een
mini ringetje kon worden voorzien en zijn of haar

vlucht zuidwaarts voort kon zetten.
Onvoorstelbaar haast. Een soort die vroeger als
zeldzaam gezien werd, maar nu met enige
regelmaat station Vlieland aandoet, wellicht
onder invloed van een veranderend klimaat…?
Al met al een leerzaam middagje, de meeste
bezoekers wisten niets van de activiteit die
daar al jaar in jaar uit plaats vindt!
Besloten werd nog met een kopje koffie in het
Posthuys waarna Akkie het eerst thuis was!
Adèle Graaff
Kijk voor meer foto’s eens op onze website

3

NUMMER 60

2 NOVEMBER 2019

DE FILM OP DONDERDAG
Op donderdag 14 november draait er om 15.00 u in de filmzaal van
Podium Vlieland de film “Two Lovers and a Bear”. Een Canadese film
uit 2016.
Hoog in het Noorden, in de buurt van de Noordpool, ligt een moderne stad waar ongeveer 200 zielen leven bij temperaturen van -50
graden Celsius. Lucy en Roman zijn verliefd en proberen hun leven
betekenis te geven. Tragedies uit Lucy's verleden dwingen haar echter
om te ontsnappen. Over een week zal ze zijn vertrokken. Roman kan
niet meegaan naar het zuiden anders breekt de hel los. Hij kan echter
niet omgaan met haar vertrek.
Leden van VESV krijgen €4,- korting op de toegangsprijs op vertoon
van hun geldige lidmaatschapspas.
Ga na afloop vooral even mee naar de “na-zit” om nog van gedachten
te wisselen over de film.

Bezoek Kerstmarkt

Kerstdiner 2019

Ons bezoek aan de kerstmarkt in de Boet in
Hoogwoud is een beetje aangepast.

Het kerstdiner van Vlielands Eerste… zal plaats
vinden zondag op 15 december. Dit jaar in
Strandpaviljoen 't Badhuys. Op de laatste pagina
van deze nieuwsbrief treft u het keuze menu aan
met daaronder een opgave strookje voor de door
u gewenste keuze.

Op veler verzoek gaan we de hele dag op reis
i.p.v. een halve dag. Ook gaan we met een
wat grotere bus. Opgeven bij Heleen kan nog
tot 1 december.
De eigen bijdrage gaat wat omhoog naar 
20,- maar daar krijgt u dan ook een kopje
koffie bij aankomst en op de boot een kleine
warme maaltijd voor. Deelnemers die al
hebben betaald, moeten dus nog even  5,bij betalen.

De kosten voor deelname bedragen  25,- per
persoon. De drankjes die u die avond gebruikt
zijn voor eigen rekening. Opgeven en betalen
vóór 7 december bij Heleen.
Het bestuur zal u die avond tussen 17.30 en
18.00 uur ontvangen met een welkomstdrankje.
En we sluiten de avond af met een
gezamenlijk kopje koffie.

Watergymnastiek
Nog even de resterende data voor het Watergym:
4-11-18 en 25 november in het bad in Vlierijck.
Aanvang om 09.00 u. Contact-persoon Heleen
Rommens (06-15580244).
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Nagelsalon Vlieland verzorgt een workshop over de essentiële oliën van dōTERRA
Deze ondersteunende oliën groeien snel in populariteit omdat ze als natuurlijke
medicijnen werken zonder bijwerkingen. Hoe mooi is dat?
De essentiële oliën worden onmiddellijk door de huid opgenomen en zorgen voor
reactie in dat gebied van het lichaam. Ben jij benieuwd wat de oliën voor jouw en/of
je gezin kunnen betekenen? We vertellen er alles over tijdens de workshop.
Janet List geeft deze workshop op 27 november om 14.00 uur in het Vlielandhotel.

Nieuwe rubriek: de Pollepel
In deze nieuwe rubriek, nou ja, nieuw,
we hadden ooit De Handschoen en De
Koks-muts of Doorgeefluik in onze
vertrouwde Vliezier, zal telkens een
recept met ons allen gedeeld worden.
Het kan een oud familie recept zijn of een
favoriet gerecht of misschien wel een recept waar
een speciaal verhaal bij hoort.
Vertel het hier en deel het recept. En dan moet
natuurlijk de pollepel door naar een ander.
Nora Koster zal de rubriek starten met haar
recept.
Ikzelf begin met een typisch herfst recept een
Hongaarse goulash.
De ingrediënten hiervoor zijn:
400 gr poulet, 3 grote uien, laurierblad, 30 gr
bloem, 2 el tomatenpuree, 2 tl paprikapoeder,
zout en peper en iets suiker, 200 ml water, aroma,
150 gr boter en 1 kopje koffiemelk.
Het vlees zouten en peperen en bruin bakken, in
een koekenpan de uien fruiten en het laurierblad
toevoegen. Maak van de tomatenpuree, de bloem,
paprikapoeder, koffiemelk en het water een

5

klontvrij papje en roer dit door het vlees.
Laat het geheel onder af en toe roeren
enige uren stoven.
Op smaak brengen met zout en peper en
aroma.
Lekker met rijst en een groene salade.
Ik geef de pollepel door aan Klaas
Sannes, die overheerlijk kan koken, ik
mag wel eens aanschuiven bij hem aan
tafel.
Eet smakelijk.
Nora
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Zorgverzekering in 2020
Zoals u weet geeft uw lidmaatschap van
Vlielands Eerste… ook recht op een zekere mate van korting op uw zorgkostenverzekering bij De Friesland.
Nu heeft een aantal van u al bericht gehad van de
Friesland zorgverzekering dat de collectiviteitskorting voorn onze vereniging zal gaan
ophouden!
Wij hebben hier voor u direct actie op ondernomen!
Het blijkt dat onze vereniging te klein is voor een
eigen collectiviteitskorting. Er moeten tenminste
250 leden zijn ingeschreven om voor een collectiviteit in aanmerking te komen.
Daarom hebben wij ons nu aan gesloten bij de
OSiF (Onafhankelijke Senioren in Friesland).
Hierbij zijn nog 12 verenigingen aangesloten.
Zodoende krijgen wij nu bij de Friesland wel
collectiviteitskorting dit is voor het volgende jaar
3% korting op de basisverzekering en 6% op de
aanvullende verzekeringen.
Deze nieuwe collectieve overeenkomst gaat in per
01-01-2020.
De leden van Vlielands Eerste die een verzekering
hebben bij De Friesland, kunnen zich telefonisch

vanaf 01-01-2020 aanmelden voor deze
collectieve overeenkomst. Zij kunnen
dan het nieuwe collectiviteitsnummer
doorge-ven. Deze is voor ons:
204439400
U belt vanaf 01-01-2020 met De Friesland, meldt dat u lid bent van VESV en
geeft uw eigen inschrijvingsnummer van
de vereniging door (deze kunt u vinden
op de rekening van de VESV) en ons
collectiviteitsnummer. Hierna wordt de
korting op de polis door gevoerd!
Ook voor leden die verzekerd zijn bij
VGZ hebben wij een collectiviteitsnummer. De OSiF is nog bezig met onderhandelingen met het Zilveren Kruis, dus
wie weet lukt dat ook.
Zo gauw we dat weten volgt er weer
bericht.
Heleen Rommens

Aanschuiven aan tafel
Onlangs zagen we een programma op
de televisie over eenzaamheid. Ruim
70.000 mensen oud en jong voelen zich
alleen.
Dan denk je dat kennen wij niet op ons eiland
waar iedereen wel een beetje op elkaar let. Maar
met zoveel leden die hun partner hebben
verloren, hoor je toch wel vaak zondag vinden wij
een ellendige dag, dus dachten wij misschien
kunnen wij daar iets aan veranderen met onze
club. Er zijn vast wel mensen die weleens willen
aanschuiven aan een tafel voor een hapje en een
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praatje in gezelschap van anderen en er
zijn vast ook wel mensen die zeggen of je
nu kookt voor 2 of 3 dat maakt niet uit.
Ons voorstel is: meld je aan als je eens wil
aanschuiven, het is niet de bedoeling dat je
dat ook terug moet doen.
Meld je aan als je wel eens wil koken voor
iemand, hoeft niet perse op zondag elke
dag is leuk als je gezellig zit.
Meld je aan bij een van de bestuursleden,
we gaan dan zien hoe we dat kunnen
regelen.

Keuzemenu Kerstdiner Vlielands Eerste….

Voorgerecht
A.
B.

Rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, rucola, verse pesto, pijnboompitten
Of
Burrata met vijgen tapenade, tomatensalade, focaccia, krokante basilicum
Of
C. Gebonden soep van krab en kreeft, crème fraîche, cognac, bosui
Hoofdgerecht
A.

Zacht gegaard varkensprocureur, paddenstoel, jus van rode wijn
Of
B. Koolvisfilet, saus van garnalen, purée van venkel
Of
C. Tortelloni van spinazie, geitenkaas, spinazie en zeekraal
Nagerecht

A.

Dessert van chocolade, diverse bereidingen met witte- en pure chocolade
Of
B. Dame blanche, vanille ijs met slagroom en chocoladesaus
Of
C. Kaasplankje met diverse kaassoorten, vijgenbrood en appelstroop

Hierbij geef ik mij/ ons op voor het Kerstdiner 2019.
Naam: ………………………………………………………………………………………………….
Dinerkeuze persoon 1:
Voorgerecht: A / B / C

Hoofdgerecht: A / B / C

Nagerecht A / B / C

Hoofdgerecht: A / B / C

Nagerecht A / B / C

Dinerkeuze persoon 2:
Voorgerecht: A / B / C

Lever deze strook en uw betaling in bij Heleen Rommes vóór zaterdag 7 december
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