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Het nieuwe jaar is weer van start gegaan wanneer u deze nieuwsbrief leest. En
hoe! Met ons strand en dat van de andere Waddeneilanden vol met aangespoelde rommel van dat containerschip. Wat zal ons de rest van het jaar nog te
wachten staan?
Maar we kijken in deze nieuwsbrief ook even terug naar leuke activiteiten die
nog plaatsvonden in het laatste stukje van 2018. En we kunnen melden dat er
weer enkele nieuwe leden zijn toegetreden tot Vlielands Eerste…..
We verwelkomen Piroska en Rob Claproth, Lilly Hondorp en Pia van Mil. Het
bestuur hoopt jullie bij veel van de activiteiten de hand te kunnen schudden.
In elk geval hopen we heel erg veel leden te mogen begroeten bij onze Algemene Ledenvergadering die, anders dan eerder aangekondigd, in Gestrand
Vlieland gehouden zal worden. Maar hierover verderop nog iets in deze
nieuwsbrief.

Kalender
09 jan, 14.00 u
Vlieland Hotel
Spellenmiddag
16 jan, 10.00 u
Restaurant Zeezicht
koffiemorgen
17 jan, 14.00 u
Podium Vlieland
Donderdagmiddagfilm
21 jan, 20.00 u
Gestrand Vlieland
Jaarvergadering & Nieuwjaarsborrel
14 feb, 14.00-17.00 u
Restaurant Zuiver
Kookworkshop

Wandeling met Staatsbosbeheer
Op zondagmiddag 25 november vertrokken we met
een leuk aantal deelnemers
vanaf het Posthuys voor een
wandeling met boswachter
Herman Vogel.
Dit keer was gekozen voor
een wandeling door bomenland.
Het werd een leuke, gezellige
en leerzame tocht.
Herman liet ons een aantal
drinkpoeltjes zien die behoorlijk verborgen lagen en nu
door Staatsbosbeheer weer
uitgediept waren met een
aflopende oeverrand zodat
allerlei dieren zoals vogels er
makkelijk bij kunnen zonder te verdrinken.
Ook liet Herman ons een stukje terrein zien dat nu gechopperd is zodat de oude
vegetatie terug kan komen.

Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl
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We keken ook bij het vliegtuigwrak, althans
de plek waar het eens gebeurde en hielden even stil bij het monumentje.
Terug bij het Posthuys dronken we nog
gezellig warme chocolademelk met elkaar.
Het was een geslaagde wandeling!

Gezellig een spelletje doen
Bent u als lid van Vlielands Eerste…. al eens bij een spelletjesmiddag geweest? Moet u beslist eens
proberen! Gezelligheid troef tijdens de spelletjesmiddag van 12 december.

Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl

2

Lezing advocaat Wim Anker
Op donderdag 29 november kwamen zo’n kleine
40 leden en enkele gasten bijeen in de bibliotheek
voor de lezing die advocaat Wim Anker zou gaan
verzorgen. Vooraf hadden velen al even kennis
met hem gemaakt. Zijn verhaal stak hij af aan de
hand van een blad vol met kriebelige aantekenin-

rijontzegging heeft, geeft een beetje weer met
welke humor Wim Anker zijn betoog smeuïg en

gen in diverse kleuren inkt. Niks niet mbv computers of tablet, nee alles van 1 enkel papiertje. De
opmerking van Nel Cupido dat ze daar wel van
hield maakte dat ze een grote pluim kreeg van
Anker. Het betoog dat hij hield volgde de principes
die de broers hanteren in hun advocatenpraktijk.
Zoals dat zij te allen tijde de regie behouden en
niet de cliënt. Een opmerking dat er bij de praktijk
geen parkeerruimte is omdat 98 procent van de
clienten toch vastzit en de andere 2 procent een

zeer interessant maakte. Het was een echte oneman-show waarmee hij dan ook al gedurende een
aantal jaren met grote regelmaat volle zalen weet
te boeien. Na ruim een uur genoten te hebben van
zijn verhaal volgde nog een vragenronde die werd
afgesloten met koffie en thee.
De middag was een mooi resultaat van een stuk
samenwerking tussen Vlielands Eerste…. en de
Bibliotheek.

Kerstdiner 2018
Op zondag 16 december vond het Kerstdiner
2018 van de VESV plaats bij Badhotel Bruin.
Om 17.30 uur werd iedereen bij binnenkomst verwelkomd met een Sgroppino! Niet iedereen kende
dit drankje, maar het smaakte heerlijk.

Na een uurtje gezellig samenzijn gingen we aan
tafel. Die waren allemaal feestelijk opgedekt en
ieder vond er een plaatsje.
Onze voorzitster Heleen opende met een toepasselijk praatje de avond en kon 65 leden welkom

Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl
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heten.
Het voor- en hoofdgerecht was een eigen keuze
en het nagerecht was voor iedereen hetzelfde.
Om 21.00 uur, na een kop koffie, sloot de
voorzitster de avond af.

Iedereen was het er over eens, heerlijk gegeten
en het was een sfeervolle gezellige avond.
Met dank aan de keukenbrigade van Badhotel
Bruin.

Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl
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Waar starten we mee in 2019?
Er staan weer leuke activiteiten op de rol voor
de komende tijd; wat dacht u van:
Woensdag 9 januari
De altijd gezellige spelletjesmiddag; aanvang
om 14.00 uur in het Vlieland Hotel;
Woensdag 16 januari
Koffiemorgen in Hotel Zeezicht. Kom ook genieten van een heerlijk bakje koffie om 10.00
uur;

Donderdag 17 januari
Donderdagmiddag film in het Podium;
verderop meer over de film van deze maand.
Maandag 21 januari
Jaarvergadering gevolgd door nieuwsjaarborrel in Gestrand Vlieland om 20.00 uur.
Donderdag 14 februari
Kookworkshop bij Zuiver; 14.00-17.00 uur

Donderdagmiddag film
In het Podium Vlieland kunt u op donderdagmiddag 17 januari genieten van de film:
Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring

wanneer een vrouw hun beschermde leven
binnendringt en voelt hij de dodelijke kracht
van jaloezie en obsessie, de prijs van verlossing en de verlichting van ervaring. Net als de

Deze film uit 2003 (106 minuten) is een
kleine, kalme en intieme film, een Boeddhistische vertelling over de cyclus van het leven.
Dit portret van meester en leerling is doordrenkt van een oprechte liefde voor mens en
natuur. Daarbij ziet alles er prachtig uit, de
fotografie van Baek Dong-Hyeon verleent vrijwel ieder shot een soort natuurlijke esthetiek.
De film is geregisseerd door Ki-duk Kim
met Jong-ho Kim, Jae-kyeong Seo en Youngmin Kim, namen die u vast wel kent ( 😉 ).
Niemand blijft onberoerd door de kracht van
de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet de twee
monniken die een kluizenaarshutje delen dat
op een vijvertje drijft midden tussen de
bergen. Met het ontvouwen van de seizoenen
wordt ieder aspect van hun beider levens doordrongen van een intensiteit die leidt tot een
nog grotere spiritualiteit — en tragedie. Want
ook zij ontkomen niet aan de wensen van het
leven, de verlangens, het lijden en de passie
die ieder van ons in hun greep houdt. Onder
toeziend oog van de Oude Monnik ervaart de
Jonge Monnik het verlies van de onschuld
wanneer een spel een gruwelijke wending
neemt. Hij ervaart het ontwaken van liefde

seizoenen voortdurend aan verandering onderhevig zijn, zal het kluizenaarshutje voor
altijd een thuis voor de geest zijn, zwevend
tussen het nu en de eeuwigheid.
Let op dat u uw geldige VESV pas (2019!!)
meeneemt voor de geweldige korting die u bij
Podium Vlieland ontvangt want u betaalt dan
€6,- i.p.v. €10,- voor een filmkaartje.

Er zal weer een Kookworkshop worden gegeven in Restaurant Zuiver op donderdag 14 februari. Van 14.00 tot 17.00 uur kunnen maximaal 8 personen hieraan deelnemen. De kosten
hiervoor zijn € 25,- te voldoen bij aanvang van de workshop. Opgeven vóór 1 februari bij Judith van Houten (06 18121214).

Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl
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Jaarvergadering Vlielands Eerste.…

Plaats: Gestrand Vlieland, Havenweg 3 (Let op: dus niet bij Badhotel Bruin zoals de andere jaren omdat hier verbouwd wordt!!!!!)
Tijd: 20.00uur

Agenda jaarvergadering.

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken.
3. Notulen jaarvergadering 2018 (liggen op de tafel)
4. Jaarverslag door de secretaris.
5. Financieel verslag door de penningmeester (liggen op de tafel)
6. Verslag kascommissie door Akkie van der Ploeg en Martha Pelgrim,
7. Benoemen van een nieuwe kascommissie.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar : Heleen Rommens en Willy van der Heide.
Aftredend en niet herkiesbaar Ronald van der Meer.
Het bestuur draagt Martha Pelgrim voor als bestuurslid.
Nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden bij het bestuur tot een kwartier voor aanvang van
de jaarvergadering.
9. Rondvraag.
10. Sluiting
Na afloop van de vergadering proosten we nog even met een drankje en een hapje op een nieuw
jaar vol leuke activiteiten.

Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl
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