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V lielands
E erste
S enioren
V ereniging
Van het bestuur
Het bestuur kan u melden dat zij tevreden terug kijkt op de jongstleden
gehouden jaarvergadering in “Gestrand”. Verderop in deze nieuwsbrief treft u
een kort verslag hiervan aan. En de eerste activiteiten in dit nieuwe jaar werden ook goed bezocht en dat doet ons ook deugd! Op 9 januari hadden we 22
leden die mee deden aan het Vlielands knikkerspel tijdens onze spelletjes middag en op de koffieochtend in Zeezicht lieten 30 leden zich de koffie met gebak
goed smaken. Prima!
Ook prima is dat ons ledental langzaam stijgt. Deze keer verwelkomen we Willy
en Hans Gertsen bij onze vereniging en hiermee bereiken we het aantal van
184 leden. Op naar de 200!

Agenda
06 feb, 14.00 u
Vlielandhotel
Spellenmiddag
13 feb, 10.00 u
Restaurant Praethuis
Koffieochtend
14 feb, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
14 feb, 14.00 u
Podium Vlieland
Donderdagmiddagfilm
14 feb, 14.00-17.00 u
Restaurant Zuiver
Kookworkshop

De Watergymnastiek is inmiddels weer van start gegaan. Op donderdags in het
zwembad in Vlierijck. Er is zeker nog wel plaats voor enkele leden, dus wanneer u het eens wilt proberen, geef u dan op voor een proefles bij Heleen
(06-15580244).
We hebben nu een korte pauze ivm werkzaamheden maar dan gaan we weer
verder. Op 14, 21 en 28 februari, en op 7, 14, 21, en 28 maart zijn we lekker
bezig in water van een prima temperatuur. En het goed voor lijf en leden want u
spant u gezond in zonder dat het belastend is voor uw gewrichten. We starten
om 09.00 uur in Vlierijck

Kort verslag van onze jaarvergadering

20 feb, 14.00 u
Badhotel Bruin
Natuurpresentatie
21 feb, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
28 feb, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
06 mrt, 14.00 u
Vlielandhotel
Spellenmiddag

Watergymnastiek

Rond 20.00 uur gingen we van start
met onze jaarlijkse ledenvergadering. Gelukkig was Heleen Rommens
weer zodanig hersteld dat zij op
vaardige wijze de voorzittershamer
weer kon hanteren. Zij verwelkomde
de 41 leden die aanwezig waren.
Hierna meldde secretaris Nora dat
we van een aantal leden een bericht van verhindering hadden ontvangen.
Vervolgens gingen snel door de agenda punten heen. De notulen van de
vergadering van vorig jaar en het financieel verslag werden met algemene
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instemming goedgekeurd waarna de secretaris
in vogelvlucht door de activiteiten van Vlielands

Eerste…. ging van afgelopen jaar.
Daarna sprak de kascommissie zich tevreden
uit over de wijze waarop het bestuur de financiën van de vereniging behartigd had.

Tijdens de bestuursverkiezing werden Heleen
en Willy met een stevig applaus van de leden
herkozen (voordat ze zich ook maar konden
bedenken 🤣 ) en werd Martha Pelgrim in het
bestuur verwelkomd op de open gevallen
bestuursplaats.
En zo kwamen we al gauw uit bij de rondvraag.

enkel drankje was inbegrepen, gebeurde het
dat er bij de bar rekeningen bleven openstaan
die leden, die meer gebruikt hadden, niet
afgerekend hadden. En daarvoor moest “de
vereniging” dan opdraaien. En dat is erg vervelend en doet de naam en faam van Vlielands
Eerste…. geen goed. Ze stelde dat het alternatief dan misschien een iets lagere diner prijs
moest gaan worden waarbij alle deelnemers
maar zelf hun eigen drankjes bekostigen. Vanuit de zaal kwamen spontaan nog enkele opties die het bestuur genoteerd heeft. We gaan
dat de komende tijd nader bekijken.
Bij de rondvraag stelde Nel Cupido het jammer
te vinden dat we niet meer op reis gaan. Ook
hier werden er weer ideeën aangedragen vanuit de zaal en we beloven haar dat we zullen
proberen om kortere tripjes te regelen bijvoorbeeld naar een dichtbij gelegen museum of
naar Piet Paulusma. Hierop bood Gerda van
Keulen aan te willen meewerken aan een
nieuwe reiscommissie. We gaan dat allemaal
uitwerken en jullie horen nog van ons.
Om 20.30 u sloot Heleen de jaarvergadering af
en kregen de vertrekkende leden van de oude
reiscommissie nog een mooi bos bloemen voor
al het werk dat ze hebben verricht om toch
ieder jaar weer leuke tochtjes voor ons te bedenken waar we nog steeds met plezier op

terug kijken.
Daarna werd er nog even gezamenlijk het glas
geheven tijdens het gezellig samen zijn waarbij
ook een hapje niet ontbrak.

Maar alvorens deze te starten, vroeg Heleen
de aanwezigen toch even de aandacht voor
een serieus onderwerp: de afgelopen jaren dat
er een diner werd georganiseerd, waarbij een
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De Donderdagmiddag film in Podium Vlieland
Op 14 februari om 14.00 uur kunt u genieten
van Tulipani, een bijna anderhalf uur durende
film uit 2017.
Het is een sprookjesachtige tragikomedie over
een romantische Zeeuwse boer die na de watersnoodramp in 1953 nooit meer natte voeten
wil en naar het zuiden van Italië fietst. Aan de
rand van een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen te kweken en groeit hij uit
tot een levende legende.
Vijfentwintig jaar later komt zijn dochter - de
Canadese Anna - naar Italië en ontdekt de
liefde van haar leven en samen ontdekken zij
de geschiedenis van haar vader. Anna besluit
de strijd van haar vader na vijfentwintig jaar
voort te zetten.
Deze film werd geregisseerd door Mike van
Diem met in de hoofdrollen Gijs Naber, Anneke Sluiters en Giancarlo Giannini.
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.

Andere activiteiten
Op woensdag 6 februari spelletjesmiddag in het
Vlielandhotel. We starten om 14.00 uur.
Op woensdag 13 februari komen we “Op de
koffie” in het Praethuys. Iedereen is van harte
welkom tussen 10.00 en 11.00 uur.
Voor de kookworkshop op donderdag 14 februari
in Restaurant Zuiver van 14.00-17.00 uur, zijn nog
slechts enkele plaatsen beschikbaar. Haast u dus!
Woensdag 20 februari vertelt Sjoukje Mulder,
aan de hand van een mooie presentatie, getiteld
“In, op & om de Eik” wat u zoal kunt aantreffen op
Vlielandse Eiken. We beginnen om 14.00 uur in
Badhotel Bruin.

Woensdag 13 maart komen we bij elkaar voor
onze koffiemorgen in de Lutine, We beginnen om
10.00 uur.
De vorige keer was Tetje ziek maar nu komt ze op
woensdag 20 maart haar showprogramma “Tetje
van toen” inhalen. Nadere bijzonderheden volgen
nog.
Woensdag 3 april spelletjesmiddag in het
Vlielandhotel, aanvang 14.00 uur
Voor onze Paasbrunch kunt u alvast donderdag
18 april noteren in uw agenda. Hoe of wat krijgt u
later nog van ons door.

Op woensdag 6 maart spelletjesmiddag in het
Vlielandhotel om 14.00 uur.

Leuker kunnen we het niet maken……….
Heeft U nog hulp nodig bij het invullen van uw belastingformulieren? Meldt
U zich dan aan bij Heleen (06-15580244). De belastingconsulente komt dan
bij U langs; de kosten daarvoor zijn € 25,Heeft U vorig jaar reeds hulp ontvangen, dan hoeft U niets te doen, Tanneke de Vries komt dan gewoon weer bij u langs.
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