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Agenda
06 mrt, 14.00 u
Vlielandhotel, Spellenmiddag
07 mrt, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
13 mrt, 10.00 u
Eetcafé De Lutine
Koffieochtend
14 mrt, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
14 mrt, 14.00 u
Podium Vlieland, Film
17 mrt, 14.00 u
Pad van 20, voorjaarswandeling
20 mrt, 14.00 u
Badhotel Bruin
Cabaret met Tetje van Toen
21 mrt, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
28 mrt, 09.00 u
Vlierijck, Watergymnastiek
03 apr, 14.00 u
Vlielandhotel, Spellenmiddag
18 apr
De Dining, Paasbrunch

Er zitten al weer bijna twee maanden op in 2019, waar blijft de tijd. Het
lijkt als de dag van gisteren dat we elkaar nog een voorspoedig nieuw
jaar wensten!
Nu moet alleen het mooie weer nog wat willen doorzetten zodat we
straks weer in badpak en bikini kunnen rondlopen. Om nu het wintervet
te laten verdwijnen stellen we u in de gelegenheid om mee te doen met
wandelvoetbal. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Martha Pelgrim
(0562-850768).
Ook verwelkomen we weer een nieuw lid bij onze vereniging: Gerda van
den Burg. Hartelijk welkom en we hopen je vaak bij onze activiteiten te
mogen ontmoeten.

Kookworkshop
Op 14 februari hebben we ’s middags
met 8 personen heerlijk gekookt in de
keuken van restaurant Zuiver. Robert
had 3 gerechten bedacht waar we
voortvarend mee aan de slag zijn
gegaan. Sjoerd heeft roodbaarzen
schoongemaakt en gefileerd. Een hele
klus! We hebben de roodbaars
gegeten met zoete aardappel, pasta,
venkel en een saus van langoustines.
Met veel verve bereid door Janneke
en Dick.
Het voorgerecht was een veelheid van
verschillende groentes en paddestoeltjes ingelegd in zoetzure saus op een
bedje van couscous, radijsjes, courgette en gerookte parelhoen.
Marian, Sonja en Judith hebben het
nagerecht gemaakt. Vanilleijs zelf bereid
(verrassend hoe dat gaat), een choco-
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ladetaartje en cranberries erbij.
We hebben het gezellig met zijn allen opgegeten onder het genot van een glaasje wijn.
Een hele geslaagde middag.
Ineke en Frank Weber

Op de koffie bij……..
Op de koﬃemorgen op woensdag 13 februari
in het Praethuys waren 28 personen aanwezig.
Iedereen genoot van de koﬃe met gebak en
het bijbehorende kletsje met elkaar. Altijd weer
een gezellige activiteit, een echt blijvertje
geworden!
De volgende maand gaan we op de koﬃe bij
De Lutine. Dat doen we op 13 maart. Zorg dat
u er ook bij bent. Om 10.00u wordt de koﬃe
geserveerd!

Even ’n balletje opgooien
Nu we langzaam aan het betere weer tegemoet kunnen zien, wil het bestuur
opnieuw proberen om een jeu de boule clubje op de been te brengen.
Tenslotte ging het zo goed op onze baan bij het zwembad totdat die gingen
verbouwen en onze baan vol met steen en zand gooiden.
Wie weer wil meedoen kan zich opgeven bij Martha Pelgrim (0562-850768).

In, om & op de Eik
En daar sta je dan om voor het eerst een presentatie te geven voor de Vlielands Eerste…. op 20
februari met kriebels in m’n buik.
Het begon met de uitnodiging en om dan een onderwerp bedenken, wanneer je een brede kennis
hebt van de natuur, is niet zo gemakkelijk.
Al strunend kwam ik op het idee om het over de Eik
levend stilleven
te hebben. Wat vind je daar allemaal bij? De afgelopen maanden foto’s gemaakt en er een powerpoint-presentatie van in elkaar gezet.
Het onderwerp werd “In, om en op de Eik” en aan de hand van de foto’s m’n verhaal vertellen. Het
ging over de boom zelf, de eikels, varens, mossen, korstmossen, bijzondere bomen en natuurlijk
paddenstoelen. Ook had ik wat takken met korstmossen en paddenstoelen mee genomen die ter
plekke konden worden bekeken.
Bezoek ook eens onze website www.vlielandseerste.nl
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Witte schotelkorst

Even dacht ik “vinden ze het wel leuk?” want het
was zo stil. Maar voordat ik het wist was er zo maar
1,5 uur voorbij.
Achteraf viel het mee en hoop dat de toehoorders
voortaan anders door het bos lopen.
Sjoukje Mulder

De Donderdagmiddag film in Podium Vlieland
Op 14 maart om 14.00 uur kunt u genieten
van L'Odyssée, een bijna anderhalf uur
durende avontuurlijke maar ook biografische
film. De film werd geregisseerd door Jérôme
Salle met o.m. Lambert Wilson, Audrey Tautou
en Pierre Niney.
Het verhaal speelt zich af in 1948. JacquesYves Cousteau, zijn vrouw en zijn twee zonen
wonen allen in een paradijs, een mooi huis
met uitzicht op de Middellandse Zee. Maar
Cousteau droomt van het avontuur en denkt
aan niets anders. Met zijn uitvinding, een
duikuitrusting die onder water kan ademen,
heeft hij een nieuwe wereld ontdekt. En deze
wereld wil hij verkennen. Daarvoor is hij
bereid alles op te offeren.
'Let op dat u uw geldige VESV pas 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 maart spelletjesmiddag in het
Vlielandhotel om 14.00 uur.

ton van bekende liedjes en andere leuke zaken
“van toen”. Badhotel Bruin om 14.00 uur.

Woensdag 13 maart komen we bij elkaar voor
onze koffiemorgen in De Lutine, We beginnen om
10.00 uur.
En om 15.45 uur mag u in de Uiterton gezellig
komen meezingen terwijl Judtith Olthuis ons
begeleidt op de piano.

Woensdag 3 april spelletjesmiddag in het
Vlielandhotel, aanvang 14.00 uur
Donderdag 18 april mag u onze jaarlijkse Paasbrunch noteren in uw agenda. Dit jaar bij Havenpaviljoen De Dining. Hoe of wat krijgt u later nog
van ons door.

Zondag 17 maart mag u Boswachter Herman Vogel vergezellen tijdens een voorjaarswandeling.
We treffen elkaar bij het Pad van Twintig om 14.00
uur.

Op vrijdag 24 mei sluiten we het voorseizoen van
Vlielands Eerste…. af met een cabaret in De

Woensdag 20 maart komt Tetje naar Vlieland nu
met haar showprogramma “Tetje van toen”. Gezellig genieten samen met de bewoners van de Uiter-

Op het laatste moment bereikte ons het bericht
dat het watergymnastiek tot nader order wordt
opgeschort omdat het zwembad defect is.
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