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Agenda
24 mei, 20.00 u
De Bolder, Cabaret

17 sep
Reisje Batavialand???

22 sep
Midgetgolf Toernooi VESV

We zijn ondertussen alweer in de maand mei aangeland. We hebben in
de afgelopen weken al een aantal mooie en warme dagen gehad! Nu
maar hopen dat dit niet onze zomer is geweest…..😜
Dit is ook weer de laatste nieuwsbrief voor onze traditionele zomerstop.
In deze nieuwsbrief een verslag van het uitstapje naar Harlingen en een
impressie van de Paasbrunch.
Het bestuur wenst u veel plezier en een heel goede zomer.

Oant Moarn….
Dinsdag 9 april met de boot van 11.45 uur gingen we van start. Piet
“Oant Moarn” Paulusma stond op het programma. Helaas waren we
maar met z’n vijfen.
Na een korte wandeling kwamen we bij het nieuwe meteo station aan!
Een prachtig pand dat oorspronkelijk gebouwd is als burgemeestershuis
en later het kantoor van de Gasunie is geworden. We werden er hartelijk
ontvangen door Piet
en zijn kinderen en
getrakteerd op koﬃe
met koekjes.
Piet heeft ons uitgelegd hoe hij aan
zijn gegevens komt.
Hij bestudeert de
weerkaarten uit de
hele wereld en maakt
daar zijn eigen
weerkaart van.
Ook wordt er gewerkt
aan een “ijs”kaart,
speciaal voor de Elf-
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stedentocht. Moet het wel ’n keer gaan
vriezen…..!
Piet is momenteel bezig met een weer-app zodat iedereen “oant moarn” onder handbereik

delen nu gezamenlijk de ingang en een
koﬃehoek.
We kwamen vooral voor de tentoonstelling van
de inmiddels 80-jarige Jan van Loon. Maar de

heeft.
Na een rondleiding door het pand en zijn appartement zat het er voor ons op. De
Vlielandse kruidenbitter die we achterlieten in
huize Paulusma viel goed in de smaak!
Vervolgens gingen we op weg naar het Hannemahuis. Dit museum is net verbouwd en
heeft nu een binnengang naar de bibliotheek
en boekhandel van der Velde. De drie panden

rest van het museum hebben we ook nog
bekeken. Maar er werd nog volop gewerkt om
alle weer in te richten. Ondertussen waren we
nog maar met twee personen overgebleven!
Om 19.00 uur vertrok de veerboot weer naar
Vlieland. Ik vond het leuk! Heel jammer dat er
zo weinig animo was!
Fransca Hazenberg

Paasbrunch
De Paasbrunch op 18 april in Havenpaviljoen de Dining was een succes! Er namen 59 leden
aan deel.
Er waren allemaal kleine tafels gedekt, zodat iedereen goed met elkaar kon praten. Het buffet was heel goed verzorgd en zag er heerlijk uit. De soep vooraf smaakte iedereen goed.
Heleen als voorzitster, bedankte na afloop Jaap en z’n keukenbrigade en er was een stevig
applaus voor de goede zorgen.
Om een uur of twee ging iedereen voldaan naar huis. We konden terugzien op een heel
gezellige Paasbrunch.
Willy vd Heide
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Sportberichten
En dan nu het sportnieuws.
Gelet op de reacties, of liever gezegd het ontbreken ervan, op de oproepen voor het wandelvoetbal en het jeu de boulen, moeten wij
de conclusie trekken dat onze leden kennelijk
minder sportief zijn aangelegd. Misschien
houden ze meer van gezelligheid met een
hapje en een snapje?
Daarom zal het bestuur proberen wat meer
activiteiten in deze trant te bedenken. Daar
hebben we dan de hele zomer de tijd voor.
Wie weet……
Maar wat wel vast staat, is het midgetgolf toernooi op 22 september.

Zet dat maar vast in uw agenda.

Andere activiteiten
Op vrijdag 24 mei sluiten we het voorseizoen van
Vlielands Eerste…. af met een cabaret in De
Bolder door Cabaretgroep Twee Recht, Twee
Averecht. Deze cabaretgroep die optreedt in de
provincies Groningen, Friesland, Drenthe,

Flevoland, Overijssel en Gelderland brengt voor
ons hun 18e programma getiteld: “Frontale Confrontatie”.
We nodigen dan ook graag iedereen uit om de

vertoon van hun geldige ledenpas gratis toegang!
Niet-leden bedraagt de toegangsprijs €7,50.

Het bestuur wil wel nog een reisje gaan proberen.
Judith kwam met een voorstel om op dinsdag 17
september naar Batavialand te gaan, het museum van Flevoland bij Lelystad waar 7000 jaar
geschiedenis in het Erfgoedpark der Lage Landen
valt te ontdekken .
Nu kan dat alleen doorgaan als we genoeg belangstelling krijgen voor dit plan, dus daarom
roepen wij u nu al op om zich op te geven bij Judith tel. 06-18121214, zodat zij verdere plannen
kan maken.

voorstelling bij te wonen in De Bolder. Aanvang
20.00u. Leden van Vlielands Eerste….. hebben op
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Stichting Voor Mijn Kleinkind
Er bestaat onder veel grootouders in Nederland
een onderbelicht verdriet. Namelijk het feit dat
veel grootouders, buiten hun wil om, hun
kleinkinderen niet mogen zien. Daar kunnen veel
verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen,
zoals scheiding, ruzie met de ouders, overlijden
van een kind, religie, cultuurachtergrond, etc.
Deze grootouders ondervinden veel verdriet van
dit gemis. En erover praten met anderen is vaak
moeilijk, omdat men zich niet begrepen voelt. Dat
kan soms zelfs zo erg zijn dat ze depressief worden, of erger nog, niet langer wensen te leven.

3. Grootouders kunnen via onze Stichting een
digitaal dagboekje bijhouden voor de kleinkinderen die ze moeten missen.
Wellicht kent u ook dit soort grootouders via sociaal-maatschappelijke activiteiten? In dat geval
kunt u deze grootouders op de hoogte te brengen
van het bestaan van deze Stichting.
Meer informatie treft u aan op: www.voormijnkleinkind.nl

Stichting Voor Mijn Kleinkind zet zich in voor deze
grootouders. Ze doen dat op verschillende
manieren:
1. Zij zorgen voor contact met lotgenoten, o.a.
door het houden van contactgroep bijeenkomsten
in het land.
2. Zij houden contact met de Politiek om de
erkenning van de bloedband tussen grootouders
en kleinkinderen erkend te laten worden. In andere landen van Europa is dat al het geval. Op dit
moment zijn ze actief betrokken bij het onderzoek
dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (onderdeel van het ministerie
van Justitie en Veiligheid) daarvoor aan het uitvoeren is.
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