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Vlielands Eerste……
Nieuwsbrief van Vlielands Eerste Senioren Vereniging

Uitstapje naar
Batavialand

Zet maar in uw agenda Batavialand
& Bataviastad op
dinsdag 17 sep.

Zo, hier zijn we dan weer…
Al is de zomer hopelijk nog niet voorbij, we moeten toch al
weer gaan denken aan onze activiteiten voor het komend
verenigingsseizoen.
In deze eerste nieuwsbrief na de zomerstop kijken we nog even terug naar
het eind van het afgelopen seizoen. We gaan weer op reis, we gaan gezellig
koffie-leuten, golfen om de nieuwe “cup met de grote oren”, film kijken,
spelletjes spelen en natuurlijk ook weer zwemmen. U ziet, we zijn klaar voor
een nieuw seizoen vol gezelligheid met al onze 50-plussers. Daarnaast kunnen we ook Jaap en Margriet van de Kooi als nieuwe leden verwelkomen bij
onze vereniging met die lange naam, in de wandelgangen ook wel Vlielands
Eerste… genoemd (let op: de puntjes horen er ook bij 😉 ). Van harte welkom
en we hopen jullie vaak bij de activiteiten te mogen ontmoeten.
Het bestuur
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midgetgolf toernooi
op zondag 22 september. Aanvang:
14.00 uur.

Koffie drinken
bij……?

De koffie morgen is
terug! Woensdag 9
oktober om 10.00u.
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“Twee Recht Twee
Averecht”
Op vrijdag 25 mei hadden we als afsluiting van het seizoen een optreden
van de Cabaretgroep, Twee Recht
Twee Averecht; ’n korte terugblik.
Dit werd gedaan door de 4 dames Lucina, Alie,
Janet & Janet uit het Drentse Willemsoord. Met
de voorstelling getiteld: Frontale Confrontatie.
De dagelijkse dingen en ergernissen werden met
een knipoog op de hak genomen en dit werd in
het Drents gedaan. Met leuke liedjes tussendoor.
Het was een mooie avond, waar lekker kon worden gelachen. Er waren zo’n 80 mensen die de
voorstelling bijwoonden.
Dit alles werd mogelijk gemaakt door Camping
Stortemelk, Rederij Doeksen, Torenzicht en Jan
van Vlieland.

museum bezoeken of gaan winkelen in Bataviastad. Op enig moment nemen we de bus
terug zodat we rond 17.30 u weer in Harlingen
staan. U betaalt voor dit alles 30,- per persoon
en wanneer u in het bezit bent van een
museumjaarkaart slechts 20,Opgave en betalen voor dit leuke uitstapje kan
bij Heleen Rommens maar vóór 10 september.

'Op reis naar Batavialand'
We gaan weer eens een reisje maken. Op dinsdag 17 september. Dit keer is er gekozen voor
Batavialand, bij Lelystad. Wat bieden we u aan:
vertrek met de bus naar Batavialand. Aankomst
rond 10.30 u waarna koffie met V.O.C. koek.
Daarna een film vertoning gevolgd door een
rondleiding met gidsen. We lunchen daar en
vervolgens kunt u op eigen gelegenheid het

VLIELANDS EERSTE… MIDGETGOLF TOERNOOI
Op zondag 22 september openen we het nieuwe seizoen traditioneel met
ons Midgetgolf toernooi bij midgetgolfbaan “De Oude Vuurtoren”. We
hebben inmiddels een nieuwe beker aangeschaft, dus laat iedereen goed
z’n best doen anders moeten Marjolein en Erwin een nieuwe prijzenkast
laten maken.
We gaan om 14.00 u van start. U zorgt voor goede zin en wij zorgen voor
de rest!
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We gaan weer op de
koffie bij….
Het vorig seizoen is met heel veel
plezier gebruik gemaakt van de koffiemorgens. Dus gaan we er mee
door.
We gaan in oktober weer van start. Op woensdag 9 oktober gaan we op de koffie bij de
Koffiebar Leut in de Dorpsstraat. We treffen
elkaar om 10.00 u. Daarna zal elke tweede
woensdag van de maand dit op een andere
locatie weer herhaald worden.

Onder leiding van juf Ellen in Vlierijck. De
kosten voor 10 lessen bedraagt 30,-. Opgeven
is mogelijk bij Heleen Rommens. Ook een
voorkeur voor de maandag- of donderdagmorgen kan worden opgegeven. De exacte data
volgen later.

Sport & Spel

Fitness gericht op Senioren is mogelijk in
Flidunen. Elke woensdag van 10.00-11.00 u.

Ook voor sport en spel zit u voor het komende
seizoen weer goed bij Vlielands Eerste… want
op woensdag 2 oktober is er weer de mogelijkheid om verschillende spelletjes te spelen met
elkaar in het Vlieland Hotel. Aanvang 14.00 u.
Daarna is er elke eerste woensdagmiddag
weer de gelegenheid.

Of tennist u liever? Dan kunt u terecht op de
tennisbaan. ’s Woensdags om 10.00 u.
Informeert u even bij de tennisclub.

Ook het watergym gaat in oktober weer van
start. Zwemmen is goed voor lijf en leden.

DE FILM OP DONDERDAG
Op donderdag 10 oktober gaat het 4e seizoen van start van de Film op
Donderdag. In de filmzaal van Podium Vlieland. De eerste film die gaat
draaien zal zijn “Shoplifters”. Dit is een Japanse film uit 2018, geschreven
en geregisseerd door Hirokazu Kore-Eda.
Nieuw dit jaar zal de “Nazit” zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om vlak na
een film onder woorden te brengen wat je geraakt heeft. Maar het kan
aardig zijn als je hoort van iemand anders hoe zij/hij op de film reageert.
Soms wordt iets duidelijker voor je, soms wil je graag je eigen enthousiasme even kwijt etc. Niemand is een filmexpert. Ook wij als programma-makers weten niet méér van de film dan jullie als publiek. Hoogstens
hebben wij de samenvatting van de film beter gelezen. Wel krijgen wij
hierdoor wellicht ook een beter idee van welk type films we volgend jaar
voor het vijfde seizoen moeten programmeren.
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