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Vlielands Eerste……
Nieuwsbrief van Vlielands Eerste Senioren Vereniging
Agenda
Wandelen
met de boswachter op
zo 13 okt
Excursie
naar de Vinkenbaan
op wo 16 okt
De Zilverjutter
workshop sieraad
maken op wo 6 nov
Spelletjesmiddag
op 6 nov, 14.00 u
Vlieland Hotel

De herfst heeft z’n intrede gedaan..
en wij zijn weer begonnen met onze activiteiten. Zo heeft
onze nieuwe wisseltrofee voor midgetgolf ‘n bestemming
gevonden
In deze nieuwe nieuwsbrief kunt u lezen waar de wisseltrofee terecht kwam
en welke wandelingen in Vlielands mooie natuur er op korte termijn op
stapel staan. Er waar staan onze leden op bovenstaande foto? U leest het
verderop. En, noteert u vast de datum van ons kerstdiner in uw agenda:
zondag 15 december in Strandpaviljoen 't Badhuys. Veel plezier
Het bestuur

Watergymnastiek
Het Watergym is inmiddels van start gegaan. Op 14-21-28 oktober en op
4-11-18 en 25 november maken we gebruik van het bad in Vlierijck.
Aanvang om 09.00 u. Contactpersoon Heleen Rommens (06-15580244).
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Op de Koffie
wo 13 nov Hotel
Zeezicht, 10.00 u
Filmvertoning
Podium Vlieland op do
14 nov
Lezing Cacao
door Guido Veenstra
op di 19 nov
Kerstmarkt
in de Boet in Hoogwoud op do 12 dec
Kerstdiner

op zo 15 dec in
’t Badhuys
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Vlielands Eerste…
Midgetgolftoernooi
Op zondag 22 september zijn we weer
begonnen met onze activiteiten: het traditionele midgetgolftoernooi; ’n korte terugblik.
Het bestuur had voor een nieuwe trofee gezorgd
want zoals iedereen wel wist was de beker verleden jaar voor de 3e keer bij de familie Valk beland
en mochten zij hem houden.
Dus de spanning was groot wie er dit jaar met de
eer zou gaan strijken!!
Om 14.00 uur begonnen 22 personen verdeeld in
4 groepjes aan het toernooi. De stemming zat er
goed in en het was ook stralend weer dus de
middag kon niet stuk. Erwin en Marjolein werden
goed in de gaten gehouden en eenieder probeerde
hun slagen na te doen. In onze groep deed Judith
haar uiterste best en in de pauze stond zij dan ook
gelijk aan Erwin. Maar of het nu door de koffie of
thee met koek kwam?? We weten het niet maar
helaas kwam er 1 baan met 7 punten en een paar
met 3 en 4 punten.
Na afloop werd er druk door iedereen geteld en zo
kon Heleen de uitslag bekend maken.
Monny kreeg de poedelprijs en als winnaars
kwamen uit de bus op plaats nr. 3: Anneke

Middelkoop, plaats nr.: 2 Marjolein Valk-Haan en
als onze topper op plaats nr. 1: Erwin Valk.
Hij mag dan ook dit jaar kijken naar zijn nieuwe
trofee gemaakt door Marleen van de zilverjutter.
En we gaan volgend jaar weer voor een
revanche!!!!
PS: misschien moeten we Erwin eens in laten
schrijven op een officieel midgetgolf toernooi
zodat hij de eer van VESV en Vlieland kan
verdedigen (hi hi)

VLIELANDS EERSTE… WANDELT MET DE BOSWACHTER
Op zondag 13 oktober gaan we weer wandelen met de boswachter.
We vertrekken om 14.00 uur bij Lange Paal. Wandelt u ook mee?
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Op reis naar Batavialand
Op 17 september zijn we met 14 personen, één
busje en één auto, vertrokken naar Batavialand. Er
was goed geregeld dat de passagiers voor de
hoofdingang afgezet mochten worden, waarna de
chauffeurs het busje en de auto op de parkeerplaats konden zetten. Tijdens de koffie met wat
lekkers zat iedereen al zo gezellig met elkaar te
kletsen, dat het even duurde tot de gids alle aandacht van ons kreeg. Er werd ons globaal verteld
hoe de dag zou gaan verlopen. Gezamenlijk hebben we een korte film bekeken over de bouw van
de Batavia en over Cornelis Lely met zijn plannen
over de afsluiting van de Zuiderzee.
Vervolgens stonden twee gidsen voor ons klaar en
konden we kiezen met welke rondleiding we mee
wilden gaan. De ene groep heeft een rondleiding
gehad op het VOC-schip De Batavia. Gaandeweg
de rondleiding kregen we een goed beeld over het
leven en werken op dit schip in de 17de eeuw;
indrukwekkend. Ook werd verteld dat een aantal
spreekwoorden en uitdrukkingen afgeleid zijn van
het werken op zo’n schip. Bijvoorbeeld degene die
aan het roer stond, kon door een klein gaatje in
het zeil naar buiten kijken…..een oogje in het zeil
houden. Eén van de ruimtes is nu ingericht als
trouwlocatie.
De andere groep is naar het schip De Zeven
Provinciën geweest, waar verteld is hoe en met
welke materialen de bouw gerealiseerd wordt.

Na de heerlijke lunch konden we de middag
vrij besteden in Bataviastad en/of het museum.
Indrukwekkend was ook de 60 meter lange
tijdlijn in de vorm van een borduurwerk waarop de geschiedenis van Flevoland is weergegeven.
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde en gezellige dag!
Martha Pelgrim
Kijk voor meer foto’s eens op onze website

.
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DE FILM OP DONDERDAG
Op donderdag 14 november draait er om 15.00 u in de filmzaal van
Podium Vlieland de film “Two Lovers and a Bear”. Een Canadese film uit
2016.
Hoog in het Noorden, in de buurt van de Noordpool, ligt een moderne
stad waar ongeveer 200 zielen leven bij temperaturen van -50 graden
Celsius. Lucy en Roman zijn verliefd en proberen hun leven betekenis te
geven. Tragedies uit Lucy's verleden dwingen haar echter om te ontsnappen. Over een week zal ze zijn vertrokken. Roman kan niet meegaan
naar het zuiden anders breekt de hel los. Hij kan echter niet omgaan met
haar vertrek.
Leden van VESV krijgen €4,- korting op de toegangsprijs op vertoon van
hun geldige lidmaatschapspas.
Ga na afloop vooral even mee naar de “na-zit” om nog van gedachten te
wisselen over de film.

Excursie Vinkenbaan

Workshop Zilverjutter

In de 3e Kroon's polder is vogelringstation
Vlieland gesitueerd. Het vogelringstation is
een “vinkenbaan” met een slagnet en een
mistnet opstelling van 250 meter. De ringgroep, bestaande uit 7 vrijwilligers, vangt en
ringt er vanaf half augustus tot half november trekvogels voor wetenschappelijk onderzoek.
Op woensdag 16 oktober brengen wij er een
bezoekje aan en ontvangen dan uitleg over
de werkzaamheden. Deelnemers moeten zich
opgeven bij Judith van Houten 06-18121214.
U krijgt dan alle bijzonderheden.

Marleen van de Zilverjutter geeft een workshop op
woensdag 6 november om 13.00 uur. U maakt dan
een sieraad naar keus voor  35,- of  45,-. U betaalt aan Marleen, maar U moet zich opgeven bij
Heleen (06-15580244). Er is maar plaats voor 6
personen .

Lezing over cacao
Guido Veenstra, van van Slijterij De Branding, geeft
op dinsdag 19 november in de Bibliotheek een
lezing met als onderwerp “Cacao”. Aanvang 14.00
uur, toegang gratis.

Op veler verzoek gaan we weer naar de Kerstmarkt in de Boet in Hoogwoud. We gaan op donderdag 12 december met de eerste boot en met de middagboot weer terug, de kosten zijn 15,-.
Opgeven bij Heleen, we gaan weer met kleine busjes dus niet wachten met opgeven want vol is vol.

VSV ’31 zoekt vrijwilligers

De voetbalclub groeit veel sneller dan verwacht. Op dit moment hebben we 4 jeugdteams en een
seniorenelftal. De jeugd speelt zijn wedstrijden op zaterdag, de senioren op zondag. Omdat we min of meer
uit ons jasje groeien hebben we dringend behoefte aan meer vrijwilligers. Mocht u tijd en zin hebben om ons
te helpen, misschien is één van de volgende functies iets voor u.
Scheidsrechter - Barman of barvrouw (helpen met het runnen van de bar in Flidunen)
Gastheer of gastvrouw (ontvangen van tegenstanders en scheidsrechters in Flidunen)
Helpen met schoonmaken na de wedstrijden - Helpen met het speelkaar maken van het voetbalveld
Mocht u willen helpen? Laat het ons dan weten via mail: vrijwilligers@voetbalopvlieland.nl of spreek één van de bestuursleden
aan. Er zijn altijd bestuursleden aanwezig bij thuiswedstrijden.
Dit zijn: Robert Algra, Klaas Houter, Jan-Peter van Koot, Guido Veenstra, Ellen Kroon, Gerard Gorter en Cees Visser.
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