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Vlielands Eerste……
Nieuwsbrief van Vlielands Eerste Senioren Vereniging
Agenda
Spelletjesmiddag
op wo 8 jan, 14.00 u
Vlielandhotel
Filmvertoning
op do 9 jan, 15.00 u
Podium Vlieland
Bowlen
wo 15 jan, 14.00 u
Hotel Seeduyn,
Jaarvergadering
op ma 20 jan bij
Gestrand

Op naar 2020…
want het jaar 2019 zit er al bijna weer op
Nog zo’n 14 dagen en dan dient het nieuwe jaar zich al weer aan. Kijken we terug naar het jaar dat
achter ons ligt, dan zien we mooie maar ook verdrietige momenten. Maar de herinnering blijft aan
de persoon en zijn of haar lach, zoals ook de tekst luidt van het lied Ben Cramer.
We kunnen ook terugzien op heel veel activiteiten die Vlielands Eerste…. heeft georganiseerd. Er zat
voor ieders gading wel wat bij, gelet op de deelname van onze leden aan deze activiteiten.
Rest ons, als bestuur u alvast een goed en boven al gezond 2020 toe te wensen.
Het bestuur

Collectiviteitskorting de Friesland!
Na wat opstart problemen staan wij nu geregistreerd bij de Friesland zorg-verzekering!!! Onder
nummer 204439400. U kunt dit telefonisch doorgeven aan De Friesland zodat u in aanmerking komt
voor de collectiviteitskorting.
U kunt dit ook doen door in te loggen bij www.defriesland.nl en dan te gaan naar “Mijn De Friesland”
en dan gaat u naar uw eigen gegevens U kunt deze wijzigen en dan ziet u collectiviteit van
verenigingen staan. Dit klikt u aan en vult in de balk ons nummer in en dan komt het goed.
Mocht het niet lukken dan hoor ik het graag. Heleen Rommens
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Bezoek kerstmarkt
Op donderdag 12 december vertrokken 21
dames en 1 heer richting het tuincentrum
de Boet in Hoogwoud om te zien wat de
kerstmarkt te bieden had…..
We begonnen er de dag feestelijk met een kopje
koffie en een taartje.
Al gauw begon iedereen rond te lopen in de grote
kassen om nog leuke dingen te kopen voor de
kerst. De kerstmarkt was een waar eldorado van
ballen, verlichting en allerlei dingen om thuis crea
-tief aan de slag te gaan.
Lunchen deed iedereen op eigen houtje en wanneer het uit kwam en dat was maar goed ook
want het was er druk. Ik denk dat er meer clubs
op het idee waren gekomen om de kerstmarkt met
een bezoekje te vereren.
Om half vier was iedereen wel uitgekeken en vertrok de bus weer richting Harlingen waar we met
2 grote karren de terminal in gingen, gelukkig
mochten we die meenemen aan boord. Tijdens de
overtocht hebben we met z’n allen nog wat gegeten. Iedereen was het er over eens: het was een
gezellige dag en alle deelnemers hebben met de
kerst iets gezelligs in huis dat aan deze dag
herinnert.

Aanschuiven aan tafel
behoefte aan is. Maar misschien is die er
ergens toch wel. Want laten we eerlijk zijn
wat is er nou niet gezellig aan om samen met
elkaar te eten? Maar het hoeft ook niet persé
een etentje te zijn, je kunt ook spontaan eens
bij iemand koffie gaan drinken. Of vorm een
groepje om eens één keer in de maand bij
iemand te gaan Vlielands knikkeren. Ga eens
winkelen met iemand of ergens koffie
drinken.

Vroeger zei je: “Kom je bij mij spelen?”
Maar wat zeg je en doe je nu?
Bij het ouder worden kunnen “nieuwe vrienden“
die dichtbij wonen, een bron van gezelligheid
vormen voor het dagelijkse leven. Vriendschappen
helpen om eenzaamheid te voorkomen, toch
ontstaan vriendschappen niet zomaar vanzelf. Het
bouwt zich op in de loop van de tijd, en het begint
met het leggen van contact met iemand.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we een oproep
gedaan om je te melden voor eens aanschuiven
aan tafel. Maar het lijkt erop dat daar weinig
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Zeker Bewegen!
Denkt u ook wel eens ‘Ik heb vroeger
veel bewogen maar dat lukt me nu niet
meer.’
Of ‘Als ik op de grond moet zitten, dan kom ik
echt niet meer overeind’. Of misschien bent u
soms wel eens bang om te vallen.
Herkent u dit ook? Doe dan mee!
Blijven bewegen is voor iedereen hartstikke goed.
U verbrandt niet alleen calorieën, maar u voelt
zich fitter en soepeler en dat geeft voldoening.
Daarnaast is bewegen ook ontzettend leuk om
samen te doen. In een 6 weken durende cursus
bieden wij u professionele begeleiding en u zult
meer bewegingsvrijheid ervaren dan voor de
cursus. U zult weer in staat zijn fysiek dingen te
doen, waarvan u dacht deze niet meer goed te
kunnen. Ook helpen wij u weer meer souplesse
terug te krijgen.
Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Laat het dan
weten door contact te zoeken met de buurtcoach.
Dit kan via de mail: tjensun@sportfryslan.nl of u
kunt contact opnemen met Annemarie Kort via
a.kort@vlieland.nl. Bij voldoende behoefte zal er
volgend jaar een cursus Zeker Bewegen worden
georganiseerd op Vlieland

De Pollepel van….
Vorige maand zijn we gestart met de
recepten rubriek waarin ’n lid zijn of haar
favoriete recept met ons deelt.

en azijn toe en laat het sudderen tot je het gaar
genoeg vind.
Verwarm de melk, stamp de aardappelen en maak
een puree, roer het kool/wortel mengsel, selderij
en de rozijnen door de puree, breng op smaak met
zout en peper.
Maak gehaktballen naar eigen smaak en serveer
deze bij de stampot.
Eet smakelijk en ik geef de pollepel door aan Sierd
Visser.

Deze keer deelt Klaas Sannes zijn keukengeheim
met ons. Een rode kool/ wortel stamppot met
gehaktballetjes.
1 kilo iets kruimige aardappels (gekookt), 250 gr
winterpeen, ½ rode kool, 3 el olijfolie, 1 tl gemalen komijn, 3 el rode wijn azijn, 150 ml melk,
1 zakje selderij (40 gr) en 100 gr blanke rozijnen.
Verhit de olie in de wok en roerbak de wortelen,
de kool en de komijn 10 min. Voeg 200 ml water
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DE FILM OP DONDERDAG IN 2020
Op donderdag 9 januari draait om 15u in Podium Vlieland de Engelse
film “Edie” uit 2017, 102 min.
“Een inspirerend verhaal over opnieuw beginnen op latere leeftijd.''
De tachtigjarige Edie pikt haar leven op na de dood van haar dominante man. Ze besluit tegen haar dochters wil om haar jeugddroom
na te jagen om in Schotland een berg te beklimmen. Ze neemt Jonny
in dienst om haar te trainen en de nodige materialen te leveren. Terwijl
de twee praten, kibbelen en lol hebben, delen ze hun leven met elkaar
met op de achtergrond het spectaculaire Schotse landschap.
De 84 jarige hoofdrolspeelster deed alles wat ze in de film doet ook in
het echt.
Leden van VESV krijgen €4,- korting op de toegangsprijs op
vertoon van hun geldige lidmaatschapspas. Na afloop is er weer
een nazit in Bruintje! Ieder is welkom.

Van cacao tot chocola
Wat een vreselijk leuke middag hadden
wij in de Bieb!! Joost en Martha
hadden alles klaargezet en
gezellig gemaakt, de beamer
geplaatst en het scherm
opgezet. Om 13.45 uur
kwamen de eerste mensen
binnen en vonden al snel een
plaatsje. Willy en ik zaten
vorstelijk op de eerste rij omdat
we allebeide geblesseerd waren.
De lezing kon beginnen, ware het niet dat
Guido Veenstra in geen velde of wegen te
bekennen was. Martha pleegde gauw ’n
telefoontje en wat bleek: Guido stond bij de
oude Bieb en hij vond het al vreemd dat er
geen mensen waren maar gelukkig is
Vlieland niet zo groot dus hij was snel op het
goede adres.
En wat kan die man vertellen!!! hij nam ons
mee in de wereld van de handelaren in de
cacao. Super interessant om een kijkje te
nemen in de wereld van handelaren die
meestal vanuit een kantoor alles in en
verkopen.

De meeste cacao wordt verbouwd in de
Ivoorkust en Nigeria ook Zuid-Amerika
en vroeger voornamelijk in Mexico.
Guido heeft in de loop der jaren
heel wat van die landen bezocht en
daar ook met de cacaoboeren
gesproken. Ook zagen we hoe de
cacao groeit en hoe het wordt
verwerkt. Gelukkig had Guido ook de
nodige chocolaatjes mee waar we
lekker van konden en mochten snoepen. En
toen was het zomaar 16.00 uur maar wat was het
interessant en gezellig.
Heleen Rommens
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