Nieuwsbrief
maart 2020
Let op: i.v.m. het voorkomen van de verspreiding van het
coronavirus gaan enkele activiteiten, zoals het bowlen van 22
maart niet door. Neem voor de andere activiteiten contact op met het contactpersoon
van de activiteit. Het is nu nog niet zeker of de beide vakanties (Brabant en Italië) door
kunnen gaan. Daarvan houden wij je op de hoogte. De voorbereidingen gaan wel gewoon door.
ZWEMMEN
Weet jij dat Mirjam iedere maand in het zwembad De Meerkamp is om lekker met je te gaan
zwemmen? Op de volgende woensdagen 18 maart, 15 april en 20 mei ben je van harte welkom, van
19.30 tot 21.00 uur.
Meld je wel even aan bij Mirjam Houtlosser 06-20581967 (na 19.00 uur)
BOWLEN
Zondagmiddag kwart voor 3, "alle ballen verzamelen!!", de schoenen omwisselen en dan sta je op 3 uur klaar
voor een potje bowlen. 22 maart gaat dus niet door, maar zet 19 april alvast in je agenda. Geef je op Anja van
Gaveren 06-42977576 (niet op maandag)**
FIETSEN
Staat je fiets al klaar? Het fietsseizoen gaat beginnen. Op zondag 19 april gaan we de spieren een
beetje losmaken. Om 10 uur starten we bij Het Oosten in Aalsmeer. Daarna is het iedere 1e zondag
van de maand, dus 3 mei, 7 juni*, 5 juli, 2 augustus en 6 september (*7 juni doen we mee met de
Dorpentocht). Je hoeft je niet op te geven of af te melden. Wij
vertrekken gewoon om 10 uur met de fietsers die er dan zijn. Voor
vragen bel je met Riet Kolk 06-48471568 **
FIETSVAKANTIE
De fietsvakantie 2020 gaat naar Noord Brabant. Van 25 t/m 29 augustus.
Wij vertrekken op dinsdag met een lekkere fietstocht naar Bunnik, daar
overnachten wij en trappen de volgende dag door naar Dordrecht. Op
donderdag fietsen we naar Bergen op Zoom waar we de laatste twee dagen in de vernieuwde StayOkay zijn. Op
de laatste dag gaan we met de trein terug en worden de fietsen opgehaald. Het belooft weer een geweldige
vakantie te worden. Milco maakt de routes weer en dat betekent dat we via de mooiste wegen naar Brabant
gaan. Geef je op door het onderstaande strookje in te vullen. Voor vragen bel je met Riet Kolk 06-48471568
ZOMERUITJE
Op zaterdag 25 juli organiseren wij ons Zomeruitje. Dit keer gaan we naar Aalsmeer. Omdat wij
onlangs een mooie gift kregen van Amstelidee kunnen wij er een mooi feestje van maken en de
kosten laag houden. Wij verzamelen om 13.00 uur voor een kopje koffie en daarna lopen wij naar de
Historische Tuin. Daar krijgen wij eerst een rondleiding in de tuin, we "kopen" producten onder de
oude veilingklok en we gaan ook nog varen. Na een mooie tocht over de Westeinderplassen leggen
we aan op een van de eilanden. Daar wacht ons een BBQ. In het
begin van de avond varen wij terug naar Aalsmeer. Kortom een
mooi programma.
De kosten zijn nog niet helemaal zeker en zullen variëren tussen
€ 20,- en € 25,- (mogelijk gemaakt door die gift). Geef je op door
het strookje in te vullen of geef het door aan Anja. Alleen als je
jezelf hebt opgeven krijg je het hele programma toegestuurd. Voor
vragen Bel je met Riet Kolk 06-48471568
MUSEUM
Als je een keer mee wil naar een leuk museum dan moet je dat doorgeven aan Zosia Sanders 020-6412367, dan
neemt zij contact op met jou over de datum en de bestemming.

ZOMERVAKANTIES
We hebben dit jaar twee zomervakanties. De vakantie naar Italië begint op 23
mei en de vakantie in Nederland, Noord Brabant start op 5 juni. Beide reizen
zijn vol. De voorbereiding van beide vakanties is op woensdag 8 april van 19.30
tot 21.00 uur, in de voetbalkantine van Roda'23, Noorddammerweg 48 in
Amstelveen/Bovenkerk. Alle vakantiegangers verzamelen!!
STRUINEN
11 april is de volgende datum. Geef je op voor de donderdag daarvoor dan weten wij hoeveel
chauffeurs we moeten inschakelen. Opgeven en info bij Riet Kolk 06-48471568 **
BIOSCOOP
Op de volgende data kun je weer mee naar de film, zaterdag 18
april en zaterdag 9 mei. Ria kiest de film uit op de dinsdag voor de
zaterdag, pas dan is bekend welke films er draaien.
Een enkele keer gaan we uit eten vóór de film of erna. Dat hoor je
als je je opgeeft. Voor vragen kun je bellen met Ria Koehler 0622274846 **
KREAT
Je kunt al jouw creativiteit kwijt op de maandagavond bij de Kreat-club in Uithoorn. Voor vragen daarover kun
je bellen met Annelies v d Vlugt 06-81933528 **
ZANDVOORTWEEKEND
De datum is al bekend. De plannen worden alweer
gemaakt. Van 2 t/m/ 5 oktober zijn we weer in
Zandvoort! Er is al veel animo, we zitten bijna vol. Als je
nog mee wil moet je snel zijn. Anders kom je op de
wachtlijst, voor als iemand zich afmeldt of je moet weer
een jaar wachten. Voor vragen bel je met Annelies v d
Vlugt 06-81933528
BADMINTONTOERNOOI
1 maart speelden wij het 21ste badmintontoernooi bij de Meershuttle. In een mooie finale tussen 2 Vrijbuiters
en 2 mensen van de Meershuttle, ging Rick er met de wisselbeker vandoor. Els werd eervol 2e. Volgend jaar
vast weer een gezellig toernooi. Voor een impressie van het toernooi kun je kijken op onze website of op:

https://www.bcmeershuttle.nl/fileadmin/bestanden/afbeeldingen/Vrijbuitertoernooi_2020.MP4
NIEUWSBRIEF
Wil je de nieuwsbrief in je mail ontvangen dan help je ons mee om de kosten van de post te beperken.
Geef dan a.u.b. je email-adres door aan Anja: vangaveren@ziggo.nl
**Opgelet, heb jij een smartphone, heb je daar WhatsApp op geïnstalleerd en wil je op de
hoogte blijven van jouw leukste activiteit? Laat het dan weten dan voegen we jou toe in de
groepsapp.
We hebben zo'n groepsapp voor de Film, voor Kreat, voor Museum, voor Bowlen, Fietsen
en Struinen.


Het strookje invullen en opsturen naar Anja van Gaveren, Bandholm 9, 2133 DG Hoofddorp of stuur
een mail naar Anja: vangaveren@ziggo.nl of bellen 06-42977576 (tussen 19.00
en
21.00 uur. Niet op maandag!!!)

Naam:…………….…………………………….………Tel.nr.
⃝ Ik kom naar het zomeruitje
⃝ ik wil mee op fietsvakantie
⃝ Ik wil mee naar Zandvoort

