Nieuwsbrief
Februari 2019
ZOMERUITJE
Ga jij mee naar de prehistorie, de Romeinse tijd en de
middeleeuwen? Ga jij mee naar het Archeon in Alphen aan de
Rijn? Het zomeruitje is dit jaar op zaterdag 31 augustus.
Kosten: afhankelijk van het aantal deelnemers ongeveer € 35,(geef op als je een museumjaarkaart hebt!)

MUSEUM
Iedere maand naar een ander museum!! Nieuwsgierig?? Op 10 maart gaan we weer!! “ Op
zondag 10 maart gaan de Museum Vrijbuiters weer op stap. Ditmaal naar het grootste open
lucht museum van Nederland: Amsterdam! We gaan met het openbaar vervoer en maken een
wandeling door een stukje Oud Amsterdam. Jos gaat mee en vertelt ons over de gevelstenen
waar we langs komen! Heb je vragen of wil je je opgeven : bel Zosia 020 6412367

VAKANTIE 2019
Er zijn inmiddels 3 vakanties geboekt. 1.) Nederland,St. Annaparochie in Friesland 13 t/m 20
mei, Paulien, Rina, Imre, Anita, Ruud, Marcel, Rob, Margot, Linda en Femke, met Ria, Kees en
Anja
2.) Zuid Duitsland Romantische Strasse 27 mei t/m 2 juni André, Guus, Alwin, Mark,
Ramona, Petra, Mark, Marjolein, Marieke, Inge, Sjaak, Diana en Edwin, met Milco en Riet
3.) Turkije, Marmaris 8 t/m 15 juni, Els, Judith, Johan, Gaddi, Debbie, Maarten, Heleen en
Ismay, met Lida en Matheus.
De voorbereiding van de vakanties is op woensdag 10 april van 19.30 tot 21.00 uur, in de
voetbalkantine van Roda'23, Noorddammerweg 48 in Amstelveen/Bovenkerk.
Wij hopen dat alle vakantiegangers deze avond present zijn. Als jij niet kunt komen meldt je
af bij je eigen begeleiding.

ZWEMMEN
De derde woensdag in de maand is het de zwemavond van de
Vrijbuiter in de Meerkamp in Amstelveen. Kom jij ook een keer
zwemmen?
Meld je aan bij: Mirjam Houtlosser 06-20581967 (na 19.00 uur)

BOWLEN
Zondagmiddag eenmaal in de maand gaan wij bowlen bij De
Kegel in Amstelveen. Iedereen is welkom, maar laat het wel even weten, dan kan Anja
rekening houden met het aantal banen. De volgende datum is 24 februari en daarna 31
maart, 28 april en 26 mei. Voor vragen over het bowlen bel je Anja 06-42977576 (tussen
19.00 en 21.00 uur !!!) of Chantal 06-55800153 of via de WhatsApp-groep.

FILM
Het volgende bioscoopbezoek is op 9 maart, 20 april, 25 mei en 22 juni. En volg ons in de
groeps-app van onze bioscoopbezoekers. Informatie: Ria Koehler 06-22274846

KREAT
Ben je een creatief mens of hou je gewoon van knutselen dan is dit misschien iets voor jou.
Kom gerust eens kijken. Op de maandagavond. In Uithoorn. Voor vragen bel je Annelies van
der Vlugt 06-81933528

STRUINEN
Als jij een keer mee wil lopen bel dan voor de volgende datum naar Riet of kijk in de
"Agenda" op de website van De Vrijbuiter. Riet Kolk 06-48471568

FIETSEN
Het fietsseizoen gaat weer beginnen. Wij fietsen op de eerste zondag van de maand van mei
tot en met september. Zet het alvast in je agenda: 5 mei, 7 juli, 4 augustus en 1 september.
2 juni is de Dorpentocht, als je daar aan mee wil doen moet je daar zelf voor betalen, de
bijdrage voor de Vrijbuiter vervalt dan.
We fietsen ongeveer 40 kilometer en stoppen onderweg voor een bakkie en
voor de lunch (zelf meebrengen). Bijdrage voor De Vrijbuiter € 1,- De
startplaats is op het parkeerterrein van Tuincentrum Het Oosten,
Aalsmeerderweg, Aalsmeer.
De aftrap van het fietsseizoen is op zondag 14 april. We gaan dan een extra tocht maken,
wat langer en op een andere plaats. Dit wordt mogelijk gemaakt door Nico die onze fietsen
met een aanhanger kan vervoeren. Wij gaan deze keer naar een mooie streek in Noord
Holland. Aanmelden vóór 1 april bij Riet 06-48471568

FIETSVAKANTIE
Met de fietsvakantie gaan we dit jaar naar Friesland, naar de StayOkay in Heeg. Van deze
thuisplaats uit gaan we iedere dag een stevige fietstocht maken door deze mooie provincie.
Van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 augustus. Geef je snel op i.v.m. de reservering van de
jeugdherberg.

BADMINTONTOERNOOI 2019
Het Vrijbuitertoernooi van de Meershuttle is op 24 maart. Het is een
jubileum. Het is namelijk de 20ste keer dat we dit toernooi spelen.
Omdat de sporthal in Hoofddorp verbouwd wordt gaan we deze keer
weer naar de Sporthal de Estafette, Helsinkilaan 1, 2152 KG Nieuw
Vennep. Wij worden om 9.45 uur verwacht in De badmintonclub De
Meershuttle organiseert het toernooi voor ons. Iedere Vrijbuiter wordt
aan een van hun leden gekoppeld, dus hoef je zelf niet op de spelregels
en de puntentelling te letten. Zelfs een racket kun je lenen. Geef je wel
op!!!! Vul het strookje in of stuur een mailtje naar Anja. Voor vragen bel
je: Riet Kolk 06-48471568

REKENINGEN
Je krijgt in het vervolg alleen nog maar één rekening van de penningmeester en geen
acceptgiro´s, die zijn te duur evenals de postzegels. Op de rekening staat wanneer je het
geld moet overmaken. Dus lees de rekening altijd goed en bel als je het niet begrijpt.
* 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 !!!)

Naam:…………….…………………………….………Tel.nr.
⃝ Ik kom badmintonnen op 24 maart
⃝ ik ga mee naar Archeon 31 augustus
Museumjaarkaart ja/nee

