WIJ WENSEN ELKAAR EEN MOOI
NIEUW VIJBUITERJAAR TOE !!

museum
Het volgende museum bezoek is op 14 januari
aan De Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam.
Als je meer wil weten bel dan met Zosia
Sanders: 020-6412367

kreat

Wij starten op 15 jan, daarna 22 jan. Op de laatste maandag van de maand is er
geen Kreat, dus daarna weer op 5, 12 en 19 februari. Wil je een keer komen
kijken? Kom dan gerust eens langs. Op de maandagavond van 19.30 tot 21.30
uur. In Uithoorn op de Morgenster, De Visserlaan 6. Voor vragen bel je met
Annelies van der Vlugt 06-81933528

zwemmen

Voor een frisse duik in het nieuwe jaar? Durf jij het aan? Kom dan naar De
Meerkamp in Amstelveen. De eerste datum in 2018 is woensdag 17 januari en de
volgende keer daarna is 21 februari.
Geef je op bij: Mirjam Houtlosser 06-20581967 (na 19.00 uur)

film
Het eerste bioscoopbezoek in dit nieuwe jaar is zaterdag 20 januari, daarna is
het 17 februari en daarna 17 maart. Voor de keuze van de film en voor de
verzameltijd volg het op de groepsapp van onze bioscoopbezoekers. Informatie:
Lida Backer 020-4965788 en Ria Koehler 06-22274846

struinen
De laatste Struinen van 2017 is op 30 december, dan wandelen wij in de
Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dat is tevens de laatste keer dat we allemaal
op de groeps-toegangs-kaart naar binnen mogen. Vanaf volgend jaar moeten we
een toegangskaartje kopen á €1,50.
In het nieuwe jaar starten wij op zaterdagochtend 27 januari vroeg om naar de
Oostvaardersplassen te gaan. Geef je op vóór de 21ste. Dan hoor je hoe laat en
waar je wordt opgehaald door een van onze chauffeurs. Voor vragen bel je Riet
Kolk 06-48471568

bowlen

Kegel ze allemaal om! Bowlen start op zondag 28 januari. Voor vragen over het
bowlen bel je Anja 06-42977576 (tussen 19.00 en 21.00 uur !!!) of met Chantal
06-55800153 en blijf op de hoogte via de What’s appgroep.

vakantie 2018
De vakantie in Nederland is inmiddels bekend en reeds vol. De bestemming is
Twente. De busvakantie is in voorbereiding en gaat waarschijnlijk naar Spanje.
De vliegvakantie moet nog worden geboekt. Heb je vragen over een van deze
vakanties bel dan met Riet Kolk 06-48471568
lente-uitje
Dit jaar kiezen we voor een Lente-uitje en dat gaat naar De Keukenhof! Tulpen,
hyacinten, narcissen en nog veel meer en alle kleuren en maten. prachtig!!
De datum is zaterdag 14 april. Wij willen graag weten wie mee wil!!! Dus laat dat
ons weten en vul het strookje in of laat het Anja weten per mail of met een
Whattsapp bericht.

badminton
Het Vrijbuiter badmintontoernooi van de Meershuttle is op zondag 25 maart.
Lees er meer over in de volgende nieuwsbrief. Maar geef je al wel op via het
invullen van het onderstaande strookje.

* 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 .

Kijk voor heel veel foto's, de agenda en nog veel meer op de website
van De Vrijbuiter: http://www.stichtingdevrijbuiter.nl/

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 geef mij nu al op voor het badmintontoernooi van 25 maart

⃝

ik heb interesse voor een bezoek aan de Keukenhof

