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Altijd al eens gedroomd om over Nederland te vliegen? Bij
THIS IS HOLLAND kan dat! Ervaar een spectaculaire 5D
vlieg-ervaring langs vele bijzondere locaties van
Nederland, waaronder de Zaanse Schans, de Veluwe en
de Amsterdamse grachten. Met aanvullende effecten als
wind, nevel en geuren, lijkt het echt alsof je door de lucht
vliegt, dijken overstijgt en stormen trotseert.
Het hoogtepunt van THIS IS HOLLAND is "de
vliegervaring", waarbij het echt lijkt alsof je vliegt. Ga er
voor zitten …. riemen vast…………. en vliegen maar!!
We gaan op zaterdag 29 december naar Amsterdam. In
Amsterdam Noord is een nieuw museum waar je een
bijzondere ervaring kunt beleven. In een soort bioscoopzaal neem je plaats en omdat het filmscherm rondom je
is lijkt het alsof je vliegt, alsof je over Nederland vliegt!!
Aansluitend aan deze belevenis maken we nog een rondvaart door de grachten van
Amsterdam
En omdat we met het openbaar vervoer gaan, de Noord- Zuid lijn nemen, kunnen we ook
deze mooie nieuwe metrolijn bewonderen.
Kosten: dat is nog niet helemaal bekend, reken op +/- € 35,Als je je opgeeft hoor je in een aparte brief die je later ontvangt, hoe laat en waar we
verzamelen. En hoe laat we weer terug zijn.

FILM

Het volgende bioscoopbezoek is op 17 november en 15 december. En volg het op de groepsapp van onze bioscoopbezoekers. Informatie: Ria Koehler 06-22274846

ZWEMMEN

De derde woensdag in de maand is het de zwemavond van
de Vrijbuiter in de Meerkamp in Amstelveen. Op 17 oktober
nemen wij weer een duik. Kom jij ook eens?? Daarna op 21
november en 19 december. Zwemmen: leuk, gezellig en
goed voor je conditie!!
Geef je op bij: Mirjam Houtlosser 06-20581967 (na 19.00 uur)

MUSEUM

De eerst volgende keer, zondag 4 november, gaan we naar het Anna Frankhuis in
Amsterdam. De bestemming hierna bedenken we samen met de groep. Als je meer wil weten
bel Zosia Sanders: 020-6412367

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 data zijn 21 oktober, 18 november en 16 december. 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.

STRUINEN

De volgende Struinen is op 10 november, dan gaan we naar de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Daarna op 22 december, waar we dan
gaan Struinen hoor je later. Geef je een week vooraf op dan hoor je hoe
laat en waar je wordt opgehaald door een van onze chauffeurs. Voor
vragen bel je Riet Kolk 06-48471568

KREAT

Op maandag 8 oktober zijn we weer begonnen. Wij hebben weer leuke ideeën voor een mooi
creatieve jaar. Kom gerust eens kijken. Op de maandagavond. In Uithoorn. Voor vragen bel
je Annelies van der Vlugt 06-81933528

BADMINTONTOERNOOI 2019

Voor in je agenda: het Vrijbuitertoernooi van de Meershuttle 2019 is op 24 maart.

VAKANTIE 2019
Laat ons weten dat jij benaderd wil worden in de
voorbereiding voor de volgende vakanties. Vaak moeten wij
snel beslissen en bellen of schrijven wij alleen de mensen
waarvan wij weten dat zij misschien mee willen. Maar dan
moeten we wel 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.

PRIVACY

Omdat wij foto's op onze website zetten willen wij van jou weten of jij bezwaar hebt dat jij
misschien op één van die foto's staat. Als je dat niet wil laat het ons dan weten.

* 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 ga mee naar This is Holland op 29 december
⃝ ik wil meer informatie over de zomervakantie naar………..
……………..
(busreis, vliegreis, Nederlandreis)
⃝ ik heb bezwaar tegen mijn beeltenis op de website
van de Vrijbuiter

