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Vrije tijd
Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
7 juni 

Dinsdag 
5 juni 

Vrijdag 
1 juni 

12-13-14-15 
juni

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Wandeling €1,00
(incl. lekkers onderweg)

Film           €12,00
Incl. lekkers

Avondvierdaagse   
  €20,00
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Eethuis

Inloop

Samen uit

Avondvierdaagse

Boeren groentesoep
Zomer stamppot met 
andijvie en veldsla met 
kleine gehaktballetjes in 
zoetzure saus.

We maken vanavond 
een stevige 
wandeling ter 
voorbereiding op de 
avondvierdaagse!

Film: 
Arjan’s Big Year

Een film over vogels 
spotten
Half 8 verzamelen 
bij Fizi!

Avondvierdaagse is van 
12-15 juni.  
4 keer een maaltijd, 
wandelen, medaille + 
bloemen!

Zie blz. 5



Vrije tijd
Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag
26 juni

Dinsdag
3 juli

Donderdag
5 juli

Bingo  €3,00
Drankjes  €0,50

Inloop

Wandeling €2,50

BBQ  €12,50
Drankjes €0,50
Alcohol  €1,00
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Inloop

BBQ

Bingo met leuke 
prijzen!

Wandeling in de stad 
met een kopje koffie

We gaan weer heerlijk 
barbecuen. Natuurlijk 
komt het oranjekoor 
weer een optreden 
geven bij ons. Dat 
wordt weer gezellig 
meezingen en dansen!

Dinsdag 19 juni Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Inloop  gratis
Drankjes  €0,50

Eethuis Macaroni met rauwkost

Spelletjes avond en 
bij mooi weer gaan we 
natuurlijk ook lekker 
buitenspelletjes doen.
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Ook dit jaar gaan we vanuit Vrije Tijd weer mee lopen tijdens de Avondvierdaagse.

Om het zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseren we weer een compleet pakket.

Elke avond kan je om half 6 mee eten en daarna gaan we naar het Havenplein met elkaar om 
de avondvierdaagse te lopen.

De laatste avond ontvang je bij de finish de bloemen van ons. Hierna gaan we naar de Nieuwe 
Hoek, alwaar jullie gezellig een hapje en drankje ontvangen en natuurlijk de felbegeerde 
medaille! Natuurlijk is bij deze borrel ook jullie familie en/of begeleiding welkom!

Deze activiteit kost compleet €20,00 

Je kan evt. ook een keer overslaan, geef dit bij opgave gelijk door. (prijs blijft zelfde)

Dinsdag 12 juni  frietjes met kroket en sla - ijs

Woensdag 13 juni  kippensoep +  met gehakt en Italiaanse groentes gevuld 

    turks brood

Donderdag 14 juni   Ovenschotel met kip en groentes krieltjes en geraspte kaas. 

  ijs met vruchtjes.

Vrijdag 15 juni  Heldere groentesoep en pannenkoeken

Avondvierdaagse 

12-13-14-15 juni
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BBQ 
met oranjekoor
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Vakantiekleurplaat
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Tijd
Het eethuis en aansluitend inloop is open op:
dinsdag van 5 tot 9 uur 
donderdag van 5 tot 7 uur
Bij bestellen van de taxi hier graag rekening mee houden

Kosten
Maaltijd      €5,00
10-strippenkaart voor eethuis   €50,00 
Drankjes      €0,50

Aanmelden
Uiterlijk 2 dagen van tevoren, tenzij anders aangegeven.
De ‘samen uit’ activiteiten moeten 1 week van tevoren aangemeld worden, 
tenzij anders aangegeven.

Antwoordstrook inleveren bij VTC De Nieuwe Hoek, Scheldestraat 5, Zierikzee 
of via de mail: akeul@gors.nl

Ik kom voor het eten of Activiteit
Naam:

Vrijdag 1 juni   Film ‘samen uit’   -  €12,00

Dinsdag 5 juni  Inloop     -  €1,00

Donderdag 7 juni  Eethuis     -  €5,00

12-13-14-15 juni  Avondvierdaagse   -  €20,00

Dinsdag 19 juni  Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 19 juni   Inloop     -  gratis

Dinsdag 26 juni  Inloop     -  €3,00

Dinsdag 3 juli  Inloop     -  €2,50

Donderdag 5 juli  BBQ     -  €12,50


