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Vrije tijd de Bevelanden                                                                                 
Beukenstraat 58 

4462TT Goes 

Telefoonnummer: 0113 228575 of 06-12238751 (Op dit 

nummer zijn de vrijwilligers bereikbaar tijdens de activiteit).  

 

Aanmelden voor alle activiteiten via: 

vrijetijdbevelanden@gors.nl ,onder vermelding van je naam, telefoonnummer en de 

activiteit, waar je aan wilt deelnemen. 

Er zijn diverse clubs actief bij Vrije tijd de Bevelanden.  

U kunt bijvoorbeeld komen eten bij Tastoe, spelletjes doen, knutselen bij Zus & Zo, 

wandelen met de wandelclub. Daarnaast organiseren we ook andere activiteiten zoals 

Bingo en creatieve workshops en er is een ontmoetingspunt voor ouderen.  

 

Ook trekken we er af en toe op uit! Denk aan; theaterbezoek, avond- en fietsvierdaagse, 

muziekfestivals, pretparken ect. 

 

Heeft u een vraag over Vrije tijd of over één van de activiteiten uit dit boekje, neem dan 

contact op met Francisca Baas. Heeft u vragen over het eethuis, neem dan contact op 

met Hedwig van der Slikke. 

 

 

 Coördinator Vrije tijd  Francisca Baas 

fbaas@gors.nl Telefoonnummer: 06-30306964 

 

 Medewerker Eethuis “Tastoe” Hedwig van der Slikke: 

hvanderSlikke@gors.nl; Telefoonnummer: 06-82715942 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:fbaas@gors.nl
mailto:hvanderSlikke@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://nl.123rf.com/photo_49352180_kerst-sneeuwpop-cartoon-ontwerp-voor-kaart-winter-pictogram-symbool-vectorillustratie-ge%C3%AFsoleerd-op-ee.html&psig=AOvVaw1Qz-PhwDtAgFp3Vn2DdX55&ust=1574162182814595
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Activiteiten kalender januari 2020 

 
Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

Muziekuurtje Maandag 

19:00-19:45 uur 

6 jan € 4,50 aanmelden 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Dinsdag 

19:00- 21:00 uur 

7 jan Gratis! aanmelden 

Toneel Woensdag 

19:00 –20:30 uur 

8 jan €3,00 Nieuwe leden 

graag 

aanmelden 

Bingo Zaterdag 

13:30- 16:00 uur 

11 jan €3,50 inloop 

Ontmoetingspunt Zaterdag  

13:30-16:00 

18 jan €3,50 aanmelden 

Wandelen Zaterdag 

9:00 uur 

18 jan € 10,00 aanmelden 

Muziekuurtje Maandag 

19:00- 19:45 uur 

20 jan € 4,50 aanmelden 

Toneel Woensdag 

19:00 -20:30 uur 

22 jan € 3,00 Nieuwe leden 

graag 

aanmelden 

Creatief Zaterdag 

10:00- 12:00 uur 

25 jan € 5,00 aanmelden 

Cafe Rainbow Zaterdag 

13:00 -16:00 uur 

25 jan  Gratis aanmelden 

Zus&zo Vrijdag  

19:30 -21:15 uur 

31 jan €3,50 inloop 

Eethuis 

Eethuis,  

eten bij Tastoe 

Dinsdag en 

donderdag 

9 jan 

16 jan 

21 jan 

23 jan 

30 jan 

 aanmelden 

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-s7zo99LlAhVHMewKHaZLAQsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.debolder.com/events/oliebollenappelflappen-schaal-versieren-en-oliebollenappelflappen-bakken/nieuwjaar-011/&psig=AOvVaw2oc51tFTGn4ZzUYQMWR3ft&ust=1573038641661772
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Nieuwjaarsreceptie 

 
 

Het einde van 2019 komt in zicht, dat betekend dat we dit jaar 
gaan afsluiten, een jaar met veel herinneringen en 

gebeurtenissen. 
 

Bij iedere afsluiting start een nieuw begin, een heel nieuw jaar 
met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen en nieuwe 

herinneringen. 
 

Vrije tijd wenst  jullie een jaar vol vreugde, vriendschap, 
gezondheid, geluk en kortom een schitterend, sprankelend en 

boeiend 2020. 
 
Dinsdag 7 januari willen wij met jullie het nieuwe jaar inluiden. 

 
Jullie komen toch ook? 

 
 

https://previews.123rf.com/images/vectorshowstudio/vectorshowstudio1703/vectorshowstudio170300272/73298332-vuurwerk-vector-icoon-geïsoleerde-illustratie-viering-vakantie-evenement-nacht-nieuw-jaar-vuur-festiva.jpg
https://previews.123rf.com/images/vectorshowstudio/vectorshowstudio1703/vectorshowstudio170300272/73298332-vuurwerk-vector-icoon-geïsoleerde-illustratie-viering-vakantie-evenement-nacht-nieuw-jaar-vuur-festiva.jpg
https://previews.123rf.com/images/vectorshowstudio/vectorshowstudio1703/vectorshowstudio170300272/73298332-vuurwerk-vector-icoon-geïsoleerde-illustratie-viering-vakantie-evenement-nacht-nieuw-jaar-vuur-festiva.jpg
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            Muziek maken is een groot feest!! 
Word jij ook zo blij van muziek?  
En als je muziek hoort, wil jij dan ook zo graag bewegen en zelf muziek maken? 

Dat kan! 

Op maandagavond, in de oneven weken, is er in studio 58 een muziekuurtje, speciaal 

voor jullie. 

In dat uurtje gaan jullie improvisatiemuziek maken,  dat betekent dat jullie niks van 

tevoren gaan instuderen. Jullie gaan ter plaatse ontdekken wat muziek kan doen. 

Het wordt spontaan verzonnen. 

 
Wanneer: maandag   6 en 20 januari 

Tijd:  19.00-19.45 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  €4,50 per avond                                                                       

Aanmelden:  ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

 
Graag tot ziens! Estél, Lea en Janneke 

 

 

THEATER VERENIGING DE ZOTTE  

De theater vereniging  gaat weer van start, vind jij het 

leuk om in de huid te kruipen van iemand anders en ben 

je niet bang om op de voorgrond te staan, dan is de 

theater vereniging misschien wel iets voor jou. We gaan 

met zijn alle werken aan een geweldige voorstelling en 

vervolgens optreden voor een groot publiek. 

Lijkt jou dit ook geweldig geef je dan op. 

 

De theater vereniging is om de week op de 

woensdagavond. Het is voor iedereen toegankelijk maar 

let wel op, je werkt mee aan een voorstelling dus je kunt niet zo maar stoppen. Als je ADL 

hulp nodig hebt, dien je hier een begeleider voor mee te nemen. 

 

Wanneer: woensdag 8 en 22 januari 

Tijd:  19.00-20:30 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  €3,00 per avond incl koffie, thee of frisdrank.                                                                       

Aanmelden:  ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

Graag tot ziens! 

Olaf en Lizette 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Bingo   

 
Vind jij het ook zo leuk om een spelletje bingo te 

spelen.  

Kom dan op zaterdag 11 januari 

naar Vrije tijd in de Cirkel en doe gezellig met ons 

mee. 

 

Wanneer:  Zaterdag 11 januari 

Tijd: 13:30 – 16:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten: €3,50 

Aanmelden: nee, je kan zo binnen lopen 

 

Limonade € 0,50 

 
Graag tot ziens: Marianne – Jeannet en Marian 

 

 

 

De Wandelclub  

  
Vind je het leuk om te wandelen? Dit keer gaan 

we naar Bruinisse. 

Trek je wandelschoenen aan en ga gezellig met 

ons mee. 

Geef je op via het antwoordstrookje of via e-

mail.  

 

Wanneer:  Zaterdag  18 januari 

Tijd: 9:00 uur verzamelen op de Oostwal 

Kosten: €10,- 

Aantal kilometers: 5 of 10 kilometer 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

Niet vergeten: Trek goede wandelschoenen aan en vergeet je zonnige humeur niet. 

Vergeet je ID-kaart niet mee te nemen. 

 

Wandelmaatjes: Riet, Ella, Huigje, Tineke, Albert, Lisette en Gerda 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Ontmoetingspunt voor ouderen 

 
Deze keer is er een wellness middag. Deze 

middag wordt je heerlijk verwend met 

bijvoorbeeld een handmassage of een heerlijke 

crème op het gezicht. 

Kun jij wel wat ontspanning gebruiken kom dan 

naar het ontmoetingspunt voor ouderen. 

Geef je op via het antwoordstrookje of via  e-

mail.  
 
Wanneer: Zaterdag 18 jan 

Tijd: 13:30 – 16:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten: € 3,50 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

Graag tot ziens! 

Karin 

 

 

 

 

Workshop Creatief     

 
We gaan deze keer een kussenhoes versieren met 

zelfgemaakte bloemen 

Wil jij ook graag een gezellig kussen op je bank? 

Schrijf je dan in voor deze creatieve workshop. 

Geef je op via het antwoordstrookje of via e-mail.  

 

Wanneer: Zaterdag 25 januari 

Tijd: 10:00 – 12:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  € 5,- incl een kopje koffie 

of thee van Jose. 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

Graag tot ziens! 

An. Thea,  Cees, Tineke, Marjan, Lisette, Gerda, Natasja en Jos. 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Zus & Zo 

We gaan er weer een gezellige avond van maken. 

Sjoelen, kleuren, puzzelen, knutselen en natuurlijk wat lekkers 

bakken.  

Dit alles met een kopje koffie/ thee en met wat lekkers erbij! 

 
Wanneer: Vrijdag 31 januari 

Tijd:  19.30 -21:15 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  € 3,50 per avond, strippenkaart € 35,00                                                                      

Aanmelden:  Nee, je kan zo binnen lopen 

 

Graag tot ziens! 

Jan, Michel, Anneke, Addie, Martin, Jeannet, Dianne en Dorette 

 

 

 

Café Rainbow 
 

 

Café Rainbow is een café, voor mensen die Lesbisch, 

Homo, Bi of Transgender (LHBTI) zijn maar ook een 

verstandelijke beperking hebben.  

Tijdens deze middag kun je op een laagdrempelige 

manier in contact komen met andere mensen met een 

Lesbisch, homo, Bi of transgender achtergrond. 

Elke laatste zaterdagmiddag van de maand van 13:00 – 16:00 uur de planning is te zien 

op onze website. 

Familie, kennissen, vrienden en begeleiders zijn uiteraard ook welkom. 
 

Heb je ook een LHBTI-achtergrond? en wil je graag andere mensen ontmoeten met de 

zelfde achtergrond, geef je dan op via 

Rainbowzeeland@lfb.nu. of  

via de website: https://www.rainbowzeeland.nl/agenda  
 

Groetjes, Lindsey Leijs Ervaringsdeskundige LFB Goes 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rainbowzeeland@lfb.nu
https://www.rainbowzeeland.nl/agenda
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL3J_v9cXkAhXCLFAKHblLAUwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zorgwelzijn.nl/ervan-uitgaan-dat-er-geen-lhbti-personen-in-je-clientengroep-zitten-kan-gewoon-niet/&psig=AOvVaw2q8q967JUdbUddrPfnOe_u&ust=1568193393876297
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpNu6trLbAhULElAKHTWwBVwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sclera.be/en/picto/detail/19025&psig=AOvVaw29aAkT9hQ5YYp6FAIVFC_-&ust=1527941105299955


Vrije tijd 
  

9 
 

Eethuis Tastoe, 
 

Wij zijn  open op dinsdag en donderdag  

16:30 – 20:00 uur 

 

Kosten voor één maaltijd zijn € 6,00  

Vooraf aan de maaltijd, kun je bij eethuis 

Tastoe, in Studio58 een kopje koffie of thee 

drinken. onder genot van koffie of thee, kunt u 

gezellig een praatje maken met de andere 

bezoekers of voor de liefhebber; een potje sjoelen 

We gaan aan tafel tussen 17:45 uur en 18.00 uur. 

De maaltijd is rond 19.00 uur afgelopen en nadien is er nog gelegenheid om samen een 

kop koffie of thee te drinken. Onze barmedewerkers helpen u graag.  

 

Taxi voor terugreis  bestellen om 19:30 uur.   

                    

Afmelden voor de maaltijd tot 12:00 uur.  

 

Adres: Beukenstraat 58 

4462 TT Goes 

Telefoon: 0113-228575 

Email: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoir_2lNPlAhULsKQKHdIiAiYQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.supercoloring.com/nl/holidays/taiwan/2019&psig=AOvVaw2doVBR421EDG9zQ3Yt-WX5&ust=1573046461967910
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q_9JwxqFVEOt-M&tbnid=JPwIY1rlwvK1iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zoom.nl/foto/818472/overig/de-verbinding-tussen-mes-en-vork.html&ei=9F7iUtD6JMXWtAbRq4H4BQ&psig=AFQjCNEhl3niwaSnC_ZUPjECpUhzzRYm9A&ust=13906533988246
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Menukaart donderdag 9 januari 
 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

Tomatensoep Witlofstamppot met 

spekjes en ei 

 

 

Menukaart donderdag 16 januari 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 Gekookte aardappelen 

met seizoensgroente 

en slavink 

Vanille yoghurt 

 

Menukaart dinsdag 21 janauri 

 

 

 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

                

     Nagerecht  

           

 

 

Tagliatelle Carbonara 

met salade 

 

Griesmeelpudding met 

saus 

http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
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Menukaart donderdag 23 januari 
 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

Groentesoep 

 

Chili con carne met rijst 

en rauwkost 

 

 

Menukaart donderdag 30 januari 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

Kerriesoep Aziatische noodles 

gerecht met Kroepoek 

en Salade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
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Er samen op uit  

 
Bezoekers van Vrije Tijd hebben de mogelijkheid om 

met een vrijwilliger een leuke activiteit te ondernemen. 

 

Het mag één op één zijn, maar ook in groepsverband. 

Denk bijvoorbeeld aan een museumbezoek, theater, 

film, kunst, concert of andere culturele activiteiten. 

De kosten van het kaartje van de vrijwilliger, worden 

betaald door de stichting Vrienden van de ZLG. 

Je hoeft dus alleen je eigen kaartje te betalen. 

(en evt. kosten voor vervoer). 

 

Heb jij een leuk idee? Wil je graag ergens naartoe, maar is er niemand die jou kan 

begeleiden? 

Laat het weten aan de coördinator Vrije Tijd en we gaan kijken of er een vrijwilliger is, die 

met jou mee kan.  

Zo kan je  “Samen erop UIT”.   
 
Deze keer hebben we twee mensen blij mogen maken Martina en Ellie. 

 

Martina is helemaal weg van pandaberen en 

wilde deze dol graag een keer in het echt zien en 

dat is gelukt. Martina is samen met een 

vrijwilligerskoppel naar de dierentuin geweest in 

Rhenen. Ze hebben er enorm van genoten! 

 

Ellie wilde dol graag een keer naar Diergaarde 

Blijdorp en dat is ook gelukt!. Ellie vond het een 

gezellige dag. 

 

Dankzij onze vrijwilligers hebben we deze twee 

wensen in vervulling kunnen laten gaan. 

 

Namens Vrije tijd heel erg bedankt!.

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijldDrg8XgAhUIZ1AKHYBmDmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hit-the-road.nl/&psig=AOvVaw3bJQqgto-QV7rGZb7kmsbp&ust=1550570600813285
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Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) 
Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) is opgericht door lichamelijk gehandicapten, voor 

lichamelijk gehandicapten. Het doel van de  vereniging  is  mensen van  alle  leeftijden, de  kans   

te  bieden om te sporten op zijn of haar niveau. Bij de vereniging kunt u zowel recreatief als op 

wedstrijdniveau sporten. De SGB beschikt  over  sportrolstoelen en andere materialen, wat 

het sporten voor mensen met een functiebeperking of een chronische aandoening 

makkelijker  maakt. De SGB  is  aan gesloten bij Gehandicapten     Sport  Nederland en      de 

Koninklijke Nederlandse       Hockeybond. 

 

Zwemactiviteiten : 

Iedere maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur of  iedere donderdagavond van 20.00 tot 

21.00 uur. Bij het Omnium in Goes. 

 

Rolstoeldansen: 

Iedere 14 dagen op maandagavond van 19.30 - 21.00 uur. 

Locatie: Zaal ‘Het Binnenhof’, Verzorgingstehuis Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2 in Goes. 

 

Tafeltennis 

Iedere maandagavond  van 19.00  - 20.00 uur  de  junioren en van 20.00 - 21.00 uur de 

senioren. 

Locatie:  Activiteiten Centrum Oosterschelde, Valckeslotlaan 26 in Goes. 

 

Rolstoelhockey 

Kan zowel in een  handbewogen rolstoel (H-hockey)als in e en elektrische rolstoel (E-hockey) 

Iedere donderdagmiddag van 16.00 - 17.30 uur. 

Locatie: het Omnium, Zwembadweg 3 in Goes. 

Contact 

Heeft u interesse voor één van de  genoemde  sporten of heeft  u    vragen, neem     dan 

contact op  met  de secretaris van  de SGB: 

Inge Caljouw 

Slijkstraat 8, 4381JJ Vlissingen 

E-mail: info@sgbgoes.nl Telefoonnummer: 06 19604363 

 

Of kijk voor meer informatie op onze website: www.sgbgoes.nl 

 

Kom gerust een paar keer kijken en meedoen mag natuurlijk ook! Er is vaak meer mogelijk 

dan u denkt. 

 

 

 

 

mailto:info@sgbgoes.nl
http://www.sgbgoes.nl/
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Zeeland uit agenda 
Vrije Tijd heeft een aantal leuke activiteiten opgezocht, misschien zit er iets voor je bij? 

De deelname  is op eigen gelegenheid. Je kunt natuurlijk zelf wel met een vriend of 

vriendin iets afspreken, om één van deze activiteiten te bezoeken. 

Wat Waar/tijd Kosten  
Nieuwjaarsduik 

Doe jij mee aan de 

jaarlijkse traditie of 

misschien vind je het 

leuk om te gaan kijken 

Woensdag 1 januari 

Startduik, 13:30 uur 

 

Badstrand Vlissingen 

entree gratis! 

muziekdocumentaire 

over het legendarische 

optreden van Elvis 

Presley in het Las Vegas. 

Woensdag 8 januari 

Aanvang 15:00 

 

LaPodium ’t Beest 

Beestenmarkt 3 

4461 CS Goes 

Telefoon: +31 113 228 142 

E-mail: info@tbeest.nl 

 

€ € 8,00 p.p  

Nieuwjaarsconcert 

Koninklijke Harmonie 

kunst en eer. Het wordt 

een avond van 
herkenning, met 
musicaltoppers maar ook 
een paar stevige 
meezingers. 

Zaterdag 11 januari 

Aanvang 19:30 uur 

 

In de Nieuwe Kerk in 
Zierikzee 

Toegangsprijs is € 11,50 en 
kaarten zijn te bestellen via 
www.ticketkantoor.nl/shop/kunsten
eer 

Goese polderfair. U kunt 

kennismaken met 

verschillende 

organisaties die een 

workshop organiseren 

Zaterdag 25 januari 

14:00 – 17:00 uur 

 

Wijkcentrum de Spinne in 

Goes 

Entree is gratis! 
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Antwoordstrookje inleveren bij:  Eten bij Tastoe,                            

Reserveren: Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: januari 2020 

Naam: ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:………………………………………………… 

 

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

 

 Ik kom op donderdag  9 januari  eten 

 Ik kom op donderdag 16 januari eten 

 Ik kom op donderdag 23 januari eten 

 Ik kom op donderdag 30 januari eten 

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

 Ik kom op dinsdag 21 januari eten 

Bij ziekte /omstandigheden waardoor je niet kunt komen op de donderdag of dinsdag, 
Gaarne afmelden voor 12:00 uur. Bij niet afmelden krijg je een rekening.            

 

 

     Ik kom voor activiteiten:        

 
Maand: januari 2020    
 

Naam:……………………………………………………………… 

       Telefoon:………………………………………………………… 

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

(Minimaal 1 week van te voren opgeven.) 

 

 Muziekuurtje     6 januari  € 4,50 

 Nieuwjaarsreceptie     7 januari  € gratis 

 Toneel     8 januari  € 3,00 

 Wandelen  18 januari  € 10,00 

 Ontmoetingspunt 18 januari  € 3,50 

 Muziekuurtje  20 januari  € 4,50 

 Creatief  25 januari  € 5,- 

 

 

 

 
 


