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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
14 februari

Dinsdag 
12 februari

Dinsdag 
5 februari

Vrijdag 
8 februari

Karaoke  €2,50
Drankjes  €0,50

Inloop €2,00
Drankjes  €0,50

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Inloop  €1,00
Drankjes  €0,50
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Karaoke

Inloop

Inloop

Eethuis

Karaoke bij de 
Molenberg!

We gaan een 
fotostandaard 
maken. Je mag 
deze versieren of 
schilderen en kan er 
twee kaarten of foto’s 
in zetten.

Groentesoep
Kip in ‘t pannetje 
Gebakken 
aardappeltjes
Warme groente 
Sla

We gaan samen een 
romantische film kijken 
bij de Nieuwe Hoek.
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Eethuis

Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
28 februari

Dinsdag 
26 februari

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Eethuis

Inloop €1,00
Drankjes €0,50
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Inloop

 

Varkensbuik gegrild
stamppot boerenkool
yoghurt met bessensap

We gaan bloemen 
maken van crêpe 
papier en servetten.

Dinsdag 
19 februari

Eethuis €10,00
Drankjes  €0,50

Inloop €1,00
Drankjes  €0,50

Grietbana soep
Augergine, vlees met 
rijst
Surinaamse pudding

We gaan weer 
gezellig sport en spel 
activiteiten doen!
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Karaoke
De Karaoke avond gaat er weer aankomen!!!

Op Donderdag 14 februari staat de bus van van Oeveren klaar 
om 5 uur bij het parkeerterrein aan de Scheldestraat. Om kwart over 5

bij het busstation. Geef bij het aanmelden aan WAAR je opstapt,
zodat wij dit goed kunnen aftekenen. Zorg dus dat je op tijd bent!

Aanmelden en betalen vóór 7 februari 2018 bij de Nieuwe Hoek.
(je vult het strookje in op de laatste bladzijde van deze krant, of

geef het aan bij de Nieuwe Hoek)
Ook zet je op welk lied je gaat zingen.

Een kleine bijdrage van € 2,50 voor een cadeau,
kan je bij aanmelden betalen.

We proberen om 10 uur ‘s avonds weer terug te zijn bij het busstation.
Wil iemand weten wanneer we precies terug zijn, dan bellen we

deze mensen op als we in de bus zitten. Geef dit dan aan bij
aanmelden.
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Dit jaar bestaat vrije tijd Schouwen al 10 jaar! 
Dat gaan we het hele jaar vieren met jullie.

Kun jij alle jubileum-bolletjes vinden? Vul je antwoord in op de aanmeldstrook achterin dit boekje.
Er worden op dinsdag 5 februari 3 tegoedbonnen voor Gratis eethuis(á €5,00) en 7 tegoedbonnen voor 

een gratis drankje (á €0,50) verloot onder de goede inzenders.

Er volgen nog meer leuke jubileum activiteiten!
In maart  worden we uitgenodigd bij een jubileum disco in Goes; in de volgende gids meer informatie.

2 0 0 9 - 2 0 1 9

FEEST!
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Vrije tijd 

 

 

“Samen Uit”  gaat op 16 maart naar het theater “de Mythe” in Goes. Ga jij ook mee? 

Film: Ciske de Rat 

Vertrek: zaterdag om half 2 vanaf Brugzicht. 

Kosten:  €30,00  te  bestellen tot 1 februari bij Nieuwe Hoek  (vervoer, drankje in pauze en 
theater) 

7  plaatsen beschikbaar. 
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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.

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:

Dinsdag 5 februari   Eethuis    -  €5,00

Vrijdag 8 februari   Inloop     -  €1,00

Donderdag 12 februari  Inloop     -  €2,00

Donderdag 14 februari  Karaoke Molenberg   -  €2,50

Het liedje wat ik wil zingen is:............................................................................

Ik stap op in de bus:

om 5 uur bij Scheldestraat parkeerterrein om kwart over 5 bij busstation

Dinsdag 19 februari  Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 19 februari  Inloop     -  €1,00

Dinsdag 26 februari  Inloop     -  €1,00

Donderdag 28 februari  Eethuis     -  €5,00

Ik doe mee met de prijsvraag, volgens mij staan er .............. ballen in de gids.


