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Vrije tijd
Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag 
20 november

Dinsdag 
13 november

Donderdag
8 november

Inloop  €2,00
Drankjes  €0,50

Eethuis €10,00
Drankjes €0,50
Alcohol €1,00

Inloop €1,00
Drankjes  €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50
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Inloop

Eethuis

Inloop

Eethuis

We gaan vanavond 
koekjes bakken. Neem 
je je eigen koektrommel 
mee Er is ook suikervrij 
deeg.

Tajersoep, Surinaamse 
nasi met kip en 
groenten
mangodessert

Sport & spel:
Zin in een potje darten 
kegelen, of liever 
toch iets anders? We 
zijn vanavond weer 
sportief bezig.

Aspergesoep 
Spaghetti bolognese 
met salade



Vrije tijd
Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Woensdag 
28 november

Dinsdag 
27 november

Film  €12,50
incl. drankje en lekkers

Samen uit

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

4

Eethuis

Inloop

Film: Wad, overleven 
op grens van water en 
land
Half 8 bij Fizi op elkaar 
wachten.

Varkensoestester met 
paprika saus, rijst, 
warme groenten, sla 
yoghurt met vruchten

Avond over sociale 
media. Voor meer 
informatie zie blz. 5 

Donderdag
22 november

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Eethuis Pompoensoep, friet, 
rauwkost en vissticks
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Workshop Social Media op 27 november 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 27  november  2018 van 7 tot 9 uur bij de Nieuw Hoek  

 

Ken je alle social media’s? 

Praat mee over alle voordelen, maar ook over de risico’s. 

Hoe zit het met je privacy op social media? 

En hoe zorg je dat je geen slachtoffer wordt online? 

Wat is social media stress? 

En wat zijn algoritmes? 

 

Wil je meedoen?  
Stuur dan een mailtje naar:  Lvergouwen@gors.nl 

 

Vrije tijd
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Vrije tijd
10-euro menu

Tijdens het 10 euro menu gaan we jullie wat extra’s bieden.
Je kan het vergelijken met een restaurant – beleving. 
Waar mag je aan denken? 

· Mooi gedekte tafels.
· Een heerlijk compleet 3 gangen diner
· Tijdens de maaltijd wordt jullie een flesje water aangeboden, mét of zonder bubbels.

· Max. 12 aanmeldingen (dus vol=vol) 
Als er geen plaats meer is, zullen we je in elk geval op de reserve lijst zetten en de 
volgende keer als eerste de mogelijkheid bieden om deel te nemen. 
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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:

Donderdag 8 november  Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 13 november  Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 13 november  Inloop     -  €1,00

Dinsdag 20 november  Inloop     -  €2,00

Donderdag 22 november  Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 27 november  Eethuis     -  €5,00

Woensdag 28 november  ‘samen uit’    -  €12,50


