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Vrije tijd
Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag 
11 september

Vrijdag 
7 september

Dinsdag 
4 september

Inloop  €1,00
Drankjes  €0,50

Samen uit €25,00
Aanmelden en betalen tot 
4 september. Maximaal 6 
personen.

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50
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Inloop

Samen uit

Eethuis

Inloop

Sport en spel: 
Er zijn mooie nieuwe 
spullen gekocht, kom je 
gezellig meedoen?
(tennis, darten, kegelen)

We gaan uit eten bij 
de pizzeria aan de 
Mol

We starten met een 
High tea: 
Allemaal lekkere 
hapjes en drankjes! 
Ondertussen 
horen we graag 
jullie verhalen van 
afgelopen zomer



Vrije tijd
Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag
18 september

Dinsdag
25 september

Donderdag 
27 september

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

Inloop gratis
Drankjes €0,50

Eethuis

Pluktuin €6,00
(met drinken)

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50
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Inloop

Eethuis

10-euro menu
Pompoensoep
Roti
Plohaurie

Lekker ontspannen 
handwerken of 
kleuren. Neem je zelf 
je spullen mee?

Vanavond een uitstapje 
naar de pluktuin van 
Noordgouwe! Trek oude 
schoenen aan, want 
we lopen tussen de 
bloemen. Hier kan je 
bos bloemen knippen. 
Voor snoeischaar wordt 
gezorgd!

Stamppot rauwe 
andijvie en rucola 
en spekjes met een 
balletje gehakt, 
rauwkost.
Kwark met vruchten

Donderdag
13 september

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Eethuis Soep
Rijst met kip-kerrie en 
rauwkost
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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. 



Vrije tijd 

 

 

 

6

Pluktuin

 
We brengen een bezoek aan de pluktuin in Noordgouwe; hier gaan we met auto’s naar 
toe. Daar kan iedereen zelf een mooie bos bloemen knippen en deze bos mag je mee 
naar huis nemen.

Ook zullen we  wat lekkers drinken in de tuin.

Je eigen boeket samenstellen en thuis van genieten, hoe leuk is dat?

Opgeven voor 18 september.
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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:

Dinsdag 4 september High-tea    -  €5,00

Vrijdag 7 september ‘samen uit’    -  €25,00

Dinsdag 11 september Inloop     -  €1,00

Donderdag 13 sept. Eethuis     -  €5,00

Dinsdag 18 september Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 18 september Inloop     -  gratis

Dinsdag 25 september Inloop     -  €6,00

Donderdag 27 sept. Eethuis    -  €5,00


