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De aanmeldingen mag je sturen naar:
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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag
10 december

Dinsdag
3 december

Zaterdag 30 nov

Inloop €3,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop  €2,50
Drankjes €0,50

Huis van Sint  €7,50

Inloop 

Eethuis

Inloop

Huis van Sint

Vanavond een 
gezellige kerstbingo, 
met dit keer een 
mooie 1e prijs 
en uiteraard voor 
iedereen een kleine 
prijs.

Hongaarse goulash
Doperwtjes, Rijst
Komkommersalade
Pudding met 
slagroom

We gaan pepernoten 
bakken, neem je een 
koektrommeltje mee 
waar ze in kunnen?

We zijn uitgenodigd om 
bij het Huis van Sint te 
komen. Hij is er weer!!! 
Na afloop drinken we 
lekkere chocolademelk 
of een kop koffie/thee 
in de stad. Om 2 uur 
staan we bij het Huis 
van Sint, logeeradres: 
oude stadhuis
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Eethuis

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag 7 januari

Donderdag
16 januari

5

Eethuis

Inloop

Eethuis

Nieuwjaarsmenu
Stamppot buffet 
(zuurkool-hutspot-
preiprol-spek en worst)
vruchtenyoghurt

Sport en spel

Groentesoep
Gebakken visfilet 
met friet, sla en 
remouladesaus

Dinsdag 
17 december

Eethuis €20,00

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Kerstdiner
Meer informatie over 
aanmelden en betalen 
op bladzijde 11.

Dinsdag
14 januari

Inloop  €1,00
Drankjes €0,50

Inloop Gezellig samen 
karaoke zingen bij 
Vrije Tijd!
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Eethuis

 
Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag 
28 januari

6

Inloop Windlicht beschilderen

Dinsdag 
21 januari

Eethuis €10,00
incl. flesje bron- 
of gewoon water

Inloop  gratis
Drankjes  €0,50

Inloop €2,00
Drankjes €0,50

Cassave soep
Masoes moksie alesie
Surinaamse ijsblokjes 
met fruit

Vanavond gezellig je 
handwerk meenemen 
of we pakken een leuk 
spel uit de kast!

Donderdag
30 januari

Sportdag  €15,00
Drankjes €0,50

Sportdag Op deze donderdag 
gaan we met alle 
bezoekers van Vrije 
Tijd uit Zeeland 
samen sporten in het 
Omnium. Dat wordt 
gaaf!
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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  

Wandeltocht: 
Wandelsportvereniging 
Oosterscheldestappers uit 
Sint-Maartensdijk 
organiseert de wandeltocht 
'KOMmetje Snerttocht 
Smerdiek'.  

Hotel Kom 
Markt 58 
St Maartensdijk 
 
Tel.: 0166-663206 
Starttijden 7 december, 
5 km: vanaf 9:00 tot 14:30  
10 km: vanaf 9:00 tot 14:00  

inschrijfgeld: €3.00 p.p. 
 
Informatie: 0166-663206 of  
e-mail: 
info@oosterscheldestappers. nl. 

Kerstmarkt: 
De kerstmarkt  rondom de 
Grote Kerk. Tientallen leuke 
chalets en kramen met 
kerstartikelen, er zijn 
diverse muzikale optredens 
en theater acts. 

Centrum Goes 
 
Zaterdag 7 december 2019: 
11.00 - 20.00 uur  
 
Zondag 8 december 2019: 13.00 
- 17.00 uur 

Toegang:  gratis 

3FM Serious Request 2019: 
The Lifeline in de gemeente 
Goes! 

Grote Markt Goes met live muziek 
18 december  
13.00 - 14.30 uur  

Toegang:  gratis  
Ze vragen donatie voor het rode 
kruis 

Lichtjestour 
Het Wandeltheater vertelt 
het kerst-evangelie. Met 
behulp van zang, dans, 
mime, muziek en toneel 
waan je je in het oude 
Bethlehem en luister je naar 
verhalen. 

Oostsingel/Oostwal 
4431CB Goes 
Zeeland, Nederland 
 
24 december 
18:00 - 20:00 uur 

Toegang:  gratis 

Auto puzzelrit: 
Mac de Zeeuwen 
organiseert een puzzel-
gezelligheidsrit voor het hele 
gezin, waar iedereen aan 
mee kan doen met de auto.  
Na afloop wordt er Bingo 
gespeeld.  

HCR De Kroon 
Voorstraat 17 
4491 EV Wissenkerke 
Tel.: 0630101980 
Inschrijven kan in HCR De Kroon 
in Wissenkerke. 
Zaterdag 28 december 2019  
Inschrijven 13.30 uur- 14.00 uur 

Per auto €6,00 
 
 

Jubileum Kunst en Eer 
wordt gevierd met het 
Jaarconcert  

11 januari 2020 Het programma 
gaat van start vanaf 19.30 uur in 
de Nieuwe Kerk. 

Kaarten voor dit concert kosten 
€11,50 
via www.kunsteneer.nl. 
 

 

 

 
 
 
 
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 Kosten / tijd 
Kunst expositie 
Er zijn superveel 
creatieve mensen die 
allerlei kunst maken, 
maar dat nooit openbaar 
laten zien. Het project 
Kunstpoort in de wijk 
Poortambacht in 
Zierikzee laat zien welke 
kunstenaars er allemaal 
in hun buurt wonen en 
wat ze maken. 

Borrendamme aan de 
Scheldestraat 2 en Gors aan 
de Scheldestraat 5 in 
Zierikzee 

Toegang gratis 
 
2 november van 
10.00 tot 16.00 uur 
 

Winterfair 
De Stenge aan het 
Stengeplein in 
Heinkenszand weer 
helemaal in het teken 
van de winter en de 
komende feestdagen. 

De Stenge 
Stengeplein 1 
4451 CZ Heinkenszand 

Toegang gratis 
 
Vrijdag 22 november 
13.30 - 21.00 uur  
Zaterdag 23 november 
09.30 - 17.00 uur  
Zondag 24 november 
10.30 - 17.00 uur 

Koopzondag in de 
binnenstad van Goes. 
Strijk neer op één van de 
gezellige terrassen op de 
Grote Markt of dwaal 
door de monumentale 
straatjes. 
 

 Toegang gratis 
 
13.00 - 17.00 uur 
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Op zaterdag 30 november 
logeert Sint met zijn Pieten 
weer in ons oude stadhuis! 
 
 
 
We zijn hier welkom om  2 uur. We 
verzamelen tegen 2 uur bij het oude 
stadhuis. 
Ga je mee binnenkijken bij Sint? 
Daarna gaan we lekker wat drinken in de 
stad 
en rond half 5  kunnen we weer naar huis. 
Kosten hiervoor zijn €7,50. 
Aanmelden en betalen voor 15 november. 
 
 
 

 
 
 
            c 
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Sportdag    

Waar:  
het Omnium  
Zwembadweg 3 
4463 AB Goes. 

Wanneer: 30 januari 2020  van 10:00 uur – 15:00 uur. 

Kosten: €           p.p, direct betalen bij aanmelden. 

Programma: 

10.00 uur Aankomst met koffie 
10.30 uur Zwemmen of ontspanningsoefeningen in het tropisch bos (hierop inschrijven) 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Sportmiddag deze middag bestaat uit verschillende onderdelen waarop je jezelf   

kan inschrijven. (De rolstoel activiteiten zijn ook voor mensen die niet in een 
rolstoel zitten). 
 
je kunt kiezen uit de volgende activiteiten:                                            
Rolstoelhockey, Rolstoelbasketbal, Schommelen, Ringwerpen met scrabble, 
Architag, boogschieten, Bootcamp intensief, Bootcamp relax 
 

14.30 uur  finale  
15.00 uur sportdag afgelopen 
 
Krijg jij ook zin om mee te doen met deze  sportdag?                                                       
Geef je dan snel op. 

Aanmelden: 
Walcheren,    vrijetijdwalcheren@gors.nl   
Schouwen,    vrijetijdschouwen@gors.nl  
Bevelanden,  vrijetijdbevelanden@gors.nl  
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15,00 , graag voor 6 januari aanmelden.

Zelf vervoer regelen.

Zeeuws-Vlaanderen, 

 

 

 

 

Sportdag    

Waar:  
het Omnium  
Zwembadweg 3 
4463 AB Goes. 

Wanneer: 30 januari 2020  van 10:00 uur – 15:00 uur. 

Kosten: €           p.p, direct betalen bij aanmelden. 

Programma: 

10.00 uur Aankomst met koffie 
10.30 uur Zwemmen of ontspanningsoefeningen in het tropisch bos (hierop inschrijven) 
12.00 uur Lunch 
13.00 uur Sportmiddag deze middag bestaat uit verschillende onderdelen waarop je jezelf   

kan inschrijven. (De rolstoel activiteiten zijn ook voor mensen die niet in een 
rolstoel zitten). 
 
je kunt kiezen uit de volgende activiteiten:                                            
Rolstoelhockey, Rolstoelbasketbal, Schommelen, Ringwerpen met scrabble, 
Architag, boogschieten, Bootcamp intensief, Bootcamp relax 
 

14.30 uur  finale  
15.00 uur sportdag afgelopen 
 
Krijg jij ook zin om mee te doen met deze  sportdag?                                                       
Geef je dan snel op. 

Aanmelden: 
Walcheren,    vrijetijdwalcheren@gors.nl   
Schouwen,    vrijetijdschouwen@gors.nl  
Bevelanden,  vrijetijdbevelanden@gors.nl  
 

 

 

 



10 JJJJAAAARARAvrije tijd SchouwenVrije tijd

11

Vrije tijd 

 

 

Programma dinsdag 17 december: 
Aanmelden en betalen voor deze avond kan t/m 10  december, bij Vrije Tijd. 
Iedereen die zich aangemeld en betaald heeft, is van harte welkom  

op 17 december vanaf 17.30  
bij de Proeverij aan het Kraanplein 16 in Zierikzee. In elk geval krijgt 
iedereen: 
2x een drankje  
Soep met stokbrood Vlees/vis gerecht  
Groente  
Frietjes  
Sla  
omelet sibérienne + vuurwerk  
 
Dit luxe menu ontvang je, incl. 2 drankjes. Wil je meer drinken, dan mag dat 
voor 2 euro per drankje. Bij de aanmelding moet je ook je voorkeur voor 
menu aangeven:  Champignonsoep of mosterdsoep, 
Varkenshaas in pepersaus of kabeljauw  met groene kruidensaus. 
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 T.B.V. GEHANDICAPTEN IN ZUID/WEST NEDERLAND Sinds 1977 
 

Uitnodiging Kerstviering zaterdag 7 december 2019 
 

 

Hallo, hierbij willen 
we je uitnodigen 
voor de gezellige 
kerstviering voor 
gehandicapten. 
 

De kerstviering op zaterdag 7 december organiseren we 
in aula van Het Goese Lyceum aan de Oranjeweg 90 te 
Goes. (Ingang achterzijde.) We starten om 15.30 uur en 
de zaal gaat dan open om 15.00 uur. Kom dus niet 
vroeger want dan moet je maar wachten en de 
kerstviering is om ca. 21.00 uur weer afgelopen.  
 

We hebben een leuk 
programma, zo hebben we de 
broer van de kerstman 
EDDIE XMAS bereid gevon-
den om voor ons o.a. wat 
bekende kerstliedjes te 
komen zingen. (De moderne 
kerstliedjes als jingle bells, 
i'm dreaming of a white 

christmas, last Christmas, e.d.) Tevens zal hij ook wat 
bekende meezingliedjes (niet kerstliedjes) uit de oude 
doos met ons gaan zingen.  
Verder is er voor iedereen een lekker bakje koffie of 
thee met een lekkere kerstverrassing, een zaalverloting 
en we draaien een paar rondjes bingo waarmee mooie 
prijzen zijn te winnen voor de deelnemers aan de 
verloting en de bingo. Dit over deze gezellige 
kerstviering middag/avond verdeeld. 
 
Maar wat is nu een kerstviering zonder een 
lekkere kerstmaaltijd, daarom hebben we 
kok Jaap en zijn mensen bereid gevonden 

om een lekker 
buffet klaar te 
maken met diverse 
koude en warme 
gerechten, een 
lekker soepje 
vooraf en een 
overheerlijk toetje 
achteraf vormen 

dan deze kerstmaaltijd. 
 

Je ziet het belooft een leuke kerstviering te worden, met 
naar wij dachten voor iedereen wel wat. Deze 
kerstviering is iedereen welkom, de entree bedraagt 
slechts € 10,- per persoon. (Dit is exclusief 
bingokaartjes, lootjes en de consumptiebonnen.)  
 

Deze kerstviering hebben we (indien nodig) de 
beschikking over een aantal vrijwilligers die willen 
helpen wanneer je hulp nodig hebt, bijvoorbeeld bij het 
eten en/of het drinken of halen ervan, de bingo, e.d. 
Maar dan willen we dit graag vooraf weten, dus geef dit 
wel vooraf aan als je je aanmeld voor deze gezellige 
kerstviering dan kunnen we dit regelen. 
 

Verder heeft de kerstman op het einde van de avond 
voor iedereen nog een kleine attentie 
om mee naar huis te nemen. Je kunt 
vanaf heden plaatsen reserveren 
door het strookje onderaan in te 
vullen of even te mailen of even te 
bellen naar het secretariaat van de 
Stichting Hulp Gehandicapten. (0113 
22 11 86 of naar info@shg-svg.nl)  

 
Doe dit echter wel voor dinsdag 3 december !!

Aanmelding voor de kerstviering van zaterdag 7 december a.s. in het Goese Lyceum: 
 

Naam: …………………………………………………………………  Adres: ……………………………………………………………………….. 
 

Woonplaats: ………………………………………………………. Telefoonnummer: ………………………………………………………. 
 

Hierbij wil ik totaal ……………..………… plaats(en) reserveren voor de kerstviering van 7 december in het “G.L.”. 
 

Ik heb hulp nodig bij: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Reserveringen a.u.b. voor dinsdag 3 december bij het secretariaat Stichting hulp Gehandicapten !! 

 Secretariaat/secretaris: Penningmeester: Bankrekening: Internet: 
 S.E. de Dreu C.L. Goulooze Stichting Hulp Gehandicapten www.shg-svg.nl 
 Heernisseweg 80 Oostmolenweg 35 NL22 INGB 0666 2059 06 Facebook & YouTube 
 4461 PW Goes 4481 PJ Kloetinge Kamer van Koophandel: Email: 
 Tel: 0113 – 22 11 86 Tel.: 0113 – 70 74 47 41113795 info@shg-svg.nl 
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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 Vrije Tijd, Scheldestraat 5, Zierikzee 
of via de mail: vrijetijdschouwen@gors.nl

Het aanmeld strookje vind je deze keer op bladzijde 14
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Ik kom voor het eten of activiteit
Naam:

Zaterdag 30 nov   Huis van Sint   -  €7,50

Dinsdag 3 dec   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 3 dec   Inloop     -  €2,50

Dinsdag 10 dec   Inloop     -  €3,00

Dinsdag 17 dec   Eethuis    -  €20,00

  Vis  Vlees  Vegetarisch

Dinsdag 7 jan   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 7 jan   Inloop     -  €1,00

Dinsdag 14 jan   Inloop     -  €1,00

Donderdag 16 jan    Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 21 jan   Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 21 jan   Inloop     -  Gratis

Dinsdag 28 jan   Inloop     -  €2,00

Donderdag 30 jan   Sportdag    -  €15,00

Ik geef me op voor de volgende activiteiten voor de sportdag:

Ochtend: Zwemmen  Ontspanningsoefeningen in het Tropische bos

Middag: Rolstoelhockey Rolstoelbasketbal  Schommelen  

  Ringwerpen met scrabble  Architag  Boogschieten

  Bootcamp intensief  Bootcamp relax

1 activiteit

2 activiteiten


