Vrije tijd
Studio58 & omgeving
Februari 2019

Vrije tijd
Studio 58
Beukenstraat 58
4462TT Goes
0113 228575 (als je iets wilt doorgeven vóór of tijdens eethuis of activiteit)

Aanmelden voor alle activiteiten via:
goes@vrijetijd.gors.nl of de ingevulde strookjes inleveren bij Studio 58.
Binnen Studio58 zijn diverse clubs actief in aanbod binnen de vrijetijd.
Zo kun je Eten bij Tastoe, inlopen bij Zus&Zo, samen op stap met de
Wandelclub, het volgen van workshops zoals: Creatief, Bingo,

Seniorenontmoetingspunt.
Buitenactiviteiten zijn ook een onderdeel van het aanbod, denk aan een
museum of theater bezoek, de wijk in, avond- en fietsvierdaagse, bewegen
en seizoen gerichte activiteiten, o.a. dag uitstapjes etc.
Op welke wijze komt aanbod tot stand?
Aan de hand van vragen en de behoefte over vrijetijd van de bezoeker, zoekt
Studio58 naar antwoorden binnen het reguliere vrijetijdsaanbod.
Indien dit niet toereikend is dan start Studio58 bij voldoende deelname en
vrijwilligers de activiteit binnen eigen muren op. Vrijwilligers spelen een
grote rol in Studio58 in organiseren en begeleiden van deze binnen- en
buitenactiviteiten.
Ook voor de bezoeker is het mogelijk om actief mee te doen in de uitvoering
van de activiteiten.
Zij allen worden ondersteund door de Coördinator Vrijetijd.
Heb je een vraag over vrijetijd en/of activiteiten , of ben je op zoek naar
vrijwilligerswerk binnen vrijetijd dan kun je contact opnemen met :
 Coördinator Vrijetijd Francisca Baas
fbaas@gors.nl 06-30306964


Medewerker Eethuis “Tastoe” Hedwig van de Slikke:
HvanderSlikke@gors.nl; 06-57735359
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Vrije tijd
Beste Bezoekers,
Het afgelopen jaar heeft Anita van Keulen , Nel vervangen bij vrije tijd,
omdat Nel ziek is.
Nel is jammer genoeg langer ziek dan dat wij hadden kunnen inschatten en
omdat Anita naast het vervangen van Nel ook haar eigen locatie heeft, op
Schouwen-Duiveland is er besloten dat ik het stokje van Anita over ga
nemen, tijdens de afwezigheid van Nel.
Ik zal mezelf in het kort aan jullie voostellen.

Ik ben Francisca Baas, 37 jaar oud. Ik ben getrouwd met Marco Baas en
samen hebben wij 1 zoon, Sem die inmiddels al weer 11 jaar oud is.
Ik heb 12 jaar gewerkt op het Activiteiten centrum Oosterschelde (ook een
locatie van Gors) als activiteitenbegeleidster.
Mijn Hobby is, lekker erop uit gaan met de caravan en allerlei mooie
plaatsen te bezoeken zowel in Nederland als ook in het buitenland.
Ik vind het ook heerlijk om te wandelen in het bos of over het strand en als
ik dan ga wandelen mag ons hondje Puk ook altijd mee. Puk is een Jack
Russel.
Zoals jullie misschien al is opgevallen, zijn er al wat kleine dingen veranderd
aan het uiterlijk van dit boekje, dit omdat ik het graag zo overzichtelijk
mogelijk voor jullie wil maken. Mochten jullie ideeën hebben over de indeling
van het boekje, zoals speciale symbolen dan hoor ik dat graag, jullie mogen
mij altijd een mailtje doen.
Graag wil ik jullie allemaal beter leren kennen en ik zal dan ook proberen om
zo vaak mogelijk aanwezig te zijn bijeen activiteit. Ik ga voor een gezellig en
feestelijk jaar en ik hoop jullie ook
Tot snel, Francisca Baas
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Thema 2019
“Feestelijk Genieten”
Al 20 jaar genieten we van de activiteiten bij Vrije Tijd
De Bevelanden.
Dit jaar gaan we een feestelijk jaar tegemoet want dit
vieren we met feestelijke activiteiten.

Vier jij het met ons mee?
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Vrije tijd
Activiteiten februari 2019
Activiteit

Dag

Datum

Kosten

Aanmelden
/ Inlopen

Zus & Zo

Vrijdag

1 februari

€3,50

inlopen

2 februari

€10,00

aanmelden

Maandag

11 februari

€4,50

Aanmelden

19:00 – 19:45

25 februari

Donderdag

7 februari
14 februari
21 februari
28 februari

€6,00

Aanmelden

23 februari

€6,00

Aanmelden

16 februari

€3,50

Inlopen

19:30 – 21:15
Wandelen

Zaterdag
9:00 bij de
bibliotheek

Muziek-uurtje

Eethuis,
Eten bij Tastoe

16:30 – 20:00

Workshop
Creatief

Zaterdag
10:00 – 12:00

Bingo

Zaterdag
13:30 – 16:00
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Zus & Zo
Wij zijn er op 1

februari

Van 19:30

Ben jij er dan ook?

tot 21:15

In studio 58, Beukenstraat 58 in Goes – 0113-228575

We gaan er weer een gezellige avond van maken, een avond vol
verrassingen!
Sjoelen, kleuren, puzzelen, knutselen en natuurlijk wat lekkers bakken. Dit
alles met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij!

Tot 1

februari!

Groetjes van:
Jan – Michel – Anneke – Addie – Martin – Dianne – Dorette – Jeannet
Kosten zijn €3,50 per avond of koop een strippenkaart voor €35,00
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Workshop Creatief

Fietsbandenkunst
Wanneer : Zaterdag 23 februari
Tijd:
10 uur – 12 uur in STUDIO 58
Kosten : € 6,00 met een lekker kopje koffie of thee van José
Jullie knutselmaatjes:
Ann, Thea, Lisette, Tineke, Marian en Gerda
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De Wandelclub
Wandelen in Oud-Vossenmeer, 5 en 10 km

Wanneer: zaterdag 2 februari
Tijd: 9.00 uur bij de bibliotheek in Goes
Kosten €10,00
Niet vergeten: je zonnige

humeur, is belangrijk in de wintermaand!

Wandelmaatjes: Tineke, Huigje, Riet, Ella, Lisette en Gerda
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Samen muziek maken en beleven!

Wanneer: Op maandag 11 Februari en 25 Februari Tijd: 19.00-19.45 uur
Kosten: €4,50 per avond
Aanmelden: ja

Graag tot ziens!
Estél van Opdorp en Lea de Kool
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Bingo
we gaan weer een spelletje Bingo spelen . Kom je ook?
Er zijn weer leuke prijzen.

Zaterdag 16 Februari

Je bent welkom vanaf 13:30

tot 16:00 uur

Waar: Studio58, Beukenstraat 58 , Goes
Kosten: €3,50
Drankjes wijn of bier € 1,00
Bij de Bingo is aanmelden niet nodig, je kunt inlopen.
Tot ziens op zaterdag 16 Februari
Marianne – Joke – Jeannet en Marian
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Samen Er op UIT! ook in 2019

Bezoekers van Vrije Tijd hebben de mogelijkheid om met een vrijwilliger een
leuke activiteit te ondernemen.
Het mag 1 op 1 zijn, maar ook in groepsverband. Denk aan bijv. een
museumbezoek, theater, film, kunst, concert of andere culturele activiteit.
De kosten van het kaartje van de vrijwilliger wordt betaald
door Vrienden van de ZLG. Je hoeft dus alleen je eigen kaartje te betalen.
(en evt. kosten voor vervoer)
Heb je een leuk idee, of weet je iets waar je graag naar toe gaat, maar geen
begeleiding hiervoor hebt? Laat het aan de coördinator Vrije Tijd weten, en
we gaan kijken of er een vrijwilliger met jou mee kan.
Zo kan je “Samen Er op UIT”
Binnenkort gaat er weer een grote wens in vervulling bij een deelnemer; zij
gaat een leuke uitstap maken en samen met een vrijwilliger er op uit!
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Disco dance feest op vrijdag 8 Maart
Vrijdag 8 maart komt DJ Patrick van XP Entertainment dit disco dance feest
weer opluisteren met gouwe ouwe! Muziek uit de jaren ’70, ’ 80, ’90 en
disco en house en uit de top 40.
Heb je een verzoeknummer, vertel het aan Patrick!
De toegangskaarten zijn vanaf nu te koop bij Studio 58. Deze kosten €10,00
per stuk en hier krijg je naast de toegang voor de disco, ook 2x een drankje
voor en verschillende hapjes.
Toegangskaarten worden alleen afgegeven als er ook betaald is
(op 8 maart kan je ook nog een toegangskaart kopen) Als je meer
drankjes wilt drinken, kun je hiervoor muntjes kopen, limonade € 0,50 cent
en Alcohol € 1,00

Locatie: MFC De Cirkel , Beukenstraat 58 Goes
Je bent van harte welkom van 8 uur ’s avonds tot 11 uur ’s avonds.
Vraag gerust een vriend of vriendin mee om deze avond mee te maken!
Feestelijk groet, vrijwilligers en medewerkers van Studio58 -Zus & Zo
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Meldt je dan aan via de antwoordstrook of doe een belletje.
Wij zijn open op donderdag

half 5 tot half 8

Kosten voor één maaltijd zijn € 6,00
Vooraf aan de maaltijd kun je bij Eten bij Tastoe in Studio58 een kopje
koffie- thee drinken –een praatje maken- even lekker zitten en voor de
liefhebbers een spelletje spelen.
We gaan aan tafel tussen 16:45 en 18.00 uur (6uur)
De maaltijd is rond 19.00 uur afgelopen en nadien kun je nog genieten met
een kopje koffie/thee.
Geserveerd door onze barmedewerkers.

Taxi voor terug reis bestellen om
half 8.
Afmelden voor de maaltijd tot 12 uur.
Adres: Beukenstraat 58
4462 TT Goes
Telefoon: 0113-228575
Email goes@vrijetijd.gors.nl
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Menukaart Donderdag 7 Februari
Voorgerecht

Kippensoep

Hoofdgerecht

Nagerecht

Preischotel
Appelmoes

Menukaart Donderdag 14 Februari
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Andijviestamppot
Met spekjes en

Nagerecht

Chocoladevla met
slagroom

gehaktbal

Menukaart Donderdag 21 Februari
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Gebakken aard.
Witlofsalade
slavink
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Nagerecht

Griesmeelpudding
Met saus

Vrije tijd
Menukaart Donderdag 28 Februari
Voorgerecht

Tomatensoep

Hoofdgerecht

Nagerecht

Nasi met kroepoek en
saté
Salade

Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,
Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.
Maand: Februari 2019
Naam :
Telefoonnummer:
Ja, ik kom graag op deze datum eten:
O Donderdag
0 Donderdag
O Donderdag
0-Donderdag

7 Februari
14Februari
21 Februari
28 Februari

0=zwart maken. Bij ziekte /omstandigheden waardoor je niet kunt komen op
dinsdag-donderdag afmelden tot 12.00 uur. Bij niet afmelden krijg je een
rekening.
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Aanmelden voor de wandelclub voor 26 Januari
Naam
Adres
Telefoon

Aanmelden muziekuurtje voor 4 Februari
Naam
Adres
Telefoon
11 Februari

Ik kom wel / niet

25 Februari

Ik kom wel/ niet

Aanmelden voor Fietsbanden kunst voor 16 Februari
Naam
Adres
Telefoon

Aanmelden voor de Disco voor 1 Maart
Naam
Adres
Telefoon
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