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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 aan 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, en 

Ontmoetingspunt voor ouderen 

 
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. 

 

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 der Slikke: 

HvanderSlikke@gors.nl; 06-57735359 

 
 

 

 

mailto:goes@vrijetijd.gors.nl
mailto:fbaas@gors.nl
mailto:HvanderSlikke@gors.nl
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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. 

Kun jij alle jubileum-bolletjes / logo’s vinden? Vul je antwoord in op de 

aanmeldstrook achterin dit boekje.  

 

Er worden op maandag 11 Maart, 3 tegoedbonnen voor Gratis eethuis 

verloot, onder de goede inzenders, ter waarde van € 6,-, 
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Activiteiten Maart 2019  

   

                                   
 
Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

 

Disco Dance 

feest 

 

Vrijdag  

20:00 – 23:00 

 

8 Maart 

 

€ 10,00 

Op vertoon van 

toegangskaart. 

is ook bij de 

entree te koop 

 

Eethuis, 

Eten bij Tastoe  

 

 

Donderdag 

16:30 – 20:00 

7   Maart 

14 Maart 

21 Maart 

28 Maart 

 

 

€ 6,00 
10 strippenkaart 

€50,00 

 

Aanmelden 

 

 

Ontmoetingspunt 

Voor ouderen 

  

 

Zaterdag  

13:30 – 16:00 

 

9 Maart 

 

€ 3,50 

 

Aanmelden 

 

 

Muziek uurtje 

 

 

Maandag 

19:00 – 19:45 

 

11 Maart  

25 Maart 

 

€ 4,50 

 

Aanmelden 

 

Wandelen 

 

Zaterdag  

9:00 

 

16 Maart 

 

€ 10,00 

 

Aanmelden 

 

 

Workshop 

Creatief 

 

Zaterdag  

10:00 – 12:00 

 

23 Maart 

 

 

€ 6,00 

 

 

Aanmelden 

 

 

Zeelandia - run 

 

Zaterdag 

9:30 – 17:00 

 

11 Mei 

 

Deelname 

gratis 

 

Aanmelden bij 

Zeelandia - run  
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Jubileum Disco dance feest, op vrijdag  8 Maart         

 
Speciaal voor ons 20 jarige  jubileum, komt op Vrijdag 8 Maart DJ Patrick 

van XP Entertainment. We gaan lekker feesten en dansen op 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!  

 

Om het Jubileum disco feest compleet te maken, mogen jullie allemaal 

verkleed komen. Je mag bijvoorbeeld in je  carnavals kleding komen, een 

Hawaï slinger aan doen of een grote bril op zetten, alles is goed. 

 

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. 

Bier met of zonder  alcohol en 

wijn € 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 en 

vergeet je niet te verkleden!!! 

 

Feestelijk groet, vrijwilligers en medewerkers van Studio58 

                                                         

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibq-mchLzcAhXEZlAKHZq_B4QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.heezerenbosch.nl/recreatieprogramma/disco-6/&psig=AOvVaw34fiWKXqWngXDZboDJCx_I&ust=1532669263420058
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Ontmoetings punt voor ouderen.   

 
                
Deze keer organiseren we een creatieve 

middag .  

We gaan gezamenlijk bloempotjes 

beschilderen en daarna vullen we ze met 

bloembollen. Ook het planten van de 

bollen mag je zelf doen. 

 

Lijkt het je leuk, om mee te doen, vul dan het antwoordstrookje in, wat 

achter in het boekje zit. 

     

Wanneer: zaterdag 9 Maart  

Tijd: 13:30 – 16:00                

Kosten: € 3,50 

Aanmelden: ja 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       

               Samen muziek maken en beleven! 

Houd jij ook zo van muziek en vind je het leuk om muziek 

te maken. Dat kan!! kom dan op maandagavond naar het 

muziek uurtje 
 

Wanneer: Maandag 11 Maart en 25 Maart 

Tijd:  19.00-19.45 uur 

Kosten:  €4,50 per avond                                                                       

Aanmelden:  ja 

Thema:  Feest!                                                

                                                                   

Graag tot ziens! 

Estél van Opdorp en Lea de Kool  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://w-e-g.nl/wp-content/uploads/2016/05/wonderland_entertainment_groep_-bloempotjes_verven.png&imgrefurl=https://w-e-g.nl/product/bloemptojes-verven-knutselterras/&docid=dZmcUyql6oko5M&tbnid=KwrVfG0jgJsSzM:&vet=10ahUKEwiLr6XMtoHgAhUNCewKHVuHDL8QMwiJASg9MD0..i&w=800&h=600&bih=988&biw=1920&q=bloempotjes schilderen&ved=0ahUKEwiLr6XMtoHgAhUNCewKHVuHDL8QMwiJASg9MD0&iact=mrc&uact=8
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De Wandelclub  
  
Wanneer: Zaterdag 16 Maart, in 

Bergen op Zoom 

Tijd: 9.00 uur, verzamelen op de 

Oost wal 

Kosten: €10,00 

Aanmelden: ja 

 

Niet vergeten: Trek goede wandelschoenen aan en vergeet  

niet je zonnige humeur, O en neem ook je ID-kaart mee. 

 

Wandelmaatjes: Riet, Ella, Huigje, Tineke, Albert, Lisette en Gerda 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

Workshop Creatief     

                              
Bij de workshop Creatief ,gaan we zomerse 

kaarten maken. Vind je het ook leuk om 

kaarten te maken, schrijf je dan snel in en 

doe gezellig met ons mee. 

  

Jullie knutselmaatjes zijn:  An. Thea,  Cees, 

Tineke, Marjan, Lisette en Gerda 

 
Wanneer: Zaterdag 23 Maart   
Tijd: 10:00 – 12:00 
Kosten:  € 6,00,  met een lekker kopje koffie of thee van José 

Aanmelden: ja 
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http://www.teteamodeler.com/jeu/coloriage-numeros/jeu-coloriage-mer-sous-marin-1.asp


Vrije tijd   

 
 

9 
  

 

http://www.12woordzoekers.be/details.php?image_id=62&sessionid=331709e0c178c17261c645b2c6955374
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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” 

 

  

 

 

 

 

https://www.cic-westbrabant.nl/2818/web/files/modules/news/origineel/6548.jpg
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Zeelandia – Run 
 

Door velen wordt er al naar uitgekeken, de jaarlijkse motor met zijspanrit 

voor mensen met een (mentale) beperking. 

Deze toertocht wordt dit jaar voor de 33ste keer georganiseerd en zal plaats 

vinden op 11 Mei 2019. 

 

Wil je meedoen? 

Haal bij de coördinator de formulieren op en schrijf jezelf voor 15 Maart in! 

Op het formulier staat hoe dit moet en hoe de dag verloopt 

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/45801299_1474008182743858_2483263675805204480_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_ht=scontent-ams3-1.xx&oh=af3079b29fd2f3809461d5a3dec86b63&oe=5CC8B805
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Eethuis, 

Wij zijn  open op donderdag  16:30 – 20:00 

Kosten voor één maaltijd zijn € 6,00  

Vooraf aan de maaltijd, kun je bij Tastoe, in Studio58 een kopje koffie of 

thee drinken, een praatje maken of even lekker zitten en voor de liefhebbers 

kan er ook een spelletje gespeeld worden. 

We gaan aan tafel tussen 17:45 en 18.00 uur. 

De maaltijd is rond 19.00 uur afgelopen en nadien is er nog gelegenheid om 

samen een kopje koffie of thee te drinken. Deze wordt 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  

 

 

 

 

 

mailto:goes@vrijetijd.gors.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=q_9JwxqFVEOt-M&tbnid=JPwIY1rlwvK1iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zoom.nl/foto/818472/overig/de-verbinding-tussen-mes-en-vork.html&ei=9F7iUtD6JMXWtAbRq4H4BQ&psig=AFQjCNEhl3niwaSnC_ZUPjECpUhzzRYm9A&ust=13906533988246
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Menukaart Donderdag 7 Maart 
 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

 

 

 

Erwtensoep + 

stokbrood   

Pannenkoeken 

 

Fruit 

 

Menukaart Donderdag 14 Maart  

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 Gevulde Taco,s 

Tomaten salade 

Chocolade vla + 

slagroom 

 

Menukaart Donderdag 21 Maart 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

                

     Nagerecht  

           

Champignonsoep Kip tandori 

Rijst 

Groente 

 

http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
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Menukaart Donderdag 28 Maart   

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 

 

 

Menu a la Chantal, 

Tineke en Robin 

Verrassing 

Yoghurt+ saus 

 

 

 

 

 

 

Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,                            

Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: Maart 2019 

 

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

 

Telefoonnummer:  

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

                                           

 

                    Ik kom op Donderdag  7   Maart eten              

                    Ik kom op Donderdag  14 Maart eten                   

                    Ik kom op Donderdag  21 Maart eten                

                    Ik kom op Donderdag  28 Maart eten                         

Bij ziekte /omstandigheden waardoor je niet kunt komen op de donderdag. 

Afmelden voor 12:00 uur. Bij niet afmelden krijg je een rekening.            

 

http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/337041/337026/216328/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-aqua-bord-oslash-27-cm.ht
http://www.serviesstore.nl/product/336999/337026/216329/category-214224-borden/villeroy-amp-boch-lina-floral-diepe-schaal-oslash-23-cm.ht
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Ik kom voor activiteiten:              
 

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

 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon:………………………………………………………………………………….. 

 

Aanvinken wat van toepassing is 

 

                   Dance Party                   8 Maart    € 10,- 

                   Ontmoetingspunt        9 Maart    € 3,50,- 

                   muziekuurtje     11 Maart              € 4,50 

                   Wandelen           16 Maart              € 10,00 

                   Creatief              23  Maart              € 6,- 

          Muziekuurtje    25  Maart              € 4,50 

  Prijs vraag: 

 

Er staan  …………….. bolletje in deze krant. 
 

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

  

Adres:……………………………………………………………………………………….. 
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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 1 van deze activiteiten te bezoeken. 

 

Wat Waar Kosten / tijd 
Cabaretavond  

Ernest Beuring en  

popkoor Popwave 

Zaterdag  2 Maart 2019 

Grote Kerk, Zierikzee 

Tijd: 20.15-22.45 uur 

Entree: €17,50 via 

www.theatersaanzee.com 

Grote Spirituele Westlicht 

Beurs in de Grote Kerk te 

Goes. 100 standhouders. 

Alles rondom welzijn, 

gezondheid, creativiteit, 

bewustwording, spiritualiteit. 

Alles voor lichaam en geest. 

Veel verkoop, consulten, 

massages, muzikale 

optredens enz.  

Zaterdag 9 Maart 2019 

in de Grote of Maria 

Magdalena Kerk te Goes. Dit 

alles in deze prachtige 

grootste kerk van Zeeland. 

Tijd: 10:00 uur tot 17:00 uur 

 

Entree: 5 euro 

 

Meer info:  

info@twestlicht.nl 

Loop ook mee voor ALS en 

steun deze stichting . 

Deze wandeltocht gaat 

grotendeels door verhard 

gebied  

Deze wandeltocht is 

rolstoelgeschikt. 

 

Deel van de opbrengst gaat 

naar de ALS stichting 

Zaterdag 16 Maart 

schaapskooi te 

Nisse/Heinkenszand 

Nieuwkamerseweg 3 

4451 NE Heinkenszand  

  

De route is met pijlen 

aangegeven.  

Er zijn rustplaatsen met 

zitgelegenheid 

€8,50 p.p en € 16,- per 

gezin. 

 

Afstanden en tijden 

15 km  08.30-11.00 uur  

10 km  08.30-13.00 uur  

  5 km   08.30-14.00 uur  

 

www.alszeeland.nl 

Zoek het hogerop en beklim 

de trappen van Kasteel 

Westhove voor een grandioos 

uitzicht over de Manteling 

van Walcheren. De gids 

vertelt je meer over deze 17e 

eeuwse buitenplaats.  

Zondag 24 Maart 2019 

Kasteel 

Westhove,Duinvlietweg 

8,Walcheren,Zeeland 4356 

ND Oostkapelle 

 

Trek stevige schoenen aan en 

neem je verrekijker mee 

Toegankelijk voor iedereen die 

trappen kan beklimmen 

10:30 uur tot 12:00 uur 

 

Volwassen € 7,50 p.p 

Kinderen € 5,- p.p 

 

Prijs is incl. consumptie  

 

www.staatsbosbeheer.nl  

De Vriendinnen dag  staat 

garant voor een boordevolle 

winkel-dag in het teken van 

mode, winkelen en lifestyle, 

dans, foodtrucks en… 

Kaj van der Voort 

31 Maart 2019 

Grote markt 4461 AJ Goes 

Gemeente Goes, Zeeland 

 

 

13:00 uur tot 18:00 uur 

 

Toegang Gratis 

 

www.goesisgoes.nl 

 

http://www.theatersaanzee.com/
http://www.alszeeland.nl/
http://www.staatsbosbeheer.nl/
http://www.goesisgoes.nl/

