Vrije tijd
Studio 58 & Omgeving
April

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 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

Vrije tijd
Terug blik
Wat hebben we genoten op vrijdag 8 April, bij de jubileum disco. Het was echt een top
feestje. Met dank aan DJ Patrick en dank aan onze vrijwilligers, zonder hun hulp, konden
we dit niet mogelijk maken. En natuurlijk dank aan onze bezoekers, die zorgde voor de
gezellige sfeer.

Vrije tijd
Activiteiten April 2019
Activiteit

Dag

Datum

Kosten

Aanmelden /
Inlopen

Muziek uurtje

Maandag
19:00 – 19:45

8 April
22 April

€ 4,50

Aanmelden

Jubileum activiteit
Van Tijl

Vrijdag
19:30 – 21:00

12 April

€ 3,50

aanmelden

Eethuis,
Eten bij Tastoe

Donderdag
16:30 – 20:00

4 April
11 April
18 April
25 April

€ 6,00
10
strippenkaart
€50,00

Aanmelden

Wandelen

Zaterdag
9:00, Oostwal

13 April

€ 10,00

Aanmelden

Bingo

Zaterdag
13:30 – 16:00

13 April

€ 3,50

inloop

Workshop Creatief

Zaterdag
10:00 – 12:00

20 April

€ 10,00

Aanmelden

Graauwrock

Woensdag
14:00 – 21:00

29 Mei

€ 50,00

Musical
The Lion King

Zaterdag
11:30 – 22:00

29 Juni

€ 98,00

Aanmelden bij
Coördinator
vrijetijd.
fbaas@gors.nl
Aanmelden bij
Coördinator
Vrije tijd
fbaas@gors.nl

Vrije tijd
Muziek maken is een groot feest!!
Word jij ook zo blij van muziek?
En als je muziek hoort, wil jij dan ook zo graag bewegen en zelf muziek maken?
Dat kan……
Op maandag avond, in de oneven weken, is er in studio 58 een muziek uurtje, speciaal
voor jullie.
In dat uurtje gaan jullie improvisatie muziek maken, dus dat betekent dat jullie niks van
te voren gaan instuderen maar dat jullie ter plaatse gaan ontdekken, wat muziek kan
doen, dus het wordt spontaan verzonnen.
Wanneer: Maandag 8 April en 22 April
Tijd: 19.00-19.45 uur
Waar: Beukenstraat 58, cirkel
Kosten: € 4,50 per avond
Aanmelden: ja
Graag tot ziens!
Estél van Opdorp en Lea de Kool
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileum activiteit met van Tijl.
Met zijn eigen mobiele theater reist Tijl Damen door
Nederland en Vlaanderen. Hij speelt interactieve,
muzikale theatervoorstellingen.
De voorstellingen zijn een echt mee doen feest: je hoeft
je geen moment te vervelen, tijdens van Tijl
zijn voorstelling.
Er wordt veel gelachen en gezongen, kortom het wordt
een hele gezellige avond.
Wanneer: Vrijdag 12 April
Tijd: 19.30 -21:00 uur
Waar: Beukenstraat 58, cirkel
Kosten: € 3,50 per avond
Aanmelden: ja

Vrije tijd
De Wandelclub
Vind je het leuk om te wandelen door de natuur en
ben je goed ter been.
geef je dan snel op, via het antwoordstrookje of via
de mail. Dit keer gaan we naar Vlissingen.
Wanneer: Zaterdag 13 April
Tijd: 9.00 uur verzamelen op de Oostwal
Kosten: €10,00
Aanmelden: ja
Niet vergeten: Trek goede wandelschoenen aan en vergeet
niet je zonnige humeur.
Ooo en neem ook je ID-kaart mee.
Wandelmaatjes: Riet, Ella, Huigje, Tineke, Albert, Lisette en Gerda

Bingo
Vind jij het ook zo leuk om een spelletje bingo te spelen.
Kom dan op zaterdag 13 April,
naar Studio 58, in de Cirkel en doe gezellige
met ons mee.
Wanneer: Zaterdag 13 April
Tijd: 13:30 – 16:00
Waar: Beukenstraat 58, cirkel
Kosten: €3,50
Aanmelden: nee, je kan zo binnen lopen
Limonade € 0,50
Drankjes wijn of bier € 1,00
Graag tot ziens:
Marianne – Joke – Jeannet en Marian

Vrije tijd
Workshop Creatief
Dit keer gaan we bij creatief bloemschikken.
Het bloemstukje wordt geschikt in een houten
kruiwagentje.
Dit kruiwagentje is gemaakt door onze vrijwilliger Cees.
Vind je het leuk om een bloemstukje te komen maken,
geef je dan op, via het antwoord strookje of via de mail
Jullie knutselmaatjes zijn: An. Thea, Cees, Tineke,
Marjan, Lisette en Gerda
Wanneer: 20 April
Tijd: 10:00 – 12:00
Waar: Beukenstraat 58, cirkel
Kosten: €10,Aanmelden: ja

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

Er samen op uit
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”

Vrije tijd

Vrije tijd
Jubileum uitstapje

MUSICAL THE LION KING

Afrika ontwaakt. Alles in deze eindeloze Savannen komt luidruchtig tot leven. Tegen een
vuurrode ochtendzon verzamelen zich alle dieren uit de wildernis. Een nieuwe dag. Een
nieuw leven. Welkom in het rijk van The Lion King! Diep in dit kloppende hart van Afrika
ligt het grillige pad naar volwassenheid. Voor een pasgeboren leeuwenwelp is de ‘circle of
life’ zojuist begonnen. Zet alle zintuigen op scherp en beleef een theaterervaring die je
niet snel zult vergeten.
Wanneer: 29 Juni 2019
Waar: Circustheater Scheveningen
Tijd : 11:35, opstapplaats Middelburg ZEP, busparkeerplaats Mini Mundi
12:00, opstapplaats Goes, broodjeszaak Smoske
Kosten: € 98,00, excl eten en drinken, incl vervoer in luxe touring car en entrée
Meenemen: geld om te eten en ID bewijs en een feestelijk humeur 
Aankomst Scheveningen rond ca 14:15, vertrek vanuit Scheveningen 19:00, thuis komst
tussen 21:30 – 22:30.
Wil je mee naar de Lion King, geef je dan op voor 26 April, bij de Coordinator van jou
locatie.
Let op!! Vol = Vol.
Walcheren: FVervaet@gors.nl
Schouwen: AvanKeulen-Louws@gors.nl
Bevelanden: fbaas@gors.nl

Vrije tijd
Graauwrock for Specials.
Funpop in Zeeland ! Een nieuw popfestival speciaal
voor mensen met een beperking.
Voor mensen met een beperking kan het afhankelijk
van hun omstandigheden lastig zijn om reguliere
concerten of evenementen te bezoeken. Graauwrock
for specials wil hen de mogelijkheid geven om op een
heus festival te genieten van muzikaal en ander
entertainment.
Optredende artiesten zullen zijn: o.a. VOF de Kunst,
De Snollebollekes, Tijl Damen.
En als klapper op de vuurpijl: Wolter Kroes !! En
verder is er nog veel meer te zien en te beleven, kortom een hele leuke dag wordt dit.
Gors Vrije Tijd gaat een touring car laten rijden vanuit Zierikzee, langs Goes, Middelburg
en Vlissingen naar Zeeuws Vlaanderen om te eindigen in Graauw op het festivalterrein.
Om 20.00 uur s avonds rijdt de bus dan weer in omgekeerde volgorde terug.

Wanneer: Woensdag 29 mei ( je moet dus wel vrij vragen bij je werk of dagbesteding)
Tijd: De bus begint in Zierikzee om 12.00 uur te rijden, en dan zo verder. De precieze
tijden en opstapplekken volgen na aanmelding. Om acht uur s avonds gaat de bus dan
weer terug rijden.
Kosten: € 50 ( all incl. : busvervoer, ticket, consumptie- en snackbonnen en vrijwillige
begeleiding)
Opgeven bij:
Voor de Bevelanden: Francisca Baas T: 06-30306964
Voor Schouwen:
Anita van Keulen T: 06-11748783
Voor Walcheren:
Francois Vervaet T: 06-15890916

E: fbaas@gors.nl
E: avankeulen-louws@gors.nl
E: fvervaet@gors.nl

Vrije tijd
Eethuis Tastoe,
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.
Geef je tijdig op voor het eethuis, want Vol = Vol, er kunnen maximaal 27 gasten komen
eten. Mocht het vol zitten en je kunt niet meer mee eten, dan wordt je hierover
geïnformeerd. Bij geen bericht, kun je gewoon komen
Taxi voor terug reis bestellen om 19:30.
Afmelden voor de maaltijd tot 12 uur.
Adres: Beukenstraat 58
4462 TT Goes
Telefoon: 0113-228575
Email goes@vrijetijd.gors.nl

Verhuizen van ruimte
Voor wie op de cirkel werkt is het misschien al bekend of
misschien ook niet.
Maar de ouderengroep van de cirkel gaat verhuizen, naar
een ander lokaal.
Omdat studio 58, de ruimte deelt met de ouderengroep,
betekend dit, dat studio 58 mee verhuist naar een ander
lokaal.
We zullen een lokaal opschuiven, de ruimte waar nu papier
versnipperd wordt, zal plaats maken voor de ouderengroep
en studio 58.
Studio 58 zal ook een zithoekje krijgen in de hal, waar nu de houtentafel staat ( de plaats
waar je jezelf aanmeld als komt eten), in het zithoekje komt de bar te staan van
studio 58. We gaan er een gezellig hoekje van maken, waar je kan sjoelen maar ook
gewoon gezellig kan zitten om een praatje kan maken met iemand.
De verhuizing zal plaats vinden vanaf 1 Mei 2019.

Vrije tijd
Menukaart Donderdag 4 April
Voorgerecht

Kippensoep

Hoofdgerecht

Nagerecht

Gebakken aardappelen
met Kippenpoot en
gemengde groente
Appelmoes

Menukaart Donderdag 11 April
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Bami met
Satésaus, kroepoek
Omelet, Atjar
Rauwkost

Nagerecht

Vla-flip

Menukaart Donderdag 18 April
Voorgerecht

Tomatensoep

Hoofdgerecht

Nagerecht

Hartige taart met
Salade/Stokbrood

Menukaart Donderdag 25 April
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Frites met stoofvlees
en Salade

Nagerecht

Vanille Yoghurt

Vrije tijd
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 / tijd

Kosten

Keltische muziek in
Sint Maartenskerk
Windbroke: Op het
programma staan liederen en
instrumentale nummers die
tranen trekkend
melancholiek zijn, tot vrolijk,
ritmisch of opzwepend.
Hollandsfeeestje
Op deze avond zullen
verschillende artiesten
optreden.
Special Olympics Nationaal
Ski & Snowboard Evenement
Het G-skiteam nodigt u uit om
deel te nemen aan dit
wintersport evenement voor
sporters met een
verstandelijke beperking.
Paasrondleiding struisvogel
boerderij
struisvogels (meer dan 180!) in
allerlei soorten en maten.
Tijdens de rondleiding kom je
alles te weten over deze grote
loopvogel.

13 april
20:00 - 22:30

€10,- en zijn vooraf te
verkrijgen/reserveren via
www.windbroke.nl
of voorafgaand aan de
voorstelling aan de deur.

Slotstraat 3 4435AB
Baarland
Gemeente Borsele, Zeeland
13 April
Buurthuis De pit
Appelstraat 2a
goes
14 april
9.00 - 16.30
Wolfskamer Wintersport,
IJsselmeerstraat 5, 1271 AA
Huizen

20 t/m 22 April
10.30 - 17.00
Rondleidingen om 11.00,
12.30, 14.00 en 15.30 uur
Struisvogelboerderij
Monnikenwerve
Hogeweg 1
4524 KG Sluis
Tel.: 0117 492131
Paas markt
21 April
Paasmarkt op 1e Paasdag. Er
10:00 – 17:00
zijn 150 kramen met een groot Boulevards van Vlissingen
diversiteit aan producten, zoals Boulevard
sieraden, kleding, boeken, vis, 4382 Vlissingen
lederwaren, poffertjes en nog
véél meer
Schemerwandeling
30 april
Westerschouwen
19:00 - 21:00.
Ontdek de natuur van
Excursieschuur
Westerschouwen bij
Westerschouwen,Kraaijenschemer. Op de overgang van steinweg 140, 4328 RD
Westenschouwen
dag en nacht

€ 12,50
Tel: 0113 270 266
Gratis
Deelname via
aanmeldformulier, te vinden op:
https://www.gors.nl/aanbod/vri
je-tijd/#programma
€ 5,00

Gratis

5,00
Niet toegankelijk voor
mindervaliden in verband met
onverharde paden

Vrije tijd

Vrije tijd
Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,
Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.
Maand: April 2019
Naam: ………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………..
Ja, ik kom graag op deze datum eten:
Ik kom op Donderdag 4 April eten
Ik kom op Donderdag 11 April eten
Ik kom op Donderdag 18 April eten
Ik kom op Donderdag 25 April eten
Bij ziekte /omstandigheden waardoor je niet kunt komen op de
donderdag, Gaarne afmelden voor 12:00 uur. Bij niet afmelden krijg je
een rekening.

Ik kom voor activiteiten:
Naam:………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………………..
Aanvinken wat van toepassing is.
Minimaal 1 week van te voren opgeven.
muziekuurtje

8 April

€ 4,50

Wandelen

13 April

€ 10,00

Bingo

13 April

€ 3,50

Creatief

20 April

€ 6,-

Muziekuurtje

22 April

€ 4,50

