
Vrije tijd 

 

 

Activiteiten 

De Bevelanden 

 

Juni 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

                               



Vrije tijd 
  

2 
 

Vrije tijd de Bevelanden                                                                                 

Beukenstraat 58 

4462TT Goes 

Telefoonnummer: 0113 228575 (Op dit nummer zijn de vrijwilligers bereikbaar tijdens de 

activiteit).  

 

Aanmelden voor alle activiteiten via: 

vrijetijdbevelanden@gors.nl ,onder vermelding van je naam, telefoonnummer en de 

activiteit, waar je aan wilt deelnemen. 

Er zijn diverse clubs actief bij Vrije tijd de Bevelanden.  

U kunt bijvoorbeeld komen eten bij Tastoe, spelletjes doen, knutselen bij Zus & Zo, 

wandelen met de wandelclub. Daarnaast organiseren we ook andere activiteiten zoals 

Bingo en creatieve workshops en er is een ontmoetingspunt voor ouderen.  

 

Ook trekken we er af en toe op uit! Denk aan; theaterbezoek, avond- en fietsvierdaagse, 

muziekfestivals, pretparken ect. 

 

Heeft u een vraag over Vrije tijd of over één van de activiteiten uit dit boekje, neem dan 

contact op met Francisca Baas. Heeft u vragen over het eethuis, neem dan contact op 

met Hedwig van der Slikke. 

 

 

 Coördinator Vrije tijd  Francisca Baas 

fbaas@gors.nl Telefoonnummer: 06-30306964 

 

 Medewerker Eethuis “Tastoe” Hedwig van der Slikke: 

hvanderSlikke@gors.nl; Telefoonnummer: 06-57735359 

 

 

 

Belangrijk!! 
 
Aanmelden voor een activiteit gaat nu via het e-mail adres goes@vrijetijd.gors.nl. 

Dit e-mail adres gaat per 1 mei veranderen, het nieuwe e-mail adres word 

vrijetijdbevelanden@gors.nl  

Het oude e-mailadres blijft nog even in de lucht, zodat we eventuele foutjes kunnen 

onderscheppen. 

Vanaf 1 juni kun je ons écht niet meer bereiken via het oude e-mailadres.  

Noteer dit adres goed, bijvoorbeeld in je agenda.  

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:fbaas@gors.nl
mailto:hvanderSlikke@gors.nl
mailto:goes@vrijetijd.gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Activiteiten juni 2019 

 

Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

Muziekuurtje Maandag  

19:00 – 19:45 

uur 

3 juni € 4,50 Aanmelden 

 

Avondvierdaagse 

In Goes 

Maandag t/m 

donderdag 

3,4,5 en 

6 juni 

€ 4,50 Opgeven kan niet 

meer 

Zus & Zo  

 

Vrijdag  

19:30 – 21:15 

uur 

7 juni 

    

€ 3,50 

 

inloop 

 

Muziekuurtje Maandag   

19:00 – 19:45 

uur 

17 juni € 4,50 Aanmelden 

 

Wandelen Zaterdag  

9:00 uur  

 

22 juni 

 

€ 10,00 

 

aanmelden 

Workshop  

Creatief 

 

Zaterdag   

10:00 – 12:00 

uur 

29 juni 

 

€ 6,00 

 

Aanmelden 

 

 

Musical The Lion 

King 

Scheveningen 

Zaterdag  29 juni €98,00 Opgeven kan niet 

meer 

Eethuis 

Eethuis, 

eten bij Tastoe  

 

Dinsdag en 

Donderdag 

16:30 – 20:00 

uur 

6 juni 

13 juni 

18 juni 

20 juni 

27 juni 

 

€ 6,00 

 

Aanmelden 
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Jubileumjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrije tijd de Bevelanden bestaat 20 jaar en daarom vieren wij  feest. Om dit jubileum  te 

vieren organiseren we dit jaar speciale jubileumactiviteiten zoals: Tijl Damen, Musical The 

Lion King, Disco en!! de activiteit ‘het muziekuurtje’ heeft nieuwe instrumenten gekregen, 

een deel hiervan is gesponsord door de Bax shop en daar zijn we heel erg blij mee!. 
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Voorjaarmarkt bij Kom us Kieke 

8 mei was het voorjaarsmarkt bij Kom us Kieke en de Djembe 

groep heeft daar mogen spelen onder de leiding van vrijwilligster 

Carla. Wat hebben hun ervan genoten en de bezoekers  ook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidrJm965fiAhXGMewKHWv7DuQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gors.nl/portfolio-item/stadsboerderij-timmerwerkplaats-kom-us-kieke-goes/&psig=AOvVaw3UEm8Cn_bI2HIfyizPbRpx&ust=1557813986110427
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                             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 maandagavond, in de oneven weken, is er in studio 58 een muziekuurtje, speciaal 

voor jullie. 

In dat uurtje gaan jullie improvisatiemuziek maken,  dat betekent dat jullie niks van 

tevoren gaan instuderen. Jullie gaan ter plaatse ontdekken 

wat muziek kan doen. 

Het wordt spontaan verzonnen. 

 
Wanneer: maandag 3 en 17 juni 

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  

 

 
 

Zus & Z0 
 

We gaan er weer een gezellige avond van maken. 

Sjoelen, kleuren, puzzelen, knutselen en natuurlijk wat lekkers 

bakken.  

Dit alles met een kopje koffie en thee en met wat lekkers erbij! 

 
Wanneer: Vrijdag 7 juni 

Tijd:  19.30 -21:15 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  €3,50 per avond, strippenkaart € 35,00                                                                      

Aanmelden:  Nee 

 

Graag tot ziens! 
Jan, Michel,  Anneke,  Addie,  Martin,  Dianne,  Dorette en Jeannet 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmpNu6trLbAhULElAKHTWwBVwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sclera.be/en/picto/detail/19025&psig=AOvVaw29aAkT9hQ5YYp6FAIVFC_-&ust=1527941105299955
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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  

e-mail. Deze keer gaan we naar Oudelande.  

 

Wanneer:  Zaterdag 22 juni 

Tijd: 9:00 uur verzamelen op de Oostwal 

Kosten: €10,- 

Aanmelden: ja 

Aantal kilometers: 5 of 10 kilometer 

 

Niet vergeten: Trek goede wandelschoenen aan en vergeet je zonnige humeur niet. 

Vergeet je ID-kaart niet mee te nemen. 

 

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

 

 

 

 

Workshop Creatief     

 
We gaan deze keer doen we Dot-painting op een CD. Dot-

painting is een speciale verftechniek waar je de mooiste 

creaties mee kan maken. 

Nieuwsgierig geworden? geef je dan op via het 

antwoordstrookje of via  e-mail. 

 

Wanneer: Zaterdag 29 juni 

Tijd: 10:00 – 12:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  € 6,- incl een kopje koffie of thee van Jose. 

Aanmelden: ja 

 

Graag tot ziens! 

An. Thea,  Cees, Tineke, Marjan, Lisette en Gerda 
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Er samen op uit  

 
Bezoekers van Vrije Tijd hebben de mogelijkheid om 

met een vrijwilliger een leuke activiteit te 

ondernemen. 

 

Het mag één op één zijn, maar ook in groepsverband. 

Denk bijvoorbeeld aan een museumbezoek, theater, 

film, kunst, concert of andere culturele activiteiten. 

De kosten van het kaartje van de vrijwilliger, worden 

betaald door de stichting Vrienden van de ZLG. 

Je hoeft dus alleen je eigen kaartje te betalen. 

(en evt. kosten voor vervoer). 

 

Heb jij een leuk idee? Wil je graag ergens naartoe, maar is er niemand die jou kan 

begeleiden? 

Laat het weten aan de coördinator Vrije Tijd en we gaan kijken of er een vrijwilliger is, die 

met jou mee kan.  

Zo kan je  “Samen erop UIT”. 

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

 

 
Café Rainbow 
 

Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is er 

Café Rainbow bij de Cirkel. 

Café Rainbow is een café, waar mensen met een 

LHBTI-achtergrond en een verstandelijke 

beperking, naartoe kunnen komen.  

Tijdens deze middag kun je op een  laagdrempelige 

manier in contact komen met andere mensen met 

een LHBTI achtergrond. 

Elke maand organiseren we een andere activiteit, 

de planning is te zien op onze website. 

www.rainbowzeeland.nl  

 

Heb je ook een LHBTI-achtergrond? en heb je zin om te komen, geef je dan op via 

Rainbowzeeland@lfb.nu. of via de website: www.rainbowzeeland.nl  
 
Groetjes, Lindsey Leijs Ervaringsdeskundige LFB Goes 
 
 
 
 
 

 

http://www.rainbowzeeland.nl/
mailto:Rainbowzeeland@lfb.nu
http://www.rainbowzeeland.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijldDrg8XgAhUIZ1AKHYBmDmgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.hit-the-road.nl/&psig=AOvVaw3bJQqgto-QV7rGZb7kmsbp&ust=1550570600813285
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Eethuis Tastoe, 
 

Wij zijn  open op dinsdag en donderdag  

16:30 – 20:00 uur 

 

Kosten voor één maaltijd zijn € 6,00  

Vooraf aan de maaltijd, kun je bij eethuis Tastoe, in 

Studio58 een kopje koffie of thee drinken. onder genot 

van koffie of thee, kunt u gezellig een praatje maken met 

de andere bezoekers of voor de liefhebber; een potje 

sjoelen 

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

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

kop koffie of thee te drinken. Onze barmedewerkers helpen u graag.  

 

Taxi voor terugreis  bestellen om 19:30 uur.   

                    

Afmelden voor de maaltijd tot 12:00 uur.  

 

Adres: Beukenstraat 58 

4462 TT Goes 

Telefoon: 0113-228575 

Email: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

 

 

 

Menukaart Donderdag 6 juni 
 

Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

Kipkerrie soep 

 

Indische curry 

Rijst 

Groenten 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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.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 13 juni 

Voorgerecht         

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 Gebakken 

aardappelen 

Speklapje 

Sperziebonen 

Vruchten yoghurt 

Menukaart Dinsdag 18 juni  

 

 

 

 

 

 

Menukaart Donderdag 20 juni  

Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 

 

 

Gekookte 

aardappelen 

Slavink 

Salade 

Chocoladevla met 

slagroom 

 

 

Menukaart Donderdag 27 juni 

Voorgerecht         

 
                   

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

           

Groentensoep 

 

Noodle salade 

Stokbrood/ 

kruidenboter 

Breng geld mee voor 

drankje 

Voorgerecht 

 
                   

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

           

 Spaghetti met  

gehaktballetjes in 

saus 

Salade 

Vanille yoghurt met 

aardbeien 

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
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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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 
Middelburg VOLkoren, het 
grootste en leukste 
koorfestival van Zuid 
Nederland. koren en 
zanggroepen van diverse 
pluimage, van klassiek tot 
pop en van religieus tot 
shanty.  

Zaterdag 1 en Zondag 2 juni: 
12.00 - 18.00 uur 
  
Middelburg VOLkoren 
Gerbrandylaan 87 
4333 BH Middelburg 

Gratis 

Pinkstermarkt  in het 
centrum van het bruisende 
Renesse met zijn zonnige 
terrassen, leuke winkels en 
gratis parkeergelegenheid 

Zondag 9 juni 
13:00 - 18:00 
Centrum 
Renesse 

Gratis 

Grote Pinkstermarkt op de 
boulevard van Vlissingen. 
zo'n 150 kramen met allerlei 
producten, zoals kleding, 
boeken, lederwaren, 
wenskaarten, sieraden en 
meer. 

Zondag 9 juni  (1e Pinksterdag): 
10.00 – 17.00 uur 

Gratis 

Festival De Veste is voor 
velen het gezelligste festival 
in het groen. Tijdens dit 
festival vormt zich een hip 
en knus lint van muziek, 
kunst, theater, shoppen en 
heerlijk eten en drinken 
door stadspark de Veste 
 

Vrijdag 21 juni t/m 23 juni  
12:00 - 24:00 uur 
Goes 
Park Oostwal 
4461 BA Goes 

Gratis 

Vlissingen Vintage: terug 
naar de jaren 50. Vlissingen 
wordt omgetoverd naar de 
jaren van de pettycoats, 
vetkuiven, dikke 
Amerikaanse oldtimers, 
hamburgers, rockabilly en 
rock and roll muziek en 
verder alles wat bij deze tijd 
hoorde 

Zaterdag 22 juni: 12.00 - 22.00 
live muziek, oldtimers, vintage 
markt, vinyl platenbeurs.  
Zondag 23 juni 2019: live 
muziek en vintage markt 

Gratis 
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Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) 

Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) is opgericht door lichamelijk gehandicapten, voor 

lichamelijk gehandicapten. Het doel van de  vereniging  is  mensen van  alle  leeftijden, de  kans   

te  bieden om te sporten op zijn of haar niveau. Bij de vereniging kunt u zowel recreatief als op 

wedstrijdniveau sporten. De SGB beschikt  over  sportrolstoelen en andere materialen, wat 

het sporten voor mensen met een functiebeperking of een chronische aandoening 

makkelijker  maakt. De SGB  is  aan gesloten bij Gehandicapten     Sport  Nederland en      de 

Koninklijke Nederlandse       Hockeybond. 

 

Zwemactiviteiten : 

Iedere maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur of  iedere donderdagavond van 20.00 tot 

21.00 uur. Bij het Omnium in Goes. 

 

Rolstoeldansen: 

Iedere 14 dagen op maandagavond van 19.30 - 21.00 uur. 

Locatie: Zaal ‘Het Binnenhof’, Verzorgingstehuis Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2 in Goes. 

 

Tafeltennis 

Iedere maandagavond  van 19.00  - 20.00 uur  de  junioren en van 20.00 - 21.00 uur de 

senioren. 

Locatie:  Activiteiten Centrum Oosterschelde, Valckeslotlaan 26 in Goes. 

 

Rolstoelhockey 

Kan zowel in een  handbewogen rolstoel (H-hockey)als in e en elektrische rolstoel (E-hockey) 

Iedere donderdagmiddag van 16.00 - 17.30 uur. 

Locatie: het Omnium, Zwembadweg 3 in Goes. 

Contact 

Heeft u interesse voor één van de  genoemde  sporten of heeft  u    vragen, neem     dan 

contact op  met  de secretaris van  de SGB: 

Inge Caljouw 

Slijkstraat 8, 4381JJ Vlissingen 

E-mail: info@sgbgoes.nl Telefoonnummer: 06 19604363 

 

Of kijk voor meer informatie op onze website: www.sgbgoes.nl 

 

Kom gerust een paar keer kijken en meedoen mag natuurlijk ook! Er is vaak meer mogelijk 

dan u denkt. 

 

 

 

mailto:info@sgbgoes.nl
http://www.sgbgoes.nl/
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Fietsvierdaagse  
 

Je kunt weer 4 dagen genieten van de natuur, fietsen 

over mooie en afwisselende paden.  

Heb je zin om mee te gaan? Pomp dan snel je banden op 

en vul hieronder het antwoordstrookje in. 

Je kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 4 dagen, van 25 of 40 

kilometer.  

 

Kosten: het inschrijven voor de fietsvierdaagse kost  

€ 12,00 daar bovenop vragen wij een kleine vergoeding, 

voor de versnapering voor onderweg.  

bij 4 dagen € 14,00  

bij 3dagen  € 10.50  

bij 2dagen  €   7,00 

bij 1 dag     €   3,50 

 

Wanneer: van  23 juli t/m 26 juli 

 

Houd er rekening mee dat de afstand 25 of 40 km is en er wordt goed doorgefietst, 

ongeveer 17 – 22  km/uur. 

 

 

Aanmelden: voor 15 juni 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeldstrookje fietsvierdaagse 

 

 

Naam:……………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

Het aantal dagen dat je mee fietst:…………………………………………... 

 

 

       25 kilometer 

         

             40 kilometer 

 

       Bij aanmelden direct betalen 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjIgN2phYniAhWJL1AKHbA7CuAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.fietsvierdaagsezeeland.nl/&psig=AOvVaw0-zy_ASEn4HA3p7XBZq8eG&ust=1557305506585549
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Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,                            

Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: juni 2019 

 

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

 

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

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

                                           

                 Ik kom op Donderdag     6 juni eten              

                    Ik kom op Donderdag    13 juni eten                   

                    Ik kom op Donderdag    20 juni eten                

                    Ik kom op Donderdag    27 juni eten  

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

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

             Ik kom op Dinsdag 17 juni eten 

Bij ziekte /omstandigheden waardoor je niet kunt komen op de 
donderdag of dinsdag, Gaarne afmelden voor 12:00 uur. Bij niet 
afmelden krijg je een rekening.            
 



Vrije tijd 
  

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ik kom voor activiteiten:        

 
Maand: juni 2019       
 

 

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

 

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

 

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

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

Minimaal 1 week van te voren opgeven. 

 

                    Muziekuurtje              3 juni                     € 4,50 

                    Muziekuurtje            17 juni                     € 4,50 

                    Wandelen               22 juni                 € 10,00 

         Creatief                    29 juni                 € 6,- 

                    

                 


