Vrije tijd
Activiteiten
De Bevelanden

Mei 2019

Vrije tijd
Vrije tijd de Bevelanden
Beukenstraat 58
4462TT Goes
Telefoonnummer: 0113 228575 (je kunt naar dit nummer bellen, als je iets wilt
doorgeven voor en tijdens het eethuis)
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
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Vrije tijd
Terug blik
Op vrijdag 8 april was er een geweldige jubileumdisco.
Het was echt een topfeestje. Met dank aan DJ Patrick en onze vrijwilligers dankzij hen
hebben we dit mogelijk kunnen maken.
Ook dank aan onze bezoekers, die zorgden voor de gezellige sfeer voor een geweldig
feest.
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Vrije tijd
De winnaars zijn
In het krantje van februari stond een prijsvraag.
Hoeveel logo’s tel je in het boekje?
Onder de juiste inzendingen werden
drie Eetbonnen verdeeld.
Het antwoord is: 20 bolletjes.
Er waren meerdere mensen die het goede
antwoord wisten te geven.
De winnaars zijn:
Griselda, Catrien en Julia, van harte gefeliciteerd
met jullie eet bon.
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Vrije tijd
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-maildres.
Noteer dit adres goed, bijvoorbeeld in je agenda.
Dan hebben we nog ander leuk nieuws, vanaf mei hebben we één keer per maand
eethuis, op de dinsdagavond.
Op deze avond wordt er gekookt voor maximaal 15 bezoekers en wordt er gegeten in
Studio58.
We hebben er bewust voor gekozen om maximaal 15 bezoekers te ontvangen. Doordat
het minder druk is, zijn er minder prikkels. Mensen die daar gevoelig voor zijn kunnen
dan ook een keer komen eten.
Let er wel op, er mogen echt maar 15 bezoekers komen eten.
Vol = ook echt Vol.

Samen uit
Op 22 maart hebben we een wens van een deelnemer
laten uitkomen, met het project Samen erop uit. Deze
mevrouw wilde heel graag een keer naar de bioscoop en
daarna lekker gaan eten bij Mc Donalds.
Vrije tijd, is op zoek gegaan naar een vrijwilliger die
samen met deze mevrouw een middagje op stap wilde
gaan.
Dat is gelukt, de mevrouw en de vrijwilliger hebben
samen een leuke middag gehad.
Als Coördinator Vrije tijd ben ik er blij mee, dat de
begeleiding van de woning ons weet te vinden en deze
wens aan ons voorlegt.
Mocht je ook een wens hebben, leg hem bij ons neer en
dan zullen wij bekijken of het haalbaar is om de wens in
vervulling te laten gaan.
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Vrije tijd
Activiteiten Mei 2019
Activiteit

Dag

Datum

Kosten

Aanmelden /
Inlopen

Zus & Zo

Vrijdag
19:30 – 21:15 uur

3 Mei

€ 3,50

inlopen

Muziekuurtje

Maandag
19:00 – 19:45 uur

6 en 20
Mei

€ 4,50

Aanmelden

Wandelen

Zaterdag
9:00 uur

11Mei

€ 10,00

aanmelden

Ontmoetingspunt Zaterdag
Voor ouderen
13:30 – 16:00 uur

11 Mei

€ 3,50

Aanmelden

Workshop
Creatief

Zaterdag
10:00 – 12:00 uur

18 Mei

€ 6,00

Aanmelden

Graauwrock

Woensdag
Ca 12:30 uur

29 Mei

€ 50,-

Aanmelden
bij
coördinator
fbaas@gors.nl

€ 6,00

Aanmelden

Eethuis
Eethuis,
eten bij Tastoe

Dinsdag en
Donderdag
16:30 – 20:00 uur
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2 Mei
9 Mei
16 Mei
21 Mei
23 Mei

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 maandagavond, in de oneven weken, is er in studio 58 een muziekuurtje, speciaal
voor jullie.
In dat uurtje gaan jullie improvisatiemuziek maken, dus dat betekent dat jullie niks van
tevoren gaan instuderen. Jullie gaan ter plaatse ontdekken wat muziek kan doen.
Het wordt spontaan verzonnen.
Wanneer: Maandag 6 en 20 Mei
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 met wat
lekkers erbij!
Wanneer: Vrijdag
Tijd: 19.30 -21:00 uur
Waar: Beukenstraat 58, Cirkel
Kosten: €3,50 per avond
Aanmelden: ja
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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 Burg-Haamstede
Wanneer: Zaterdag 11 Mei
Tijd: 9:00 uur verzamelen op de Oostwal
Kosten: €15,00, incl pannenkoek en een drankje
Aanmelden: ja
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

Ontmoetingspunt voor ouderen
We gaan dit keer (gezelschaps)spelletjes doen
zoals sjoelen, tovertafel, memory enz. Vind je
het leuk om gezellig een spelletje mee te
doen?, geef je dan op via het antwoordstrookje
of via e-mail.
Wanneer: Zaterdag 11 Mei
Tijd: 13:30 – 16:00
Waar: Beukenstraat 58, Cirkel
Kosten: € 3,50
Aanmelden: ja

8

Vrije tijd
Workshop Creatief
We gaan deze keer een kapstokje pimpen.
Geef het de kleur die jij wilt en die mooi staat in jouw
huis. We hebben 15 beschikbare plaatsen, dus geef je
snel op, want vol = vol
Jullie knutselmaatjes zijn: An. Thea, Cees, Tineke,
Marjan, Lisette en Gerda
Wanneer: Zaterdag 18 Mei
Tijd: 10:00 – 12:00
Waar: Beukenstraat 58, Cirkel
Kosten: € 6,Aanmelden: ja

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”
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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
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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 2 Mei
Voorgerecht

Toast met Champignons

Hoofdgerecht

Nagerecht

Gebakken aardappelen
met slavink
Gemengde groente
Appelmoes

Menukaart Donderdag 9 Mei
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Chili con carne
Rijst
Salade

Nagerecht

Vanille Yoghurt + topping
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Menukaart Donderdag 16 Mei
Voorgerecht

Bloemkoolsoep +
stokbrood

Hoofdgerecht

Nagerecht

Spaghetti Carbonara
Salade

Menukaart Dinsdag 21 Mei
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Andijvie stamppot
+ spekjes

Nagerecht

Appelflap met
Vanille saus + ijs

Menukaart Donderdag 23 Mei
Voorgerecht

Pasteibakje + ragout

Hoofdgerecht

Nagerecht

Gekookte aardappelen
Met Spinazie, gehaktbal

Menukaart donderdag 30 mei
Voorgerecht

Hoofdgerecht

Hemelvaartsdag
Het Eethuis is gesloten
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Nagerecht

Vrije tijd

De Ride for the Roses is hét fietsevenement voor jong en oud, met één
gemeenschappelijk doel: geld ophalen voor kankeronderzoek. 100% van het geld dat
deelnemers ophalen komt ten goede aan kankeronderzoek. De projecten die
gefinancierd worden met het opgehaalde geld zijn erop gericht om versnelling in
kankeronderzoek te realiseren. Zo komen we steeds dichter bij de dag, waarop niemand
meer sterft aan kanker.
Op Zondag 15 september, gaan we fietsen voor de Ride for the roses.
We gaan een route fietsen van 50 km.
Deze route heet ‘de versnellingsroute’. Deze route gaat langs een aantal pareltjes op het
Zeeuwse platteland. Via de Zwaakse Weel, de Stoomtrein in Hoedenskerke en prachtig
buitendijks langs de Westerschelde en terug naar Goes.
Ga je met Vrije Tijd mee fietsen voor de “Ride for de Roses”? Geef je vóór 10 mei op bij
Francisca Baas.
Houd er rekening mee dat de afstand 50 km is en er wordt goed doorgefietst,
ongeveer 17 – 22 km/uur.
Kosten zijn €30,00 voor deze fietstocht, bij aanmelden te betalen

Wanneer: zondag 15 september
Opgeven: voor 10 Mei via fbaas@gors.nl
Kosten: € 30,- direct betalen
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Wil je meedoen aan een cursus stuur een mailtje naar leren@gors.nl
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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 één van deze activiteiten te bezoeken.

Wat

Waar

Kosten / tijd

Bevrijdingsfestival
Met diverse optredens van
oa Maan en Davina Michelle
en nog veel meer
Zeeuwse uitmarkt
Tijdens dit culturele festival
krijgen bezoekers
verschillende optredens te
zien in Theater de Mythe en
Podium ’t Beest en de
Muziekschool
Muziekfestival 4You Goes
Brassband Wilhelmina,
Muziekvereniging Vlijt &
Volharding en nog veel
meer. Ieder uur een andere
dweilband.
Hollandse hoeve dag
Er worden allemaal leuke
dingen georganiseerd, zoals
een roofvogelshow, schaap
scheren, babbelaars maken,
folklore dans en nog veel
meer.
Klomppop
Het Klomppop
Festivalweekend is een
unieke combinatie van een
cultureel evenement voor
een breed publiek met
braderie.
Hemelvaartmarkt
superleuke kramen in het
centrum van BurghHaamstede

5 Mei
Vanaf 13:00
Op verschillende locaties in
vlissingen zie
18 Mei
Van: 13:00 - 18:00
Goes
Bleekveld
4461 DE Goes
Tel.: 0113249631

Gratis
https://bevrijdingsfestiva
lzeeland.nl/locaties

25 mei
Van: 12.00 - 16.00
Grote Markt
Goes
Tel.: 0113695800

Toegang Gratis

25 Mei
Vanaf 13:00
Kattendijksedijk 27
4463 AL Goes

Toegang gratis

26 mei
Vanaf: 11.00 uur

vrijwillige bijdrage van
€4.00

Sportpark De Fazant
Nieuwstraat 31
4441 AH Ovezande
Tel.: 0650547825
30 Mei
Van: 13:00 – 18:00
Noordstraat Burgh-Haamstede
Tel.: 0181 - 32 01 30
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Gratis

Gratis
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Avond vierdaagse
De avondvierdaagse van dit jaar (2019) wordt
gehouden op maandag 3 juni, dinsdag 4 juni,
woensdag 5 juni en donderdag 6 juni in Goes.
Je wordt van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan dit jaarlijkse evenement.
De afstanden zijn:
5 kilometer
10 kilometer
Vind je het leuk om te wandelen en ben je goed ter been?
Geef je voor 15 mei op via het antwoordstrookje of via e-mail. Geef bij het aanmelden
aan hoeveel kilometer je wilt lopen.
Waar: Goes
Wanneer: 3,4,5 en 6 juni
Kosten: € 4,50 incl medaille of nummer
Bij aanmelden gelijk betalen
Deze avonden worden begeleid door vrijwilligers van Vrije tijd en diverse woonlocaties.
Over de tijden en verzamelplaats worden jullie later over geïnformeerd.

Ik loop mee:
Naam:………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………..
Telefoon: ……………………………………………………………………………………..
Ik loop voor de ………………keer mee.
Aanvinken wat van toepassing is.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 kilometer
10 kilometer
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Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,
Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.
Maand: Mei 2019
Naam: ………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………..
Ja, ik kom graag op deze datum eten:
Ik kom op Donderdag

2 Mei eten

Ik kom op Donderdag

9 Mei eten

Ik kom op Donderdag 16 Mei eten
Ik kom op Donderdag 23 Mei eten
Donderdag 30 Mei Gesloten ivm Hemelvaartsdag
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!!
Ik kom op Dinsdag 21 Mei 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.
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Ik kom voor activiteiten:
Naam:………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………
Telefoon:…………………………………………………………………………………..
Aanvinken wat van toepassing is.
Minimaal 1 week van te voren opgeven.
Zus & zo

3 Mei

€ 3,50

Muziekuurtje

6 Mei

€ 4,50

0ntmoetings punt

11 Mei

€ 3,50

Wandelen

11 Mei

€ 10,00

Creatief

18 Mei

€ 6,-

Muziekuurtje

20 Mei

€ 4,50
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