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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag 
12 maart

Donderdag 
14 maart

Zaterdag
9 maart

2 t/m 9 maart

Vrijdag 
8 maart

Bingo  €3,00
Drankjes  €0,50

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Disco  €10,00
Limonade  €0,50
Alcohol  €1,00
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Inloop

Eethuis

Oliebollen 
verkoop

Disco in Goes 
vanwege 
jubileum

We spelen bingo!

Kippensoep
Kip pilav

Deze morgen worden de oliebollen die 
jullie besteld hebben gebakken. Jullie 
kunnen de bestelde oliebollen tussen 
10-12 uur ophalen op Brugzicht

Een disco bij MFC De 
Cirkel. Meer informatie 
op bladzijde 5

voorjaarsvakantie
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Eethuis

Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
28 maart

Dinsdag 
26 maart

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Eethuis

Inloop €2,00
Drankjes €0,50
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Inloop

 

Varkens-schnitzel, 
aardappelpuree, 
andijvie
Vanille-ijs met slagroom 
en chocoladesaus

Karaoke met Kees 
Stoutjesdijk

Dinsdag 
19 maart

Eethuis €10,00
Drankjes  €0,50

Inloop €1,00
Drankjes  €0,50

Okersoep
Jarpesie moksi alesi
Banaan met kokos

Sport & spel
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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 
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Vrije tijd 

 

 

 

Zaterdag 9 maart verkopen wij heerlijk vers gebakken oliebollen! 

U kunt uw bestelling van te voren doorgeven, dan zorgen wij dat ze voor u klaar staan. 

Prijs slechts €0,50 per oliebol!!   

De opbrengst komt geheel ten goede aan Vrije Tijd “De Nieuwe Hoek” 

 

 Inleveren bij “de Nieuwe Hoek” op dinsdag 19 feb. of 26 feb.  tussen 17.00-21.00 uur.  

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

Ja, ik bestel graag   _____  oliebollen.  

Naam: 

Adres: 

Tel. nr: 
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Workshop Social Media op 28 maart 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 28 maart  2019 van half 7 tot half 8  bij de Nieuw Hoek  

 

Ken je alle social media’s? 

Praat mee over alle voordelen, maar ook over de risico’s. 

Hoe zit het met je privacy op social media? 

En hoe zorg je dat je geen slachtoffer wordt online? 

Wat is social media stress? 

En wat zijn algoritmes? 

 

Wil je meedoen?  
Stuur dan een mailtje naar:  Lvergouwen@gors.nl 
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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 
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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 Vriendinnendag 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 
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Tijd
Het eethuis en aansluitend inloop is open op:
dinsdag van 5 tot 9 uur 
donderdag van 5 tot 7 uur
Bij bestellen van de taxi hier graag rekening mee houden
Kosten
Maaltijd      €5,00
10-strippenkaart voor eethuis   €50,00 
Drankjes      €0,50
Aanmelden
Uiterlijk 2 dagen van tevoren, tenzij anders aangegeven.

Antwoordstrook inleveren bij VTC De Nieuwe Hoek, Scheldestraat 5, Zierikzee 
of via de mail: akeul@gors.nl

Ik kom voor het eten of activiteit
Naam:

Vrijdag 8 maart   Disco     -  €10,00

Dinsdag 12 maart   Inloop     -  €3,00

Donderdag 14 maart  Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 19 maart   Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 19 maart   Inloop     -  €1,00

Dinsdag 26 maart   Inloop     -  €1,00

Donderdag 28 maart  Eethuis     -  €5,00


