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Belangrijk!! 
 
 
 
 
De aanmeldstrookjes voor de activiteiten kon je altijd mailen naar de 
coördinator. Dit is nu veranderd. Het e-mailadres is nu 
vrijetijdschouwen@gors.nl  
Je mag het strookje natuurlijk ook uitknippen en inleveren. 
 
Wil je tijdens een activiteit van Vrije Tijd bellen? Op dit nummer zijn de 
vrijwilligers bereikbaar tijdens de activiteit: 06-13621292 
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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag
16 mei

Dinsdag 21 mei

Dinsdag
14 mei

Dinsdag
7 mei 

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Inloop  €1,00
Drankjes  €0,50

Eethuis  €10,00
Drankjes  €0,50

Inloop  €1,00
Drankjes  €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop  €3,50
Drankjes €0,50
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Eethuis

Eethuis

Inloop

Inloop

Eethuis

Inloop

Asperge soep
Asperges met 
ham, botersaus, 
krielaardappelen

Karaoke avond met 
Kees en Michel

Vermicellisoep 
gestoofde zuurkool 
met kip en zoutvlees
ijs 

sport en spel

Tomaten groenten 
soep
Pittige kip wraps
voorjaars salade

Met auto’s gaan we 
naar de pluktuin 
la fleur
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Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
30 mei

11-12-13-14 juni

5

VRIJ

 

Avond-
vierdaagse

 

HEMELVAARTSDAG

Zie bladzijde 8

Dinsdag 
28 mei

Inloop gratis
Drankjes €0,50

Avondvierdaagse 
€20,00

Hollandse 
spelletjesavond 
Je mag ook je eigen 
handwerk meenemen.
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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    TIJD / PLAATS   KOSTEN 

 
 

Bevrijdingsfestival.                           
Met diverse optredens van o.a. 
Maan en Davina Michelle en 
nog veel meer  
 

  5 Mei Vanaf 13:00 uur. 
Op verschillende locaties in 
Vlissingen  
 

  Toegang: gratis 
https://bevrijdingsfestival 
zeeland.nl/locaties  
 

 

Zeeuwse Uitmarkt. 
Tijdens dit culturele festival 
krijgen bezoekers verschillende 
optredens te zien in Theater de 
Mythe en Podium ’t Beest en 
de Muziekschool  
 

  18 Mei Van 13:00 - 18:00 uur  
Bleekveld 4461 DE Goes. 
 Tel.: 0113-249631  
 

  Toegang: gratis  
 

 

Klomppop  
Klomppop Festivalweekend is 
een unieke combinatie van een 
cultureel evenement voor een 
breed publiek met braderie.  
 

  26 mei Vanaf 11.00 uur 
Sportpark De Fazant 
Nieuwstraat 31 4441 AH 
Ovezande Tel.: 0650547825  
 

  Toegang: €4,00  

Muziekfestival 4You Goes 
Brassband Wilhelmina, 
Muziekvereniging Vlijt & 
Volharding en nog veel meer. 
Ieder uur een andere 
dweilband.  
 

  25 mei Vanaf 12.00 - 16.00 
uur Grote Markt Goes Tel.: 
0113-695800  
 

  Toegang: gratis  
 

 

Hollandse hoeve dag Hier is 
veel mee te maken, zoals een 
roofvogelshow, schaap 
scheren, babbelaars maken, 
folklore dans en nog veel meer.  
 

  25 Mei Vanaf 13:00 uur 
Kattendijksedijk 27 4463 AL 
Goes  
 

  Toegang: gratis  
 

 

Hemelvaartsmarkt Markt, 
met superleuke kramen in het 
centrum van Burgh-Haamstede  
 

  30 Mei Van 13:00-18:00 uur 
Noordstraat Burgh-Haamstede 
Tel.: 0181-32 01 30  
 

  Toegang: gratis  
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Avondvierdaagse  

11-12-13-14 juni 2019                                                                     
 
Ook dit jaar lopen we vanuit Vrije Tijd weer mee tijdens de Avondvierdaagse. 
Om het zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseren we weer een compleet 
pakket. 
Elke avond kan je om half 6 mee eten en daarna gaan we naar het Havenplein 
met elkaar om de avondvierdaagse te lopen. 
De laatste avond ontvang je bij de finish de bloemen van ons. Hierna gaan we 
onze Vrijetijdsruimte, waar jullie gezellig een hapje en drankje ontvangen en 
uiteraard de medaille!  
 
Natuurlijk is bij deze afsluiting op vrijdag  ook jullie familie en/of begeleiding 
welkom! 
Deze activiteit kost compleet €20,00 
Je kan evt. ook een keer overslaan, geef dit bij opgave gelijk door. (prijs blijft 
zelfde) 
 
Dinsdag     11  juni   Soep met pannenkoeken (met verschillende vulling) 
 
Woensdag 12  juni  Ovenschotel met kip en krieltjes, brownie met frambozen  
 
Donderdag 13 juni   Pasta met varkensvleesreepjes in tomatensaus, salade 
 
Vrijdag        14  juni   Nasi met saté,  kroepoek, atjar. Ijs toe. 

 

 

IJs toe.
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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 Vrije Tijd, Scheldestraat 5, Zierikzee 
of via de mail: vrijetijdschouwen@gors.nl

Ik kom voor het eten of activiteit
Naam:

Dinsdag 7 mei   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 7 mei   Inloop     -  €3,50

Dinsdag 14 mei   Inloop     -  €1,00

Donderdag 16 mei   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 21 mei   Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 21 mei   Inloop     -  €1,00

Dinsdag 28 mei   Inloop     -  gratis

11-14 juni    Avondvierdaagse   -  €20,00

Ik kom op:  11 juni 12 juni 13 juni 14 juni


