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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:fbaas@gors.nl
mailto:hvanderSlikke@gors.nl
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Graauwrock for specials 

Wat was het een leuk feestje zeg! Iedereen heeft er 

enorm van genoten. We hebben lekker gedanst, 

gezongen, mee gedaan met de show van Tijl Damen, 

geknutseld en we zijn geschminkt, kortom het was 

een top dag!!. 

Dank jullie wel voor de gezelligheid!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL1Kb-5cziAhWIKewKHYBZBRMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zalig-zeeland.com/agenda/29-en-20-mei-graauwrock-en-graauwrock-voor-specials-2&psig=AOvVaw0RKDRK0Hij7fttZbjbJ-px&ust=1559633577983587
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Avondvierdaagse 

3,4,5 en 6 juni was het weer avondvierdaagse, eigenlijk moet ik zeggen avond 

driedaagse want er was helaas één dag afgelast, in verband met het slechte weer wat ze 

hadden afgegeven, dat was jammer maar niks aan te doen. De volgende dag zijn de 

wandelaars weer met veel plezier vertrokken. 

Op de laatste dag is iedereen gehuldigd met de bijbehorende medaille die ze dik hebben 

verdient.  

 

Wat een toppers zijn jullie!!. 

 

Mochten jullie deze foto willen hebben, laat het dan even weten doormiddel van het 

strookje in te vullen  achterin de gids. 

We kunnen de foto printen, laten afdrukken of per e-mail naar jullie verzenden. 
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Activiteiten juli / augustus 2019 

 

Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

Zus & Zo  

 

Vrijdag  

19:30 – 21:15 

uur 

5 juli 

    

€ 3,50 

 

inloop 

 

Bingo Zaterdag 

13:30 – 16:00 

6 juli € 3,50 inloop 

Ontmoetingspunt 

voor ouderen 

Zaterdag 

13:30 – 16:00 

13 juli € 3,50 aanmelden 

fietsvierdaagse Dinsdag t/m 

vrijdag 

23,24,25 

26 juli 

 Opgeven kan niet 

meer 

Wandelen Zaterdag  

9:00 uur  

 

10 aug 

 

Zie 

advertentie 

 

Alleen voor de 

vaste deelnemers 

Eethuis 

Eethuis, 

eten bij Tastoe  

 

Dinsdag en 

Donderdag 

16:30 – 20:00 

uur 

4 juli 

11 juli 

16 juli 

18 juli 

25 juli 

€ 6,00 

 

Aanmelden 

Eethuis, 

eten bij Tastoe  

 

Dinsdag en 

Donderdag 

16:30 – 20:00 

uur 

1 aug 

8 aug 

15 aug 

20 aug 

22aug 

29 aug 

€ 6,00 

 

Aanmelden 
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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/ thee en met wat lekkers erbij! 

 
Wanneer: Vrijdag 5 juli en 2 augustus 

Tijd:  19.30 -21:15 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

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

Aanmelden:  Nee, je kan zo binnen lopen 

 

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

 

 

Bingo   

 
Vind jij het ook zo leuk om een spelletje bingo 

te spelen.  

Kom dan op zaterdag 6 juli, 

naar Studio 58, in de Cirkel en doe gezellig 

met ons mee. 

 

Wanneer:  Zaterdag 6 juli 

Tijd: 13:30 – 16:00 

Waar: Beukenstraat 58, cirkel 

Kosten: €3,50 

Aanmelden: nee, je kan zo binnen lopen 

 

Limonade € 0,50 

 
Graag tot ziens: 

Marianne – Joke – Jeannet en Marian 

 

 

 

 

 

 

 

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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Recept 

Lijkt het jou leuk om een keer een smoothie te maken maar je weet niet goed hoe, 

hieronder staat een heel gemakkelijk recept 

Probeer het eens een keer uit. 

 

 

Dit heb je nodig 

o 1,5 kg Watermeloen 

o 2 Bananen 

o 4 el Griekse yoghurt  

Zo maak je het 

1 Snij de meloen in grove stukken en verwijder de schil en zwarte 

pitje 

2 Pel de bananen 

3 Stop de meloen, banaan en yoghurt in de blender, shaken 

4 Verdeel het sap over vier grote glazen 
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Ontmoetingspunt voor ouderen   

 
We gaan dit keer wandelen en lekker een ijsje eten. 

Heb je zin in een gezellige wandeling en een ijsje? 

geef je dan op via het antwoordstrookje of via  e-

mail. 

 
Wanneer: Zaterdag 13 juli 

Tijd: 13:30 – 16:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten: € 3,50 

Aanmelden: ja 

Zit wel / niet in een rolstoel 

 

 

 

 

 

 

De Wandelclub  

  
Let op!! Deze activiteit is alleen voor de vaste 

deelnemers van de wandelclub.  

 

Deze keer gaan we naar het Zuiderzee 

museum in Enkhuizen 

 

Wanneer:  Zaterdag 10 augustus 

Kosten voor de vaste deelnemers:  

€ 45,- heb je dit jaar minder dan drie  keer 

mee gelopen dan kost het € 65,- 

(incl eten, drinken, trein en entreekaartje) 

 

Aanmelden: ja, voor 4 juli (betalen bij opgeven) 

 

Verdere info volgt één week van te voren. 

 

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 
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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  

 

 

Belangrijke mededeling !; 

 
Het eethuis is de maand september gesloten in verband met de vakantie 

van onze kok. 

 

 

 

Menukaart  4 juli Donderdag  
 

Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

Tomatencreme soep Pasta salade met 

stokbrood 

 

 

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 11 juli Donderdag 

Voorgerecht         

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 Nasi met omelet 

reepjes, satésaus en 

kroepoek 

Yoghurt met fruit 

Menukaart 16 juli Dinsdag  

 

 

 

 

 

 

Menukaart 18 juli Donderdag  

Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 

 

 

Stoofpotje van vlees 

en groente met rijst 

Chocoladevla met 

slagroom 

 

Menukaart 25 juli Donderdag 

Voorgerecht         

 
                   

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

           

Rundvleessoep gebakken 

aardappelen, 

procureurlapje, 

seizoen groente 

Breng geld mee voor 

een drankje 

 

 

Voorgerecht 

 
                   

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

           

Champignonsoep gebakken krieltjes, 

salade en kippenpoot 

 

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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augustus 
 

 

Menukaart Donderdag 1 augustus 
Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 Wraps gevuld met 

gehakt, groente en 

tomatensalsa 

vers fruit 

 

 

Menukaart Donderdag 8 augustus 
Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

Kippensoep tagliatelle met 

champignonnenroom

saus, salade. 

 

 

Menukaart Donderdag 15 augustus 
Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 Gebakken 

aardappelen met 

koolsalade en 

schnitzel 

fruityoghurt 

 

 

 

 

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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Menukaart  Dinsdag  20 augustus 
Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

Rundvleesslaatje met 

stokbrood 

Shoarmabroodje met 

tomaten/uien salsa. 

 

 

 

Menukaart Donderdag  22 augustus 
Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

Zomersoep met 

croutons 

gehaktballetjes in 

tomatensaus, 

groente en rijst 

 

 

Menukaart Donderdag  29 augustus 
Voorgerecht 

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 Verrassing van de 

kok 

Breng geld mee voor 

een drankje 

 

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 

Culifair, De Grote Markt 
wordt op deze dagen 
weer omgetoverd tot 
groot, zomers 
loungerestaurant, waar 
de beste koks hun 
vakmanschap en 
creativiteit laten zien. 

Goes op de grote markt 
Tijd: 12 :00 – 23:00 uur 
3 en 4 juli 

Toegang: Gratis 

Avondmarkt, in 
Middelburg 

Middelburg 
Vrijdag 5 juli 2019: 14.00 - 22.00 
uur 

Toegang: gratis 

De Braderie Heinkenszand 
is de langste braderie in 
Zeeland! Van wel 200 
kraampjes 

Heinkenszand  
Zaterdag 6 juli 2019: 10.00 - 
17.00 uur 

Toegang: Gratis 

De Brouwsedag is een 
jaarlijkse Muziek play-In 
voor HaFaBra muzikanten. 
De Play-In wordt altijd 
omringt door een braderie 

Brouwershaven 
13 juli 2019 10:00 - 17:00 uur 

Toegang: gratis 

Jumpin'de Weel in Nisse 
biedt weer een veelzijdig 
programma. 6 dagen 
dressuur en springen 

Nisse 
30 juli t/m 4 augustus 2019: ca 
9.00- 20.00 uur 

Toegang: Gratis 

De Highland Games 
Sterke mannen en vrouwen, 
gekleed in schotse kilts, 
voeren diverse 
krachtproeven uit. 

Baarland, strandbrasserie de 
landing 
12:00 - 22:00 uur 

Toegang: gratis 

De Benefietsroute is een 
fietstocht voor het goede 
doel op Walcheren. Op ieder 
bedrijf, zoals kaasboerderij, 
bierbrouwer of fruitteler, 
staat gratis een culinaire 
verrassing klaar of een 
drankje dat bereid is met 
het product dat daar te koop 
is 

Zaterdag 31 augustus: 10.00 - 
17.00 uur 

Er zijn kaarten te koop 
die recht geven op 8 
culinaire stops. Kaarten 
kosten € 15 per stuk. Zij 
zijn te koop bij alle 
deelnemende culinaire 
stops en bij 
Tweewielerspeciaalzaak 
Piet Voskamp in 
Middelburg. 
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https://kleurplaatkinderen.org/woordzoeker-groep-5/
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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. 

 

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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Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,                            

Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: juli 2019 

 

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

 

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

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

                                           

                 Ik kom op Donderdag  4 juli    eten              

                    Ik kom op Donderdag  11 juli   eten                   

                    Ik kom op Donderdag  18 juli   eten                

                    Ik kom op Donderdag   25 juli  eten  

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

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

             Ik kom op Dinsdag16 juli  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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Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,                            

Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: augustus  2019 

 

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

 

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

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

                                           

                 Ik kom op Donderdag   1 augustus eten              

                    Ik kom op Donderdag    8 augustus  eten                   

                    Ik kom op Donderdag   15 augustus eten                

                    Ik kom op Donderdag   22 augustus eten 

                        Ik kom op donderdag   29 augustus eten 

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

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

             Ik kom op Dinsdag  20 augustus 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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Foto Avondvierdaagse 

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

Emailadres:……………………………………………………………………………. 

Ik wil de foto: 

Uitgeprint /  afgedrukt  / per e-mail 

 

 

      Ik kom voor activiteiten:        
 
Maand: juli / augustus 2019       
 

 

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

 

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

 

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

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

 

                    Ontmoetingspunt      13 juli                     € 3,50 

                    Ik zit   wel / niet    in een rolstoel. 

 

                    Wandelen               10 augustus         € 45 of 65,- 
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Zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zomer periode komt eraan, dat betekent dat voor veel mensen de vakantie begint 

waaronder ook voor onze trouwe vrijwilligers. Hierdoor zullen er minder activiteiten plaats 

vinden. Kijk dus goed in de gids naar de datums. 

Het muziekuurtje en de creatieve workshop beginnen pas weer in september net zo als de 

nieuwe activiteitengids. 

De maand September is het eethuis gesloten 

Vrije tijd de Bevelanden, wenst jullie allemaal een hele fijne zomer toe! 

Geniet ervan!. 

https://oudenbosch.markland.nl/lb47671/fijne-zomervakantie
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwii_LiCq-PiAhUQKuwKHc7RCqEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bestekrabbels.nl/img-9238.html&psig=AOvVaw3kP7BcIZWpXGVzudOHKVQe&ust=1560407945900023

