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Vrije tijd de Bevelanden                                                                                 

Beukenstraat 58 

4462TT Goes 

Telefoonnummer: 0113 228575 of 06-12238751 (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: 06-82715942 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:fbaas@gors.nl
mailto:hvanderSlikke@gors.nl
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Activiteiten kalender maart 2020 

 
Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

Muziekuurtje Maandag 

19:00-19:45 uur 

2 maart € 4,50 aanmelden 

Toneel Woensdag 

19:00 –20:30 uur 

4 maart € 3,00 Nieuwe leden 

graag 

aanmelden 

Bingo Zaterdag 

13:30- 16:00 uur 

7 maart € 3,50 inloop 

Creatief Zaterdag 

10:00- 12:00 uur 

14 maart € 5,00 aanmelden 

Muziekuurtje Maandag 

19:00- 19:45 uur 

16 maart € 4,50 aanmelden 

Toneel Woensdag 

19:00 -20:30 uur 

18 maart € 3,00 Nieuwe leden 

graag 

aanmelden 

Bowlen Vrijdag  

19:00- 20:00 uur 

20 maart € 6.50 aanmelden 

Wandelen Zaterdag 

9:00 uur 

21 maart € 10,00 aanmelden 

Zus&zo Vrijdag  

19:30 -21:15 uur 

27 maart € 3,50 inloop 

Ontmoetingspunt Zaterdag 

13:30 -16:00 uur 

28 maart €3,50 aanmelden 

Café Rainbow Zaterdag 

13:00 -16:00 uur 

28 maart Gratis aanmelden 

muziekuurtje Maandag 

19:00-19:45 uur 

30 maart € 4,50 aanmelden 

Eethuis 

Eethuis,  

eten bij Tastoe 

Dinsdag en 

donderdag 

5 maart 

12 maart 

17 maart 

19 maart 

26 maart 

 

aanmelden 
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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   2,16  en 30 maart 

Tijd:  19.00-19.45 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  €4,50 per avond                                                                       

Aanmelden:  ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

 
Graag tot ziens! Estél, Lea en Janneke 

 

 

THEATER VERENIGING DE ZOTTE  

De theater vereniging  gaat weer van start, vind jij het leuk 

om in de huid te kruipen van iemand anders en ben je niet 

bang om op de voorgrond te staan, dan is de theater 

vereniging misschien wel iets voor jou. We gaan met zijn 

alle werken aan een geweldige voorstelling en vervolgens 

optreden voor een groot publiek. 

Lijkt jou dit ook geweldig geef je dan op. 

 

De theater vereniging is om de week op de 

woensdagavond. Het is voor iedereen toegankelijk maar 

let wel op, je werkt mee aan een voorstelling dus je kunt niet zo maar stoppen. Als je ADL 

hulp nodig hebt, dien je hier een begeleider voor mee te nemen. 

 

Wanneer: woensdag  4 en 18 maart 

Tijd:  19.00-20:30 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  €3,00 per avond incl koffie, thee of frisdrank.                                                                       

Aanmelden:  ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

Graag tot ziens! 

Olaf en Lizette 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Bingo   

 
Vind jij het ook zo leuk om een spelletje bingo te 

spelen.  

Kom dan op zaterdag 7 maart 

naar Vrije tijd in de Cirkel en doe gezellig met ons 

mee. 

 

Wanneer:  Zaterdag 7 maart 

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 – Jeannet en Marian 

 

 

 

 

Workshop Creatief     

 
We gaan deze keer een vlinder inkleuren met 

viltstiften. 

Wil jij ook graag een mooie vlinder voor jezelf of 

misschien voor iemand anders. 

Schrijf je dan in voor deze creatieve workshop. 

Geef je op via het antwoordstrookje of via e-mail.  

 

Wanneer: Zaterdag 14 maart 

Tijd: 10:00 – 12:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  € 5,- incl een kopje koffie 

of thee van Jose. 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

Graag tot ziens! 

An. Thea,  Cees, Tineke, Marjan, Lisette, Gerda, Natasja en Jos. 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Bowlen 

 
Hou jij van gezelschapspellen maar ook van een 

kleine competitie dan is bowlen zeker iets voor jou. 

Vrije tijd gaat vrijdag 20 maart bowlen bij het 

bowlingcentrum in Goes, heb je zin om mee te 

gaan geef je dan snel op via het antwoordt strookje 

of via de mail. 

 

Vervoer dien  je zelf regelen! 

 
Wanneer: vrijdag 20 maart 

Tijd:  19.00-20:00 uur 

Waar: bowlingcentrum Goes, Da Vinciplein 14 

Kosten:  €6,50  per avond incl één drankje                                                                       

Aanmelden:  ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

Graag tot ziens!  

 

De Wandelclub  

  
Vind je het leuk om te wandelen? Dit keer gaan we naar 

Bergen op Zoom. 

Trek je wandelschoenen aan en ga gezellig met ons mee. 

Geef je op via het antwoordstrookje of via e-mail.  

 

Wanneer:  Zaterdag  21 maart 

Tijd: 9:00 uur verzamelen op de Oostwal 

Kosten: €10,- 

Aantal kilometers: 7 of 14  kilometer 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

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 

 
 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiE08TSi5vlAhVDDOwKHcNQAp4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.veilingkans.nl/veiling/detail/1734/bowlen-bij-bowling-goes-zeeland-2-6-personen&psig=AOvVaw1y7KH98vDPkWz-Tx2TDZgY&ust=1571119826859367
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Zus & Zo 

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 27 maart 

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, Jeannet, Dianne en Dorette 

 

 

 

 

Een paar leuke kiekjes van een  gezellige avond tijdens Zus & Zo. 
 

  

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.kuleuven.be/thomas/page/werkvormen-gezelschapsspelen/&psig=AOvVaw3NsbcMZasbQxSdK3bEeRNl&ust=1580887587855000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiAsKuvt-cCFQAAAAAdAAAAABAL
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Ontmoetingspunt voor ouderen 

 
Deze middag gaan we gezamenlijk spelletjes doen. 

Vindt jij het leuk om gezellig met ons een spelletje mee te spelen?  

Kom dan gezellig naar het ontmoetingspunt voor ouderen. 

Geef jezelf op via het antwoordstrookje of via  e-mail.  
 
Wanneer: Zaterdag 28 maart 

Tijd: 13:30 – 16:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten: € 3,50 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

Graag tot ziens! 

Karin 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/583700-valentijnsdag-achtergrond-met-hart-gevormd-in-doolhof-en-labyrint-stijl-vector-flyer-uitnodiging-posters-brochure-banners&psig=AOvVaw1gjVBPbf-Z-jE0YYvPtxlL&ust=1581584628908000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDDl4LUy-cCFQAAAAAdAAAAABAF
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Karaoke / playbackshow met DJ Patrick! 

 

Ja ja daar is hij weer, onze DJ Patrick! 

Deze avond wordt geen gewone disco maar deze avond staat in het teken van een 

playback show. 

Kruip in de huid van jou favoriete artiest en maak er een spetterende show van. 

Wil je liever niet playbacken maar wil je wel graag zingen dan mag je ook een karaoke 

liedje aanvragen of gewoon komen genieten van alle optredens en de geweldige muziek!. 

 

Vraag gerust een vriend of vriendin mee zodat jullie samen een spetterende show 

kunnen neer zetten en vergeet je niet te verkleden!!! 

 

De toegangskaarten zijn vanaf nu te koop bij Vrije tijd. Deze kosten €10,00 per stuk en 

hier krijg je naast de toegang voor de disco, ook 2x een drankje en een lekker  hapje 

voor. 

 

Graag bij het aanmelden het liedje doorgeven wat je wilt doen, zodat ik dit door kan 

geven aan Patrick. 

 

 

Wanneer: vrijdag 17 april 

Tijd:  19.30 – 23:00 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  €10,00    

limonade € 0,50 cent. 

Bier met of zonder  alcohol en wijn € 1,00 

Aanmelden:  ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibq-mchLzcAhXEZlAKHZq_B4QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.heezerenbosch.nl/recreatieprogramma/disco-6/&psig=AOvVaw34fiWKXqWngXDZboDJCx_I&ust=1532669263420058
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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”.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://sudoku.blubbie.com/printsudokupuzzel_nl_005.html&psig=AOvVaw3bkfRT9Luhc-Tuw4hwDfkD&ust=1581584847242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjHnurUy-cCFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://sudoku.blubbie.com/printsudokupuzzel_nl_005.html&psig=AOvVaw3bkfRT9Luhc-Tuw4hwDfkD&ust=1581584847242000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjHnurUy-cCFQAAAAAdAAAAABAL
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Eethuis Tastoe 

 
Iedere donderdag  en op de 3de dinsdag van de maand kun je komen eten bij eethuis 

Tastoe maar wat maakt het eten bij Tastoe nou zo leuk? 

Anoep Sadhoeram en Frank van Garsel vertelen hierover. 

 
mijn naam is Anoep 
ik wil vertellen dat ik het leuk vind om naar eethuis te gaan. 
ik vind het leuk om mensen te ontmoeten en een praatje te maken 
ik hoef die dag niet zelf te koken 
af en toe werk ik ook achter de bar en dat vind ik leuk 
vroeger ging ik naar eethuis in de bocht en nu in de cirkel 
ik vind allebei leuk 
ik ga op donderdag naar het eethuis, dinsdag ga ik niet want dan kom 
mijn begeleidster bij mijn thuis. 
ook vind ik het leuk om een dagje uit te gaan met vrijetijd 
ik ben een keer mee gegaan naar dierentuin en Lion King. 
ik hoop dat er nog meer dagjes uit komen. 
 

 

 

ik ben Frank van Garsel 
ik ben geboren 01-03-1966, ik ben bijna 54 jaar ik woon sinds 2002 op mijn zelf 
onder thuis begeleiding. 
ik werk op kom us kieke van maandag tot donderdag, op donderdag 
morgen niet dan komt mijn huishoudelijke ondersteuning. 
ik heb sinds eind 2008 een vaste relatie met Anneke lub  
ik maak al gebruik van het eethuis sinds 1999, toen het nog de bocht 
heten.  
soms ben ik ook te vinden bij vrije tijd Zus en Zo en als er andere leuke 
activiteiten  zijn probeer ik mee te gaan. 
30 januari zijn Anneke lub  en ik Frank van Garsel met vrije tijd  naar 
het Omnium in Goes geweest voor de sportdag.vrije tijd heeft vele 
mogelijk heden. wat voor mij het eethuis speciaal maakt is, je ontmoet 
andere cliënten van Gors en je ziet enthousiaste mensen en het is ontspanning en ik 
vind het dat je voor weinig geld lekker en goed kan eten. 
afz Frank 
 

Ben jij enthousiast geworden van het verhaal van Anoep en Frank en zou je ook graag 

een keer mee willen eten of willen deelnemen aan één van de activiteiten bij Vrije tijd? 

Geef je dan op via vrijetijdbevelanden@gors.nl 

 

Graag tot ziens! 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgt9OvwPbmAhXywAIHHf09D7UQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.101woonstickers.nl/a-19079745/muurstickers-tekst/muursticker-tekst-eet-smakelijk/&psig=AOvVaw1laIX0uWg8QrZE3C2ylori&ust=1578658765623907
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 5 maart 
 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

 Stoofpot van vlees met 

groente en rijst  

Salade 

Chocoladevla met 

slagroom 

 

Menukaart donderdag 12 maart 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 Gebakken aardappelen 

Speklapje en 

sperziebonen    

Vruchtenyoghurt 

 

Menukaart dinsdag 17 maart 

 

 

 

 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

                

     Nagerecht  

           

Champignonnensoep Gebakken krieltjes met 

kippenpoot en salade 

Vanilleijs met topping 

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 donderdag 19 maart 
 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

Tomatencremesoep  

 

Pastasalade met 

stokbrood en 

kruidenboter 

Toetje a la de kok 

 

Menukaart donderdag 26 maart 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

Kippensoep  

 
Tagliatelle met 

champignonnen 

roomsaus en salade   

 

 

GRAAG GELD VOOR 

DRANKJES 

MEEBRENGEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/tijd Kosten  

Spirituele Westlicht Beurs. 
deze beurs gaat over 
spiritualiteit, gezondheid, 
welzijn, creativiteit. 
Alles voor lichamelijk en 
geestelijk welzijn. 

Zaterdag 7 maart 2020  
10.00 - 17.00 uur 
 
in  de Grote of Maria 
Magdalenakerk te Goes 

Toegang: € 6,00. 

Lammetjes dag 
Op deze dag zetten we 
staldeuren open, daarnaast 
kunt u producten kopen van de 
boerderij zoals yoghurt, boter 
enz 

Zaterdag 7 maart 
10:00 – 17:00 uur 
 
Pollehof 
Quistkostesedijk 8 
kwadendamme 

Toegang: gratis 

Disco zwemmen met DJ Marco 
van Magic light events 

Vrijdag 13 maart 
19:00 – 21:00 uur 
Omnium 
Zwembadweg 3 
Goes 

Toegang: € 6,25 

Huldiging sportkampioenen 
Goes 
Van het jaar 2019 
Georganiseerd door de 
gemeente Goes, SMWO 

Vrijdag 20 maart 
18:30 – 21:00 
Omnium 
Zwembadweg 3 
Goes 

toegang gratis 

Hobby Tentoonstelling 
demonstraties van hobby’s: 
Houtbewerking, vervaardigen 
van tassen, 
Photoshopwerkstukken, 
natuurfotografie, oude 
ansichtkaarten, figuratief enz 

Zaterdag 28 maart 
13:00 uur tot 18:00 uur. 
 
Dorpshuis P. C. Boutensstraat 
te Waterlandkerkje 
 

Toegang gratis 

Vriendinnen dag 
Deze dag staat in het teken van 
mode, winkelen en lifestyle 

Zondag 29 maart 
 
Grote markt  
Goes 

Toegang Gratis 
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Antwoordstrookje inleveren bij:  Eten bij Tastoe,                            

Reserveren: Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: maart 2020 

Naam: ………………………………………………………………… 

Telefoonnummer:………………………………………………… 

 

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

 

 Ik kom op donderdag  5 maart eten 

 Ik kom op donderdag 12 maart eten 

 Ik kom op donderdag 19 maart eten 

 Ik kom op donderdag 26 maart eten 

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

 Ik kom op dinsdag 17 maart 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.            

 

 

     Ik kom voor activiteiten:        

 
Maand: maart 2020    
 

Naam:……………………………………………………………… 

       Telefoon:………………………………………………………… 

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

(Minimaal 1 week van te voren opgeven.) 

 

 Muziekuurtje     2 maart   € 4,50 

 Toneel     5 maart   € 3,00 

 Creatief  14 maart   € 5,00 

 Muziekuurtje  16 maart   € 4,50 

 Toneel   19 maart   € 3,00 

 Bowlen  20 maart  € 6,50 

 Wandelen  21 maart   € 10,00 

 Ontmoetingspunt 28 maart  € 3,50 

 Muziekuurtje  30 maart  € 4,50 

 Disco   17 April  €10,00   

Liedje om te zingen…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


