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De aanmeldingen mag je sturen naar:
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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag
11 februari

Donderdag
13 februari

Vrijdag 
7 februari

Dinsdag 
4 februari

Inloop €3,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Samen Uit €2,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop gratis
Drankjes €0,50

Inloop 

Eethuis 

Samen Uit

Eethuis 

Inloop

Bingo!

Aardappelpuree, 
zuurkool met 
rookworst
Bananensplit

Film “de geheime 
tuin” 
Deze mooie film 
draaien we bij Vrije 
Tijd en hier hoort 
popcorn bij!

Groentesoep
Ovenschotel met 
aardappelpuree, 
bloemkool en gehakt

Taalcafé met 
medewerking van 
Leren 

Zie ook blz 7
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Eethuis

Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

5

Dinsdag 
18 februari

Eethuis €10,00

Inloop €1,00
Drankjes  €0,50

Kippensoep
Rijst, kip, groenten, 
bananentoetje

Sport & Spel

Donderdag
20 februari

Karaoke  €2,50Karaoke We zijn weer uitgenodigd 
bij de Molenberg!

Betalen voor 6 februari 
bij Vrije Tijd

Meer informatie op blz. 8

VOORJAARSVAKANTIE!
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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 
Kunst expositie 
Er zijn superveel 
creatieve mensen die 
allerlei kunst maken, 
maar dat nooit openbaar 
laten zien. Het project 
Kunstpoort in de wijk 
Poortambacht in 
Zierikzee laat zien welke 
kunstenaars er allemaal 
in hun buurt wonen en 
wat ze maken. 

Borrendamme aan de 
Scheldestraat 2 en Gors aan 
de Scheldestraat 5 in 
Zierikzee 

Toegang gratis 
 
2 november van 
10.00 tot 16.00 uur 
 

Winterfair 
De Stenge aan het 
Stengeplein in 
Heinkenszand weer 
helemaal in het teken 
van de winter en de 
komende feestdagen. 

De Stenge 
Stengeplein 1 
4451 CZ Heinkenszand 

Toegang gratis 
 
Vrijdag 22 november 
13.30 - 21.00 uur  
Zaterdag 23 november 
09.30 - 17.00 uur  
Zondag 24 november 
10.30 - 17.00 uur 

Koopzondag in de 
binnenstad van Goes. 
Strijk neer op één van de 
gezellige terrassen op de 
Grote Markt of dwaal 
door de monumentale 
straatjes. 
 

 Toegang gratis 
 
13.00 - 17.00 uur 

 

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 
Modelbouwshow, waar lief-
hebbers van modelbouw 
& amp; bouwstenen volop 
kunnen ontdekken, belev-
en en kennis uitwisselen.

Van 15 februari en 16 februari 
van 10:00 uur tot 18:00 uur.

Zeelandhallen Goes 
Da Vinciplein 1 4462 GX Goes

Volwassenen € 11,- p.p

Kinderen € 5,- p.p

De jaarlijkse carnavalsop-
tocht, georganiseerd door 
C.v. De Kraaiepikkers uit 
Lewedorp.

Zaterdag 22 februari 

start 14.00 uur.

Kraaienist 
Kerkplein 
4456 CC Lewedorp

gratis

De jaarlijkse carnavalsop-
tocht, georganiseerd door 
de pikpotters uit Kwaden-
damme

Zaterdag 22 februari  
vertrek optocht 13:30 uur Kwa-
dendamme

gratis

Mega vlooienmarkt

350 kramen gevuld met al-
leen maar 2de hands spullen

29 feb van  9:00 - 16:00 uur

Zeelandhallen

Da Vinciplein 1

Goes

Bezoekers betalen €4,50 p.p 
Kinderen t/m 10 jaar zijn gratis.
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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 4 februari   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 4 februari   Inloop     -  gratis

Vrijdag 7 februari   Samen Uit    -  €2,00

Dinsdag 11 februari  Inloop     -  €3,00

Donderdag 13 februari  Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 18 februari  Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 18 februari  Inloop     -  €1,00

Donderdag 20 februari  Karaoke    -  €2,50

Het liedje wat ik wil zingen is: ...............................................................................
 
Ik stap op in de bus:

Om 5 uur bij busstation  om kwart over 5 bij scheldestraat parkeerterrein
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