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De aanmeldingen mag je sturen naar:
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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
14 nov

Dinsdag
12 nov

Dinsdag
5 nov

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop  €1,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50 

Inloop  €2,00
Drankjes €0,50

Eethuis 

Inloop

Eethuis

Inloop

Hache met rode kool
Aardappels
Bosbes-cheesecake 
met yoghurt

Karaoke avond 
bij Vrije Tijd met 
onze eigen DJ Kees 
Stoutjesdijk!

Hamburger met 
gebakken uitjes
Sla met tomaat en 
augurk
Frites mayo/ketchup
Chocoladevla

We gaan zelf kaarten 
maken. Leuk om 
daarna te versturen!
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Eethuis

Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Zaterdag 23 nov

Donderdag
28 nov

5

Samen uit

Eethuis

We bekijken de film 
in FIZI: De brief aan 
Sinterklaas 
We drinken na afloop 
nog wat lekkers.
De film start om 2 uur, 
verzamelen bij FIZI om 
half 2.
Aanmelden voor 15 november

Pompoensoep
Italiaanse pasta met 
rode saus

Dinsdag 
19 nov

Eethuis €10,00
incl. flesje bron- 
of gewoon water

Inloop €1,00
Drankjes  €0,50

Samen Uit €12,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Zalmsalade
Varkenshaasstukjes met 
champignon roomsaus
witlofrolletje
sperzieboontjes
gebakken 
krielaardappeltjes
IJs met vruchten

Sport & Spel

12 1

2

3

6

9
4

57

8

10

11

Dinsdag
26 nov

Inloop  gratis
Drankjes €0,50

Inloop Workshop over 
middelengebruik

Meer informatie 
op blz. 8
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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 
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Wil jij meer weten of heb je vragen over alcohol of drugsgebruik? 

Kom dan naar de workshop Middelengebruik! 
André Nijssen van Leren neemt een alcohol & drugs-demo-koffer mee met  verschillende 
soorten drugs en alcohol. Hij gaat graag met je in gesprek over de werking en risico’s van 

alcohol & drugs en geeft antwoord op je vragen.  
Welkom op dinsdag 26 november om 19.00 uur op Brugzicht 
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Wordt verwacht: Sportdag voor iedereen! (met of zonder rolstoel) 

Waar:  
het Omnium  
Zwembadweg 3 
4463 AB Goes. 

Wanneer: 23 óf 30 januari 2020  van 10:00 uur – 15:00 uur. 

Wat gaan we doen? 

o zwemmen of leuke bewegingsspelen in het zwembad 
o ontspanningsoefeningen in het Tropenbos  
o sport en spel in de gymzaal. 

Krijg jij ook zin om mee te doen met deze  sportdag?                                                       
Houd  dan de laatste twee donderdagen van januari vrij in je agenda. 

Verder info volgt later. 

Sportieve groetjes van Vrije tijd 
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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 5 nov   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 5 nov   Inloop     -  €2,00

Dinsdag 12 nov   Inloop     -  €1,00

Donderdag 14 nov   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 19 nov   Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 19 nov   Inloop     -  €1,00

Zaterdag 23 nov   Samen Uit!    -  €12,50

Dinsdag 26 nov   Inloop     -  gratis

Donderdag 28 nov    Eethuis    -  €5,00


