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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
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Activiteiten december 2019 

Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 
Inlopen 

Zus&zo Donderdag 
19:30-21:15 uur 

5 dec  Samen met 
sinterklaas feest 

Sinterklaasfeest 

 

Donderdag 
20:00 – 21:00 uur 

5 dec Gratis! aanmelden 

Muziekuurtje Maandag  
19:00 – 19:45 uur 

9 dec € 4,50 Aanmelden 
 

Toneel Woensdag 
19:00 – 20:30 uur 

11 dec €3,00 Nieuwe leden 
graag 
aanmelden 

Workshop  
Creatief 

Zaterdag  
10:00 – 12:00 uur 
 

14 dec € 5,00 
 

aanmelden 

Kerstdiner    

 

Woensdag 
18:00 – 21-15  uur 

18 dec € 32,50 aanmelden 

kerstfilm Zaterdag 
14:30 – 16:45 uur 

21 dec €3,50 aanmelden 

Café Rainbow Zaterdag  
13:00 -16:00 uur 

21 dec gratis Aanmelden  

Eethuis 

Eethuis,  
eten bij Tastoe 

Dinsdag en 
donderdag 

5 dec 
12 dec 

17 dec 
 

 aanmelden 
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Vrije tijd 
  

4 
 

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”.   
 
Zo hebben wij ook voor Wim Riemens een wens laten uit komen. Wim is samen met Jos 

een vrijwilliger van Vrije tijd de Bevelanden en een enorme Feyenoord fan naar een 

wedstrijd van Feyenoord geweest. Ze hebben een hele leuke middag  gehad alleen de 

wedstrijd verloop was wel wat minder ( 1-1 ) maar ja dat weet je bij Feyenoord zo af en 

toe . 
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Sportdag    

Waar:  

het Omnium  
Zwembadweg 3 

4463 AB Goes. 

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

Kosten: € 15,-  p.p, direct betalen bij aanmelden. 

Programma: 

10:00 uur Aankomst met koffie 

10:30 uur Zwemmen of ontspanningsoefeningen in het tropisch bos( op inschrijving )                                                                    

12:00 uur Lunch 

13:00 uur Sportmiddag, deze middag bestaat uit verschillende onderdelen hier kun je  

Jezelf voor  inschrijven. Je mag twee activiteiten kiezen  (De rolstoel 

activiteiten zijn ook voor mensen die niet in een rolstoel zitten). 

 

Je kunt kiezen uit de volgende activiteiten:                                            

Rolstoelhockey, Rolstoelbasketbal, Schommelen, Ringwerpen met scrabble, 

Architag, boogschieten, Bootcamp intensief, Bootcamp relax 

 

14:30 uur  Finale  

15:00 uur Sportdag afgelopen 

 
Krijg jij ook zin om mee te doen met deze  sportdag?                                                       

Geef je dan snel op. 

Aanmelden voor 6 januari: 

Walcheren:      vrijetijdwalcheren@gors.nl   

Schouwen:       vrijetijdschouwen@gors.nl  

Bevelanden:    vrijetijdbevelanden@gors.nl  

Zeeuws Vlaanderen;  vrijetijdbevelanden@gors.nl  
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Feest van herkenning! 

Het is de nazomer van 1983. Uit alle radio’s klinkt dat ene aanstekelijke lied Suzanne. 

Nummer één in de hitlijsten, iedereen zingt het mee.  

Vanuit het niets verovert VOF de Kunst het hele land!. 

Een aantal jaren later wordt dit succes nog eens dunnetjes over gedaan. Opeens drinken 

we overal Eén Kopje Koffie. 

De hits blijven zich aaneenrijgen. Denk maar aan Retour Sneek, Oude Liefde Roest Niet 

en Waar Heb Ik Jou Meer Gezien, gevolgd door Dikkertje Dap en andere legendarische 

liedjes van Annie M.G. Schmidt. 

 

VOF de Kunst – Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan) is een energiek en 

aanstekelijk feest der herkenning voor iedereen, met oude hits, nieuwe muziek, 

meezingers, luisterliedjes én een speciale gast.  

 

Ben jij ook zo een fan van VOF de kunst?  geef je dan op en ga gezellig met ons mee op 

vrijdag 14 februari naar de Mythe in Goes. 

Vervoer dien je zelf te regelen. 
 
Wanneer:  vrijdag 14 februari 2020 

Tijd: 19:30 aanwezig bij de Mythe  

Kosten: €25,- incl. drankje (gaarne gelijk betalen) 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

 

https://www.bol.com/nl/p/muziek-op-schoot-deel-1/1000004006390867/
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjE0qreoq_lAhUNZlAKHQplBKYQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.ntk.nl/voorstelling/vof-de-kunst&psig=AOvVaw37SMz4qI1WFTdaRX2V_6Ev&ust=1571812813543174
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Zus & Z0  
 

We gaan er weer een gezellige avond van maken. 

En dit keer op donderdag 5 december, want wij hebben 

gehoord dat Sinterklaas een bezoekje komt brengen aan 

Vrije tijd en dat willen wij natuurlijk niet missen en jullie toch 

ook niet? 
 
Wanneer: donderdag 5 december en vrijdag 31 januari 

Ti jd:  19.30 -21:15 uur 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten: ivm sinterklaas is het nu gratis                                                                      

Aanmelden: ja dit keer wel ivm sinterklaas 

 

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

 

 

 

                            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  9 december, 6 en 20 januari 

Ti jd:  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 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Wat is het leukste feest na je eigen verjaardag? 

Natuurlijk…. Het feest van Sinterklaas!!! 

Dat gaan we samen vieren op 5 december bij Vrije tijd 

Kom je ook? 

We beginnen om 20:00 – 21:00 uur, locatie de Cirkel 

Sinterklaas vind het heel fijn om iedereen weer persoonlijk te ontmoeten en 

de laatste nieuwtjes te horen. 

Wil je iets vragen, vertellen of laten zien aan sinterklaas, geef dit dan door 

bij het aanmelden dan kunnen ze jullie kan inplannen, want sinterklaas is er 

echt maar één uurtje. 

 
 

Wanneer: donderdag 5 december 

Tijd: 19:30 – 20:30 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  Gratis 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 
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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 11 december 

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 

 

 

 

Workshop Creatief     
Zaterdag 14 december gaan we een winter tafereeltje 

maken. 

Vind je het ook leuk om creatief bezig te zijn?  geef je 

dan op via het antwoordstrookje of via     e-mail.  

 

Wanneer: Zaterdag 14 december 

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
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Kerstdiner 
 

Op woensdagavond 18 december 

een gezellige avond met een heerlijk kerstdiner/buffet 

bij de Vierlinden te Goes. 

 

 

 

Jullie hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen 

van Vrije tijd de Bevelanden 

Geen uitnodiging ontvangen vraag het gerust 
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“Santa Buddies” 

 

Zaterdag 21 december  
van 14:30 tot 16:45 uur.  

In de Cirkel 
 

Onder begeleiding van Hedwig en Peter 

Kosten € 3,50 

Opgeven voor donderdag 19 december bij Hedwig. 

Je hoeft niet vooraf te betalen. 
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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  

 

 

Vanaf 18 december is het eethuis gesloten! 

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 

en we hopen jullie allemaal weer te zien in januari. 
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Menukaart donderdag 5 december 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

Rundvleessoep 
 

Goulash met rijst en  
salade 

Sint toetje 

 

Menukaart donderdag 12 december 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

 Erwtensoep met 
stokbrood en 
pannenkoeken 

Fruit 

 

Menukaart dinsdag 17 december 
    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

 Gebakken aardappelen 
met een Speklapje en 
gemengde groenten 

 

Chocolade vla 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4xeDXr5vlAhUBJFAKHQy-CFEQjRx6BAgBEAQ&url=https://nl.depositphotos.com/189601280/stockillustratie-kerst-hulst-bessen-platte-pictogram.html&psig=AOvVaw1821IF7UQ0Buhb_w7pjzsh&ust=1571129506623774
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/tijd Kosten  
Wandeltocht: 

Wandelsportvereniging 

Oosterscheldestappers 

uit Sint-Maartensdijk 

organiseert de 

wandeltocht 'KOMmetje 

Snerttocht Smerdiek'.  

Hotel Kom 

Markt 58 

St Maartensdijk 

 

Tel.: 0166-663206 

Starttijden 7 december, 

5 km: vanaf 9:00 tot 14:30  

10 km: vanaf 9:00 tot 14:00  

inschrijfgeld: €3.00 p.p. 

 

Informatie: 0166-663206 of  

e-mail: 

info@oosterscheldestappers. nl. 

Kerstmarkt: 

De kerstmarkt slingert 

door en rondom de Grote 

Kerk. tientallen leuke 

chalets en kramen met 

kerstartikelen, er zijn 

diverse muzikale 

optredens en theater 

acts. 

Centrum Goes 

Zaterdag 7 december 2019: 

11.00 - 20.00 uur  

Zondag 8 december 2019: 

13.00 - 17.00 uur 

Entree gratis 

3FM Serious Request 

2019: The Lifeline in de 

gemeente Goes! 

Grote Markt Goes met live 

muziek 

18 december 

13.00 - 14.30 uur  

Entree is gratis 

Ze vragen donatie voor het rode 

kruis 

Lichtjestour 

Het Wandeltheater 

vertelt het kerst-

evangelie. Met behulp 

van zang, dans, mime, 

muziek en toneel waan je 

je in het oude Bethlehem 

en luister je naar 

verhalen. 

Oostsingel/Oostwal 

4431CB Goes 

Zeeland, Nederland 

 
24 december 

18:00 - 20:00 uur 

Entree gratis 

Auto puzzelrit: 

Mac de Zeeuwen 

organiseert een puzzel-

gezelligheidsrit voor het 

hele gezin, waar 

iedereen aan mee kan 

doen met de auto.  

Na afloop wordt er Bingo 

gespeeld.  

HCR De Kroon 

Voorstraat 17 

4491 EV Wissenkerke 

Tel.: 0630101980 

 

Zaterdag 28 december 

2019  

Inschrijven 13.30 uur- 14.00 

uur 

Per auto 6 euro 

 

Inschrijven kan in HCR De Kroon 

in Wissenkerke. 
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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. 

L ocatie: 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. 

L ocatie:  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. 

Contact 

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

Glas in lood kleurplaat (op de volgende pagina) 

Je kleurt de kleurplaat  in met potlood, wasco of viltstiften. Ik las dat je het beste 
viltstiften kunt gebruiken, dat geeft het mooiste effect. 

Als je klaar bent met kleuren wrijf je met een keukenpapiertje met slaolie of olijfolie over 
de achterkant van de hele tekening.  

Je laat de kleurplaten goed opdrogen. Het liefst op kranten, zodat niet alles onder de olie 
komt te zitten. 

Het is mooi als je een frame voor de kleurplaten maakt, zodat het net schilderijen lijken. 
En voor het doorzichtige effect hang je ze voor het raam dan lijkt het net echt glas in lood 

https://www.knutselidee.nl/kleuren/oliekleur.htm
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https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-49jFl63lAhWBZFAKHbJmBZIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.gkvapeldoornzuid.nl/speciaal/kleurplaten/49-kleurplaten/kleurplaten-kerst&psig=AOvVaw0cCgJ7ujXFkPtxQjdQcvdH&ust=1571741484367243
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     Ik kom voor activiteiten:        
 
Maand: december 2019      
 

Naam:……………………………………………………………… 

Telefoon:………………………………………………………… 

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

(Minimaal 1 week van te voren opgeven.) 

 

 Sinterklaas feest 5 december  gratis! 

 Muziekuurtje  9 december     € 4,50 

 Toneel   11 december             € 3,00 
 Creatief  14 december  € 5,- 

 Kerstfilm   21 december  €3,50 

 

 

 

 
 

Antwoordstrookje inleveren bij :   Eten bij Tastoe,                            

Reserveren: Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: december 2019 

Naam: …………………………………………………………………  

Telefoonnummer:…………………………………………………  

 

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

 
 Ik kom op donderdag  5  december eten 

 Ik kom op donderdag 12 december eten 

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

 Ik kom op dinsdag 17 december 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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     Ik kom naar de sportdag   
 
Naam:……………………………………………………………… 
Telefoon:………………………………………………………… 

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

Opgeven voor 6 januari 

 

Ochtendprogramma (je mag één activiteit kiezen): 

 

 Zwemmen 

 Ontspanningsoefeningen in het Tropische bos 

 

Middag programma ( je mag twee activiteiten kiezen): 

 

 Rolstoelhockey 

 Rolstoelbasketbal 

 Schommelen 

 Ringwerpen met scrabble 

 Architag 

 Boogschieten 

 Bootcamp intensief 

 Bootcamp relax 

 

 

 

 

 
 


