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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 oktober 2019 

 

Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

Muziekuurtje Maandag  

19:00 – 19:45 uur 

30 sept € 4,50 Aanmelden 

 

Bolussen bakken Woensdag 

18:30 –ca 22:00 

9 okt € 20,00 aanmelden 

Jubileumreceptie 

 

Donderdag 

14:30 -19:00 uur 

10 okt gratis Aanmelden via 

uitnodiging 

Workshop  

Creatief 

Zaterdag  

10:00 – 12:00 uur 

 

12 okt € 5,00 

 

aanmelden 

Muziekuurtje Maandag   
19:00 – 19:45 uur 

14 okt € 4,50 Aanmelden 

 

Taalcafe dinsdag 15 okt € 2,00 aanmelden 

Bolussen bakken Woensdag 

18:30 – ca 22:00 

23 okt €20,00 aanmelden 

Halloween

 

Vrijdag 25 okt € Aanmelden 

Vol = Vol 

Wandelen Zaterdag   

9:00 uur 

26 okt € 10,00 

 

Aanmelden 

 

 

Muziekuurtje Maandag  

19:00 – 19:45 uur 

28 okt € 4,50 Aanmelden 

 

Eethuis 

 

Eethuis, 

eten bij Tastoe  

 

Dinsdag en 

Donderdag 

16:30 – 20:00 uur 

3 okt 

15 okt 

17 okt 

24 okt 

31 okt 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqy93xvKfkAhVJ_qQKHfDSDigQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bbc.com/news/uk-politics-47890402&psig=AOvVaw3AlbuAJc-UMoBtyqEwI7KE&ust=1567147319741667
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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  30 sept, 14 en 28 oktober 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip1PWGqcjkAhXOwKQKHe1DB7UQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kayraexamples.com/beste-kleurplaat-ballonnen/&psig=AOvVaw3Boe3kl3_t_Jld3kNRjIr2&ust=1568275820728061
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Workshop bolussen bakken, 

Heb jij altijd al een wens gehad om als een 

echte bakker, bolussen te bakken? Dan is het 

nu het moment om jou wens in vervulling te 

laten gaan. 

Op woensdagavond in de bakkerij van de 

Smulkamer. 

Wat houd de workshop in: 

Jullie worden begeleid door de enige echte bolusbakker van de Smulkamer Eveline en 

haar assistent Ingrid. Zij zullen jou stap voor stap uitleggen hoe jullie de bolussen gaan 

bakken. 

Jullie gaan echt alles zelf doen!, net als een echte bakker. 

Net als een echte bakker krijg je ook een schort aan en een bakkersmuts op. 

 

Als bakker ben je niet bang voor vieze handen en zorg je ook voor een opgeruimde en 

schoongemaakte werkplek en kun je heel goed zelfstandig werken. 

 

Lijkt het jou leuk om één keer als bakker aan de slag te gaan,  geef je dan snel op, want 

vol = vol. Er kunnen 6 deelnemers per keer mee doen. 

Er is plaats voor 1 rolstoel maar deze moet wel een eigen blad hebben om op te werken. 

 

Wanneer: 9, 23 oktober of 6 november 

Waar: bij de Smulkamer in Goes 

Tijd: 18:30 – ca 22:00 

Kosten: € 20,- 

Aanmelden: ja 

E-mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

 

Inbegrepen: koffie en iets lekkers en je eigen 

gemaakte bolussen, dit zijn ca 10 a 15 

bolussen. 

 

Heb je nog vragen? Stel ze gerust  

 

Groetjes Francisca. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8i6jY56LkAhWRKFAKHVuwAigQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gors.nl/portfolio-item/bakkerij-lunchroom-kadoshop-de-smulkamer-goes/&psig=AOvVaw2Rgag6k3zUI64ABJL8-2pX&ust=1566987018812800
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB4MTb7aLkAhULfFAKHUb5AIAQjRx6BAgBEAU&url=https://pietdaane.nl/specialiteiten/zeeuwse-bolus/&psig=AOvVaw3DKo3ZwDGxqIatj-Cpk8qb&ust=1566988631746685
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Jubileum receptie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
De uitnodigingen worden per post naar jullie verstuurd!. Mocht je onverhoopt geen 

uitnodiging hebben ontvangen, ben je toch welkom! Maar laat het wel even weten dat je 

komt en wanneer je komt. vrijetijdbevelanden@gors.nl . 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Workshop Creatief     

 
We gaan deze keer een etagère mozaïeken  

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

dan op via het antwoordstrookje of via  e-mail.  

 

Wanneer: Zaterdag 12 oktober 

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. 

 

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

 

 

Taal café  

 
Vind jij het leuk om te oefenen met lezen en schrijven? 

Kom dan eens meedoen met het Taalcafé!   

Barbara Meulman van Leren neemt laptops en speciale 

tijdschriften mee om te oefenen met taal. 

Als je mee wilt doen is het wel handig als je een beetje kunt 

lezen en schrijven. 

 

Het Taalcafé is op dinsdagavond 15 oktober om ….. uur  in de Cirkel (na het Eethuis). 

De kosten zijn €2,00. Je krijgt dan een hapje en een drankje zoals het bij een café hoort. 

 

Wanneer: Dinsdag 15 oktober 

Tijd: 20:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten:  € 2,- incl hapje en een drankje 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

 

Heb je nog vragen, bel naar Barbara Meulman:  

06-270 444 95 of mail naar: bmeulman@gors.nl 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0wMyVlN_YAhXE-KQKHQn2CQQQjRwIBw&url=http://www.cyana.nl/opleiding/opleidingen/opleiding-2/de-octopus/8-nieuws-slider/997-verslag-schrijven&psig=AOvVaw3l3pNn5HwI89M5LIN1t4QI&ust=1516283752330425
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc9tvpkt_YAhUP-qQKHYEdDQUQjRwIBw&url=http://www.nldata.nl/prinsenhof/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D2778%26fromno%3D2106&psig=AOvVaw2k1VOKWNSoRITHghDnv7fW&ust=1516283409099944
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:bmeulman@gors.nl
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Halloween express 

 
Wie durft… 

Ben je niet bang in het donker en ben je ook niet 

bang voor onverwachte dingen en geluiden, stap 

dan in en ga dit spookachtig avontuur aan. 

De spooktrein rijd door de donkere nacht... langs 

perrons die spookachtig versierd zijn. Je weet 

niet welke griezels je onderweg tegen gaat 

komen.  

Een trein waar ineens het licht uit valt en helemaal zonder verlichting door de polder rijd. 

Het is dus echt flink griezelen en bibberen en misschien wel doodsangsten uitstaan maar 

als jij niet bang bent voor dit avontuur geef je dan snel op want vol=vol. 

 

Wanneer: vrijdag 25 oktober 

Kosten: zijn nog niet bekend, tickets nog niet online ca €25,- 

Waar: Stoomtrein Goes-Borsele, Albert Plesmanweg 23, Goes 

Tijd: nog niet bekend maar in ieder geval in de avond als het donker is. 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl 

Verder info volgt later….. 

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

 

De Wandelclub  

  
Vind je het leuk om te wandelen?  

Dit keer gaan we naar Nieuwdorp hier wordt ter 

herinnering aan de bevrijding van Zuid-

Beveland een wandeltocht georganiseerd, 

“slag om de Schelde” ” 

Geef je dan snel op via het antwoordstrookje of 

via  

e-mail. Deze keer gaan we naar Oudelande.  

 

Wanneer:  Zaterdag 26 oktober 

Tijd: 9:00 uur verzamelen op de Oostwal 

Kosten: €10,- 

Aantal kilometers: 6  of 13 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 Gerd 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiez62hpqDkAhWtsKQKHVJJB6EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.retailmenot.com/blog/halloween-costumes-for-couples.html&psig=AOvVaw3R27B9yyoOPpxZRJS3o-Mr&ust=1566900616568937
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Knutsel idee 

 
Windlicht maken 
Benodigdheden: 

- Glazen pot 

- Lijm  

- Bladeren 

- touwtje    

- waxinelichtje op batterij     

 

werkwijze: 

- ga naar het park op zoek naar mooie gekleurde 

blaadjes. 

- smeer het potje met lijm in en plak de blaadjes 

op de pot, tot dat jezelf vind dat er genoeg 

blaadjes op zitten. 

- Bind het touwtje om de pot en leg er een 

strik op 

-  Stop het waxinelichtje erin en je windlicht is klaar.       

 

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

 

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
http://www.thebudgetdecorator.com/diy-creative-candles/
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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
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 3 oktober 
 

    Voorgerecht                  

     
                   

   Hoofdgerecht       

       

     Nagerecht        

         

 

 

 

Nasi 

Saté,  Satésaus 

Kroepoek, komkommer 

Gebakken ei 

Aardbeien Saroma 

 

 

 

Menukaart Donderdag 10 Oktober (gesloten) 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 

Vandaag 

 

geen 
 

Eethuis 

 

Menukaart Dinsdag 15 Oktober 

 

 

 

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

                

     Nagerecht  

           

 Stampot andijvie 

+spekjes 

Gekookt ei/ appelmoes 

Vla flip 

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 17 Oktober  

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 

 

 

Aardappelen 

Spinazie 

Gehaktbal 

Yoghurt + fruit 

 

 

 

Menukaart Donderdag 24 Oktober   

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

Champignonsoep 

 

 

Zuurkoolschotel met 

Ananas + banaan 

 

 

 

 

 

Menukaart Donderdag 31 Oktober   

    Voorgerecht         

    
                   

   Hoofdgerecht 

   

     Nagerecht  

           

 

 

 

Hachee,  Rode kool 

Appelmoes  Aardappelen 

 

Griesmeelpudding + 

saus 

 

 

 

 

 

 

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 
Spirituele Westlicht 

Beurs. Op deze grote 

beurs kun je alles vinden 

op het gebied van 

Spiritualiteit, gezondheid, 

bewustwording 

Zaterdag 12 oktober 

 

Grote Maria Magdalenakerk 

te Goes 

10:00 tot 17:00 uur 

 

Kosten € 5,00 

Oktoberfestmarkt in 

Renesse met tal van 

kraampjes, terrasjes en 

muziek. Iets drinken, 

bratwurst eten en 

genieten van Oktoberfest 

muziek.  

Zaterdag 19 oktober  

Evenemententerrein 

Hoge Zoom 

Renesse 

10:00 - 17:00 uur 

 

Toegang: gratis 

Concert Tour of Freedom 

Muziek van 1945 tot nu. 

hoe kwam de vrijheid tot 

stand. 

Vrijdag 25 oktober 

RK kerk, Weststraat 77 

Aardenburg 

Aanvang 20:00 uur 

Kosten € 10:00 

Kaarten bestellen via  

secretaris@kmaf.nl 

Griezelige 

Halloweenmarkt in het 

centrum van Renesse🎃 

Kom gezellig een kijkje 

nemen bij alle leuke 

kramen. 

Zaterdag 26 oktober 

 

Centrum 

Hoge Zoom 

Renesse 

10:00 – 17:00 uur 

Toegang: Gratis 

De Nacht van de Nacht, 

60 activiteiten  bekijken 

en te beluisteren. Van 

sterren kijken bij de 

Sterrenwacht, donker 

tafelen in restaurants en 

intieme concerten op 

verschillende, bijzondere 

locaties 

Zaterdag 26 oktober  

 

Centrum Middelburg 

Markt 

17.00 -  23.30 uur 

 Toegang: gratis 
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Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) 

Bij Sportclub Gehandicapten Beveland (SGB) krijgt iedereen 

de kans om te komen sporten. Mensen met en zonder 

lichamelijke beperking, ongeacht leeftijd, zijn van harte 

welkom om één of meerdere van onze sporten te beoefenen. 

De sporten die de SGB aanbiedt zijn: 

– Zwemmen 

– Tafeltennis 

– Rolstoelhockey; elektrisch en handbewogen 

– Rolstoeldansen 

 

Bent u benieuwd of één van onze sporten iets voor u is? U kunt altijd zonder 

verplichtingen een aantal weken meedoen of gewoon eens komen kijken. 

 

Zwemactiviteiten : 

Maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. 

Donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. 

Locatie: Omnium, Zwembadweg 3 Goes 

 

Rolstoeldansen: 

Iedere 14 dagen op maandagavond van 19.30 - 21.00 uur. 

Locatie: Zaal ‘Het Binnenhof’ van Verzorgingstehuis Ter Valcke, Louise de Colignylaan 2 

Goes 

 

Tafeltennis: 

Iedere maandagavond  van 19.00  - 20.00 uur  de  junioren en  van 20.00 - 21.00 uur de 

senioren. 

Locatie:  Activiteitencentrum Oosterschelde, Valckeslotlaan 26 Goes 

 

Rolstoelhockey: 

Kan zowel in een  handbewogen rolstoel (H-hockey)als in een elektrische rolstoel 

(E-hockeyers). 

Donderdagmiddag van 16.00 tot 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 

 

 

 

 

 

mailto:info@sgbgoes.nl
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Café Rainbow 
 

Café Rainbow is een café, voor mensen die Lesbisch, Homo, Bi of Transgender (LHBTI) zijn 

maar ook een verstandelijke beperking hebben.  

Tijdens deze middag kun je op een laagdrempelige manier in contact komen met andere 

mensen met een Lesbisch, homo, Bi of transgender achtergrond. 

Elke laatste zaterdagmiddag van de maand organiseren we een andere activiteit, de 

planning is te zien op onze website. 

Familie, kennissen, vrienden en begeleiders zijn uiteraard ook welkom. 
 

Heb je ook een LHBTI-achtergrond? en wil je graag andere mensen ontmoeten met de 

zelfde achtergrond, geef je dan op via 

Rainbowzeeland@lfb.nu. of  

via de website: www.rainbowzeeland.nl  
 

Groetjes, Lindsey Leijs Ervaringsdeskundige LFB Goes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Rainbowzeeland@lfb.nu
http://www.rainbowzeeland.nl/
http://2.bp.blogspot.com/-Hq75f2xP_Qw/WSBzvrTFI-I/AAAAAAAAJwU/5Rip15pHQeUptdR3rtpTSzwoF-NzP3yswCK4B/s1600/c59e1c5d87450cbb1774e6a233bf95bb.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiL3J_v9cXkAhXCLFAKHblLAUwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.zorgwelzijn.nl/ervan-uitgaan-dat-er-geen-lhbti-personen-in-je-clientengroep-zitten-kan-gewoon-niet/&psig=AOvVaw2q8q967JUdbUddrPfnOe_u&ust=1568193393876297
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Antwoordstrookje inleveren bij: Eten bij Tastoe,                            

Reserveren. Minimaal 1 week voordat je komt eten.  

 

Maand: oktober  2019 

 

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

 

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

Ja, ik kom graag op deze datum eten: 

                                           

                 Ik kom op Donderdag     3 oktober  eten                           

                    Ik kom op Donderdag   17 oktober eten                

                    Ik kom op Donderdag   24 oktober  eten 

                        Ik kom op donderdag   31 oktober  eten 

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

Let op, deze aanmelding is voor de dinsdag!! 

             Ik kom op Dinsdag  15  oktober  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 voor activiteiten:        

 
Maand: oktober  2019       
 

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

 

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

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

Minimaal 1 week van te voren opgeven. 

 

                    Muziekuurtje                30  september       € 4,50         

 Creatief                         12  oktober            € 5,- 

                    Muziekuurtje                14  oktober            € 4,50 

                    Taal café                       15 oktober             € 2,00  

        Halloween express        25  oktober            € 25,- 

                    Wandelen                      26 oktober            € 10,- 

                    Muziekuurtje                 28 oktober            € 4,50 

 

Aanmeldstrookje bolus workshop, de Smulkamer: 

             Bolussen bakken            9 oktober           € 20,00 

             Bolussen bakken          23 oktober           € 20,00 

             Bolussen bakken         6 november          € 20,00 


