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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: 06-57735359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:fbaas@gors.nl
mailto:hvanderSlikke@gors.nl
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Activiteiten september 2019 

 

Activiteit  Dag  Datum  Kosten  Aanmelden / 

Inlopen 

Muziekuurtje Maandag  

19:00 – 19:45 

uur 

2 sept € 4,50 Aanmelden 

 

Bingo Zaterdag  

13:30 – 16:00 

7 sept € 3,50 inloop 

Workshop  

Creatief 

Zaterdag  

10:00 – 12:00 

uur 

 

14 sept € 5,00 

 

aanmelden 

Ontmoetingspunt 

Voor ouderen 

Zaterdag 

13:30 – 16:00 

14 sept € 3,50 aanmelden 

Ride for the 

Roses 

Zondag 

10:00 

Blaaubeenstraat 

15 sept  Opgeven kan niet 

meer 

Muziekuurtje Maandag   
19:00 – 19:45 

uur 

16 sept € 4,50 Aanmelden 

 

Wandelen 

 

Zaterdag   

9:00 uur 

28 sept € 10,00 

 

Aanmelden 

 

 

Eethuis 

Eethuis, 

eten bij Tastoe  

 

Dinsdag en 

Donderdag 

16:30 – 20:00 

uur 

Eethuis 

is heel 

de 

maand 

sept 

gesloten 
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Fietsvierdaagse 2019 

  

 

 

 

 

 

 

Afgelopen juli was het weer fiets vierdaagse, helaas 

hebben we niet alle vier de dagen kunnen fietsen in 

verband met het warme weer maar ondanks dat heeft 

iedereen er weer van genoten en hebben we een mooie 

route kunnen gefietst. 
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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 en 16 september 

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 van Opdorp en Lea de Kool  

 

 

Bingo   

 
Vind jij het ook zo leuk om een spelletje bingo te 

spelen.  

Kom dan op zaterdag 7 september, 

naar Studio 58, in de Cirkel en doe gezellig met ons 

mee. 

 

Wanneer:  Zaterdag 7 september 

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 – Joke – Jeannet en Marian 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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Workshop Creatief     

 
We gaan deze keer hondjes en poesjes 

van gips beschilderen.  

Vind je het ook leuk om creatief bezig te 

zijn?  geef je dan op via het 

antwoordstrookje of via  e-mail.  

 

Wanneer: Zaterdag 14  september 

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. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Ontmoetingspunt voor ouderen 

 
Deze keer is er een High tea bij het ontmoetingspunt. 

Vind jij het leuk om andere mensen te ontmoeten onder 

het genot van een high tea, 

geef je dan op via het antwoordstrookje of via  e-mail. 

 
Wanneer: Zaterdag 14 september 

Tijd: 13:30 – 16:00 

Waar: Beukenstraat 58, Cirkel 

Kosten: € 3,50 

Aanmelden: ja 

E-Mail: vrijetijdbevelanden@gors.nl  

 

 

 

 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.pen.nl/wp-content/uploads/2018/12/hightea.jpg&imgrefurl=https://www.pen.nl/artikel/winter-mini-high-tea-op-buurtplein-zuid&docid=L_5kZ2i0QBNiPM&tbnid=j-5lZwcKSDGksM:&vet=10ahUKEwjUnb7CmZjjAhXI1qQKHcZLAX8QMwh5KBgwGA..i&w=842&h=842&bih=620&biw=1272&q=high tea&ved=0ahUKEwjUnb7CmZjjAhXI1qQKHcZLAX8QMwh5KBgwGA&iact=mrc&uact=8
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De Wandelclub  

  
Vind je het leuk om te wandelen? Dit keer 

gaan we naar Westkapelle om een 

memoria wandeltocht te doen.  

Met de Memoria  Walcheren wandeltocht 

gaan we terug naar het jaartal 1940 – 

1945  

Geef je dan snel op via het 

antwoordstrookje of via  

e-mail. Deze keer gaan we naar 

Westkapelle.  

 

Wanneer:  Zaterdag 28 september 

Tijd: 9:00 uur verzamelen op de Oostwal 

Kosten: €10,- 

Aantal kilometers: 5 of 10 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 

 

 

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

 

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.  

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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
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Zo kan je  “Samen erop UIT”.   
                                                                           
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  

 

 

Eethuis is heel de maand september gesloten! 

 

Voorgerecht         

 
 

Hoofdgerecht 

 

Nagerecht 

 

 

      September 

 

   Eethuis gesloten 
 

 

Maar jullie kunnen al wel jezelf opgeven voor de maand 

oktober! 

 

Zie de menulijst op de volgende twee pagina’s! 

mailto:vrijetijdbevelanden@gors.nl
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.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 
Isabel Provoost, Davinna 
Michelle, Blackbird en nog 
meer artiesten geven een 
gratis optreden bij het 
nazomerfestival van 
Zeeland. 

3 september 2019 
Festivalhart Abdijplein 
Middelburg 

20:30 uur 
Toegang Gratis 

Bigfest, Het muziekfestival 
van Biggekerke! 

Zaterdag 14 september 2019:  
vanaf 17:00 uur  
Biggekerke 
Oostweg (sportveld) 

Entree: Voorverkoop 
kaarten zijn € 7,50.  
Aan de deur kosten de 
kaarten € 10,00  

Kunst- Fietsroute 
Middelburg kunt u fietsend 
(of met de auto) een route 
afleggen en meer dan 32 
kunstenaars bezoeken die 
buiten de veste van 
Middelburg werken. 

Zaterdag 14 en zondag 15 
september 
De locaties zijn herkenbaar aan 
de vlag van de Kunst en 
Cultuurroute Middelburg 

11.00 tot 17.00 uur 
Toegang gratis 
Een routekaart is te 
downloaden via de 
website en af te halen bij 
de Kunst- 
Fietsroutedeelnemers 
zelf. 

Jazz by the sea is het 
jazzfestival van Zeeland 

Van 18 t/m 22 september 2019 
Domburg en omgeving. 
Zie programma op de webiste 
www.jazzbythesea.nl  

14:00 -17:00 
Toegang is gratis 

Scoutrock supergezellige 

muziekfestival voor 

iedereen! Met gevarieerde 

live bands en DJ's. Alles 

komt aan bod: Van 

meezingers tot headbangers 

en knallende dancehits! 

28 september 2019 't Dijkje 

4451KC Heinkenszand 

www.scoutrock.nl  

Van 20:00 uur tot 

01:00 uur 

 

Kaarten te koop via 

hun website 

 

Mode, design, kunst en 

shopplezier: het is weer 

bijna Goes modestad! In 

Goes wordt het genieten 

28 en 29 september 2019 

Binnenstad Goes 
12:00 uur tot 17:00 uur 

Toegang Gratis 

Ontdek de 

Margarethapolder: van 

Napoleons soldaten 

kampement naar 

hoogwatervluchtplaats voor 

een diversiteit aan vogels. 

Dit gebied is niet vrij 

toegankelijk 

 

29 september 2019 

Café de Griete,Griete 

19,Zeeuws-

Vlaanderen,Zeeland 4543 PG 

Zaamslag 

Kleed je op het weer en trek 

stevige wandelschoenen of 

laarzen aan en neem een 

verrekijker mee 

09:30 uur tot 12:00 uur 

De route loopt buiten de 

verharde paden en is 

daarom niet geschikt 

voor mensen die slecht 

ter been zijn of geen 

goede conditie hebben 

 

http://www.jazzbythesea.nl/
http://www.scoutrock.nl/
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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. 

Locatie: 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. 

Locatie:  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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Café Rainbow 
 

Elke laatste zaterdagmiddag van de maand is er 

Café Rainbow bij de Cirkel. 

Café Rainbow is een café, waar mensen met een 

LHBTI-achtergrond en een verstandelijke 

beperking, naartoe kunnen komen.  

Tijdens deze middag kun je op een  

laagdrempelige manier in contact komen met 

andere mensen met een LHBTI achtergrond. 

Elke maand organiseren we een andere activiteit, de planning is te zien op onze website. 

www.rainbowzeeland.nl  

 

Heb je ook een LHBTI-achtergrond? en heb je zin om te komen, geef je dan op via 

Rainbowzeeland@lfb.nu. of via de website: www.rainbowzeeland.nl  
 
Groetjes, Lindsey Leijs Ervaringsdeskundige LFB Goes 

 

 

 

Rebus

 
 

http://www.rainbowzeeland.nl/
mailto:Rainbowzeeland@lfb.nu
http://www.rainbowzeeland.nl/
http://onderwijsenzovoort.blogspot.com/2017/05/3812-starters-rebus-3.html?spref=pi
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Mandala  kleurplaat 
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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.            
 



Vrije tijd 
  

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ik kom voor activiteiten:        

 
Maand: september 2019       
 

 

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

 

Adres:………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Aanvinken wat van toepassing is. 

Minimaal 1 week van te voren opgeven. 

 

                    Muziekuurtje               2 sept         € 4,50 

                    Ontmoetingspunt       14 sept        € 3,50 

 Creatief                        14 sept       € 5,- 

                    Muziekuurtje              16 sept        € 4,50 

         Wandelen                   28 sept         € 10,- 

                    

                 


