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De aanmeldingen mag je sturen naar:
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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag
10 maart

Dinsdag
17 maart

Donderdag
5 maart

Dinsdag 
3 maart

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop gratis
Drankjes €0,50

Inloop €1,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop €1,00
Drankjes €0,50

Eethuis

Inloop 

Karaoke 

Eethuis

Inloop

Ovenschotel spitskool 
met gehakt en 
aardappelpuree
Appel-plaattaart

We gaan vanavond 
sjoelen of mooie 
platenboeken 
bekijken.

Deze avond gaan 
we gezellig samen 
karaoke zingen!

Nasi rames met 
kroepoek
Skyr met vruchtensap

We gaan met 
strijkkralen werken. 
Maak een mooie 
bloem of figuur voor 
jezelf of om weg te 
geven!
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Eethuis

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten
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Donderdag 
19 maart

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Kippensoep
bloemkool met 
gekookte aardappelen 
en gehaktbal.

Zaterdag 
21 maart

Dinsdag
24 maart

Dinsdag
31 maart

Samen Uit  €8,00

Eethuis €10,00
Incl. flesje bruis- of 
gewoon water

Inloop €1,00
Drankjes €0,50

Inloop €5,00
Drankjes €0,50

Samen Uit!

Eethuis

Inloop

Inloop

We gaan naar Popwave 
in Noordwelle. 
Vertrek vanaf Brugzicht 
om half 8.

3-gangen 
verrassingsmenu

Sport & Spel

We gaan een 
bloemstukje maken. 
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ZZeeeellaanndd  uuiitt  aaggeennddaa 
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 
KKuunnsstt  eexxppoossiittiiee  
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 
 

WWiinntteerrffaaiirr  
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 

KKooooppzzoonnddaagg 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 
Spirituele Westlicht Beurs.

Deze beurs gaat over spiritualite-
it, gezondheid, welzijn, creati-
viteit.

Alles voor lichamelijk en gees-
telijk welzijn.

Zaterdag 7 maart 

10.00 - 17.00 uur

in  de Grote of Maria Magda-
lenakerk te Goes

Toegang € 6,00

Lammetjes dag

Op deze dag zetten we stal-
deuren open, daarnaast kunt u 
producten kopen van de boerd-
erij zoals yoghurt, boter enz.

Zaterdag 7 maart

10:00 – 17:00 uur

Pollehof

Quistkostesedijk 8

Kwadendamme

Toegang gratis

Disco zwemmen 

met DJ Marco van Magic light 
events

Vrijdag 13 maart

19:00 – 21:00 uur

Omnium

Zwembadweg 3

Goes

Toegang € 6,25

Johny Cash roadshow Zaterdag 21 maart

20:15 uur

Nieuwe Kerk

Zierikzee

Toegang vanaf €25,00

Reserveren via www.the-
atersaanzee.com

 

Hobby Tentoonstelling

Demonstraties van hobby’s: 
Houtbewerking, vervaardigen 
van tassen, Photoshopwerk-
stukken, natuurfotografie, 
oude ansichtkaarten, figuratief 
enz.

Zaterdag 28 maart

13:00 uur tot 18:00 uur.

Dorpshuis P.C. Boutensstraat 
Waterlandkerkje

Toegang gratis

Vriendinnen dag

Deze dag staat in het teken van 
mode, winkelen en lifestyle

Zondag 29 maart

Grote markt 

Goes

Toegang 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 3 maart   Inloop     -  €1,00

Donderdag 5 maart   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 10 maart   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 10 maart   Inloop     -  gratis

Dinsdag 17 maart   Inloop     -  €1,00

Donderdag 19 maart  Eethuis    -  €5,00

Zaterdag 21 maart   Samen Uit!    -  €8,00

Dinsdag 24 maart   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 24 maart   Inloop     -  €1,00

Dinsdag 31 maart   Inloop     -  €5,00
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