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September 
Woensdag 7 september Inloopsoos,  

aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal 
Inloopsoos op woensdagmiddag! Kosten € 1,50 voor een gezellige middag met koffie of 
thee en andere ac?viteiten.  Misschien ken je iemand in jouw omgeving voor wie het 
Vrouwengilde Goes iets kan betekenen. De gezelligheid op zo’n middag doet iedereen 
goed. 

Dinsdag 13 september  Bezoek Yerseke Oosterscheldemuseum  
Waar wij om 13.30 uur verwacht worden. Daar krijgen we een rondleiding en 
een kopje koffie met bolus. Kosten € 10,00 p.p.  
Graag opgeven voor 9 september  en wie wil rijden of mee wil rijden.   
We verzamelen bij de Jumbo, “Agrimarkt” om 13.00 uur 
Woensdag 21 september Inloopsoos,  
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal 
al?jd gezellig om weer even bij de praten. Kosten € 1,50  
voor een gezellige middag met koffie of thee. Introducees zijn van harte welkom.    
Oktober 
Woensdag 5 oktober  Inloopsoos,  
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal 
Weer een gezellige middag met elkaar. Kosten € 1,50 voor met koffie of thee. 
 Introducees zijn van harte welkom.   
Woensdag 19 oktober Inloopsoos,  
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal 
al?jd gezellig om weer even bij de praten. Kosten € 1,50 
Donderdag 20 oktober  Paradijsvogel 
We vertrekken op 17.00 uur bij de Jumbo“Agrimarkt”. Graag opgeven voor  
17 oktober in verband met reservering en wie wil rijden of mee wil rijden?   
Kosten € 21,00  per persoon zonder drankjes. 

IN BALANS  ValprevenNe 
Op de donderdag-ochtend hebben wij oefeningen, om vallen te voorkomen, 
met een groepje dames, onder de deskundige leiding van  Aurelia Landonski. 
Omdat wij nu een grotere zaal hebben zijn er weer plaatsen vrijgekomen.  
Meldt u aan! 

UITNODIGING SEPTEMBER OKTOBER 2022      

Er zijn programma’s in de uitnodiging waarvoor u zich moet opgeven. 
Dit kan telefonisch bij:  Willy Janse tel. 06-27440823 of via mail aan 

     willyjanse@zeelandnet.nl  
Betaling van kosten op bovenvermeld rekeningnummer

KIJK OOK EENS OP www.vrouwengildegoes.nl

http://www.vrouwengildegoes.nl

