
 VROUWENGILDE  GOES  
Secretariaat: Sluisplaat 12 4465BA GOES                       

Telefoon: 06 49 400 700  email: vrouwengilde@zeelandnet.ml 
Bankrekening: NL05RABO0152783695 t.n.v. Vrouwengilde Goes

NOVEMBER
Woensdag 2 november  Inloopsoos, 
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal
Inloopsoos op woensdagmiddag! Kosten € 1,50 voor een gezellige middag met koffie of thee en 
andere activiteiten.  Misschien ken je iemand in jouw omgeving voor wie het Vrouwengilde Goes iets 
kan betekenen. De gezelligheid op zo’n middag doet iedereen goed.

Woensdag 16 november Inloopsoos, 
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal
altijd gezellig om weer even bij de praten. Kosten € 1,50 voor een gezellige middag met koffie of 
thee. Introducees zijn van harte welkom.   

Woensdag 23 november  Kaarsen verven of versieren 
in het Ambachtencentrum bij de Hollandse Hoeve
aanvang 14.00 uur in het
Kaarsen kleuren of versieren € 7,00 per 2 stuks 
Bijenwas kaarsen rollen  € 2.50 per 2 stuks 
Losse kaarsen kleuren en of versieren tussen de € 3,00 en € 7.00 
dit naar gelang de grote van de kaars. 
Een leuke creatieve bezigheid en een kaars brengt altijd weer een gezellige sfeer

DECEMBER
Woensdag 7 december  Inloopsoos
altijd gezellig om weer even bij de praten. 
Kosten € 1,50 voor een gezellige middag 
met koffie of thee en met een beetje 
Sinterklaassfeer

Dinsdag 13 december  inloopsoos en KERSTSTUKJE maken
Onder leiding van Dimphy gaan wij weer een mooi kerststukje maken
Voor de inloopsoos is iedereen welkom. 
Kosten € 1,50 voor een gezellige middag met koffie of thee.  
Deze middag is het mogelijk een kerststukje te maken.  
Neem een schaar en mesje mee. Voor de overige spullen wordt gezorgd. 
Kosten € 10,00 p.p.  Opgave voor 6 december.

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

UITNODIGING NOVEMBER DECEMBER 2022  

http://www.vrouwengildegoes.nl
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Dinsdag 14 december Kerstbijeenkomst
Dit jaar hebben wij het programma omgekeerd en beginnen met een overheerlijke lunch in 
Restaurant “MARKTZICHT” 

Ontvangst 13.30 uur met een drankje. Er wordt een keuze-lunch geserveerd 
De keuze van de gerechten worden aan tafel opgenomen
Een drankje en een kop koffie of thee zijn bij de prijs inbegrepen. Kosten: 
€ 20,00 p.p. incl. de vermelde drankjes. voor 6 december opgeven

Daarna een kerstoverdenking in de Magdalenazaal door Jeanine
waarmee wij de bijeenkomsten van het Vrouwengilde voor dit jaar afsluiten

Wij wensen jullie fijne                               
   Kerstdagen en een heel goed          
               en gezond 2023 
   

 Hollandse garnalensoep of  
Paddenstoelensoep 

 Pasteitje met wildragout of  
paddenstoelragout. 

 Chocoladedessert met kersen 


