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JANUARI
Woensdag 11 januari NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal
Welkom allemaal! Met z’n allen het Nieuwe Jaar in onder het genot 
van een drankje en een hapje! En natuurlijk zijn er weer lekkere 
oliebollen. Net als vorig jaar rekenen we op een grote opkomst. 
Even tijd om met elkaar te toosten en gezellig bij te praten.  

Dinsdag 17 januari 
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal
Voorstelling Jan Lauret met een mooi verhaal
 
Woensdag 25 januari   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.   
 
FEBRUARI
Woensdag 1 februari  Inloopsoos 
aanvang 14.00 uur in de Magdalenazaal
Altijd gezellig om weer even bij de praten. Kosten € 1,50 voor een
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 15 februari 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.

Dinsdag 21 februari  Algemene Ledenvergadering
aanvang 10.30 uur  in Het Geerteshuis

 Jachthuisstraat 13  4481 AK Kloetinge

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 Januari Februari 2023 

http://www.vrouwengildegoes.nl
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AGENDA LEDENDAG
10.30 uur. Ontvangst leden met koffie en iets lekkers.
10.20 uur Opening van de vergadering door de voorzitter

Mededelingen en Ingekomen stukken.
Voorlezen van notulen van 16 02 2022
Jaarverslag van 2022
Jaarverslag Penningmeester en Kascommissie.
Nieuw Kascommissielid benoemen.
Verslag van “Lief en Leed”  door Dimphy van Zon 
Jaarlijkse reisje. 
Bedanken van de dames wil de convocaties rondbrengen.
Ons “goede doel” Het Clarahofje
Rondvraag.

11.30 uur. Het woord is aan Jolanda van de Sluis
over Saar aan huis          

12.45 uur.  Korte overdenking door, 
Jeanine Heezemans.

13.00 uur. Lunch.
14.00 uur. Optreden van TheateR TzT
15.30 uur. Verwacht einde.

Zet deze datum in uw agenda!!!
Saar aan Huis biedt aanvullende mantelzorg aan ouderen, ook bij dementie. Onze Saars 
ondersteunen u niet alleen thuis, maar ook in woonzorgcentra en verpleeghuizen. Uw wensen 
staan voorop. Zo houdt u zelf de regie. U kunt op een plezierige manier langer in uw eigen 
omgeving blijven wonen. 
Saar aan Huis biedt ook ondersteuning aan overbelaste mantelzorgers. Familie en vrienden 
helpen graag maar wonen soms ver weg of hebben zelf een druk leven. Onze Saars kunnen 
dan helpen. Saar aan Huis heeft vestigingen in heel Nederland. Er is er altijd een bij u in de 
buurt.

TheateR TzT     Roest
Kan het? Dat in één ogenblik besloten ligt dat je bij elkaar past? Klopt het dat ik jou, een 

onbekende, in één oogopslag herken? Wel verwarrend.
Hij en zij zagen elkaar, ieder voor zich, al vaker op afstand. Nu staan ze tegenover elkaar, 
dichtbij en zien elkaar zonder verrekijker. Hoe zal het gaan? Gaat het zoals ze, ieder voor 

zich, hadden gehoopt? Gaat het, zoals ze, ieder voor zich, hadden bedacht?
Klopt het? Of…?

Roest is een humoristische voorstelling vol met ongemak, geschreven door Jibbe Willems. Ali 
Pankow heeft het geregisseerd.   De voorstelling duurt 50 minuten.
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