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AgendaGoes
Datum
Activiteit
10 november

Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebben14
Wethoudersspreekuur
voor
denjuni	
binnen zes weken
na de dag van verzending
inwoners
en ondernemers,
(zie vermelde datum)
een gemotiveerd
bezwaarwww.goes.nlen
> Bestuur
en
schrift indienen bijzie
burgemeester
wethouders.
Organisatie
> Spreekuur
Het indienen van een
bezwaarschrift
schorst
		
- 19.30
uur kan een
de werking van het18.30
besluit
niet. Wel
		
Stadskantoor
belanghebbende die
bezwaar heeft gemaakt, de
19
juni	Informatiebijeenkomst
AVG
voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zeelandvoor
ondernemers,Postbus
West-Brabant, Team
Bestuursrecht,
		
zie www.goes.nl
> nieuws
90006, 4800 PA Breda,
verzoeken een
voorlopige
19:30
- 21:30
uur
voorziening te treffen,
indien
onverwijlde
spoed,
		
Stadhuis,
Grotedat
Markt
gelet op de betrokken
belangen,
vereist. Voor
21
Debatraad,
zie voor
agenda
eenjuni	
dergelijk verzoek
is griffierecht
verschuldigd.
www.goes.nl > Bestuur en
Organisatie > Vergaderschema
Verstrekken persoonsgegevens
19:30
uur (de officiële
In de basisregistratie
personen
		
benaming voor deStadskantoor
Nederlandse bevolkingsad28
juni	
Hamerraad en raadscommissie,
ministratie)
zijn persoonsgegevens
opgenomen
agenda
van alle inwoners zie
vanvoor
Goes.
Het gaat hierbij om
		
www.goes.nl
Bestuur en
zowel uw adresgegevens,
als om> gegevens
over
Organisatie
Vergaderschema
huwelijk, nationaliteit,
ouders>en
kinderen. Deze
		
19:30automatisch
uur
gegevens worden vaak
verstrekt
		
Stadskantoor
aan overheidsinstellingen
en enkele bijzondere
maatschappelijke instellingen, voor zover dat
Voor
evenementen
ziehun
www.goesisgoes.nl
noodzakelijk
is voor
wettelijke taken. Deze
instellingen baseren beslissingen vaak direct op
de uit de basisregistratie verkregen informatie.

Begrotingsraad voor Begroting
2017 zie voor agenda
Omgevingsvergunningen
www.goes.nl > Bestuur en
De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke
Organisatie > Vergaderschema
Aanvragen omgevingsvergunning
doeleinden kunt u niet voorkomen; dit is verplicht
15.00 uur
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij de volgende
aanvragen
omkunnen
een
voorgeschreven.
Soms
echter ook anderen
Stadskantoor
omgevingsvergunning
hebben ontvangen.
van ontvangen
aanvragen
heeft uit
eende
informatief
beschikbare
gegevens
basisregis14 november
Inloopbijeenkomst
voorDe publicatieverzoeken
karakter. Tegen eenbelangstellenden
aanvraag kan geen
bezwaar
wordentratie
gemaakt.
te verstrekken. Hiervoor kunt u geheimhouover
de
ding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan
werkzaamheden aan de nieuwe
datum
zaaknummer
omschrijving
om verstrekking
aan verplichte derden (zoals een
aansluiting op delocatie
A58
ontvangst
curator of advocaat die een dagvaarding aan uw
19.30 - 21.00 uur
05-06-2018 OMG-2018-0354
het vervangen
van eeninterkerkelijke
installatie
de stichting
Stadskantoor Oranjeplaatweg 4A adres wil uitbrengen),
			
te ‘s-Heer
voor de(die
vergister
ledenadministratie
in beginsel voor alle
17 november
Wethoudersspreekuur
voorArendskerke
05-06-2018 OMG-2018-0356
Hudsonweg te Goeskerkgenootschappen
het bouwen
van een restaurant
in Nederland
zorgdraagt
inwoners en ondernemers,
05-06-2018 OMG-2018-0353
32 voor
te Goes
het bouwen vaneneen
villa
de ledenadministratie)
aan
vrije derden
zie www.goes.nl Noordoordplaat
> Bestuur en
05-06-2018 OMG-2018-0352
Korenbloemstraat 28
te Goes
het bouwen
van een
carport
(niet
commerciële
instellingen,
zoals
sport en
Organisatie > Spreekuur
05-06-2018 OMG-2018-0351
het bouwen
van een bedrijfspand
of particulieren).
18.30 - 19.30 uurHudsonweg te Goesmuziekverenigingen
05-06-2018 OMG-2018-0355
Stadskantoor Contrabasweg te Goes	het bouwen van een vrijstaande
woning
Bij de gemeente
kunt u schriftelijk verzoeken
17 november
Hamerraad en Commissie,
06-06-2018 OMG-2018-0357
Nazareth 59B>te Wolphaartsdijk	
het bouwengeen
vangegevens
een bedrijfspand
om aan die instellingen
over
zie voor agenda www.goes.nl
06-06-2018 OMG-2018-0358
Van Dusseldorpstraat,
het bouw- en
woonrijp maken
u uit de basisregistratie
te verstrekken.
Hier-van
Bestuur en Organisatie
>
			 VergaderschemaVogelzangsweg en Fransen
de Van
Dusseldorpkavel
voor zijn speciale
formulieren
beschikbaar.
			 19.30 uur
van de Puttestraat teDeze
Goeskunt u via DigiD invullen op www.goes.
06-06-2018 OMG-2018-0360
het verwijderen van bomen
nl>inwoner>publiekszaken>loket
of telefonisch
Stadskantoor Evertsenstraat te Goes	
t.b.v.
bouwactiviteiten
opvragen bij de
afdeling
Publiekszaken 14 0113.
08-06-2018
OMG-2018-0361
Hudsonweg te GoesNadat de gemeente
het bouwen
van een
ambulancepost
uw verzoek
heeft
verwerkt
Voor evenementen
zie www.goesisgoes.nl
ontvangt u een bevestiging.
Na
eencollegespreekuur
afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Geen
u
aanvragen 10
inzien.
opdedonderdag
november
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw
gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan
(schriftelijk) een overzicht opvragen bij de
Burgemeester
en wethouders
maken is
bekend
dat zij na toepassing
van de reguliere
gemeente. Binnen
enkele weken krijgt u dat overvallen. Het eerstvolgende
spreekuur
donderdag
voorbereidingsprocedure
de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
zicht (kosteloos)
thuisgestuurd.
17 november om 18.30 uur.
Het collegespreekuur van 10 november komt in

Verleende
omgevingsvergunningen
(regulier)
verband met
behandeling van de begroting
te verdatum
zaaknummer
verzending
Gehandicaptenparkeerplaats

locatie

omschrijving

Het is belangrijk dat de gegevens in de basis4-6-2018
OMG-2018-0184
Zaagmolenstraat
te Goes	
hetenuitbreiden
vanTwijfelt
de woning
juist
actueel zijn.
u ofen
uw
Burgemeester en
wethouders hebben
besloten een 30registratie
bouwen
van dan
een schuur
gegevens kloppen?
Neem
contact op met
gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het
4-6-2018
OMG-2018-0268
Carterlaan
31 te Goes	
het plaatsen van
een
dakkapel
de afdeling Publiekszaken.
Over
uw
rechten op
en
kenteken van een
gebruiker wonende
te Goes in
voordakvlak
plichten die tehet
maken
hebben met de basisregisde buurt van of aan:
5-6-2018
OMG-2018-0242 86Blokjesplaat
8 te Goes	
het vervangen
van Deze
de perceelsinrit
tratie is een folder
beschikbaar.
folder kunt u
- ’s Heer Hendrikskinderenstraat
d.d (1 novemdoor
nieuwePubliekszaken.
inritten
opvragen bij de
afdeling
ber 2016)
6-6-2018
OMG-2018-0279 stationsgebied te Goes	het verleggen van kabels en
leidingen t.b.v. de reconstructie van
het stationsgebied
6-6-2018
OMG-2018-0241 Fagotlaan 10 t/m 18 (even)
het bouwen van 5 rijwoningen
			
te Goes
6-6-2018
OMG-2018-0247 Beethovenlaan 61 te Goes	het toevoegen van een
rookgasafvoerkanaal en plaatsen
van een erfafscheiding
7-6-2018
OMG-2018-0170 Westsingel 1 te Goes
het wijzigen van de voorgevel
5-6-2018
OMG-2018-0245 Houtkade 300 - 328 te Goes
het bouwen van 15 rijwoningen
Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team
Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Verlenging beslistermijnen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer
locatie
omschrijving
				

nieuwe uiterste
beslisdatum

OMG-2018-0250
		

20-7-2018

‘s-Heer Hendrikskinderenstraat het verbouwen en renoveren
38 t/m 46 te Goes
van de bestaande panden

Meldingen
op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer
Omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit
algemene
regels
voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:
Aanvragen
omgevingsvergunning
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
Burgemeester en
wethouders maken
bekend dat zij de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunontvangst
ning hebben ontvangen:
25-4-2018
M-ACT180261
Diazweg 6 te Goes	het oprichten van een tegel- en
vuurwerkhandel
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving

ontvangst

De
publicatie van
ontvangen meldingen
heeft eenteinformatief
karakter.
eenvan
melding
kan geen
31-10-2016
OMG-2016-0610
Karrelanden
Goes
hetTegen
bouwen
een vrijstaande
bezwaar worden gemaakt. Als u vragen of opmerkingen heeft over ingediende
woning meldingen, dan kunt u
contact
opnemen
met de Regionale Uitvoeringsdienst
via telefoonnummer
01-11-2016
OMG-2016-0619
Oude Boomgaard Zeeland
5
het brandveilig(0115)
gebruik745
van100 of
via info@rud-zeeland.nl
te Kloetinge
gebouw 40 na herinrichting
04-11-2016 OMG-2016-0622 Proeftuin 7 te Wilhelminadorp het bouwen van een overkapping aan
Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen
de schuur
Burgemeester
wethouders makenScottweg
bekend dat
de volgende vergunningen
en ontheffingen
hebben
04-11-2016 enOMG-2016-0621
12zij
te Goes
het vervangen
van bestaande
verleend:
reclame

datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
verzending
De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen
7-6-2018
OMG-2018-0318
bezwaar worden
gemaakt.
			

Geldeloozepad en
ontheffing geluidshinder voor het
Westhavendijk te Goes	aanbrengen van asfalt en markering
van 13 op 14 juni 2018
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsproceDoor
burgemeester
verleende vergunningen
ontheffingen
dure de
de volgende
omgevingsvergunningen
hebbenen
verleend:
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum
datum
verzending
verzending

zaaknummer
zaaknummer

locatie
locatie

omschrijving
omschrijving

5-6-2018
van Guinea
te Goes	een
evenementenvergunning
31-10-2016 EVG-2018-280
OMG-2016-0529 Bocht
Noorddijk
20
het realiseren
van een verbouwing
La
el patio
opde1 woning
juli 2018
te Wolphaartsdijk
en Fiesta
uitbreiding
van
6-6-2018
aan de Marquesweg
een
evenementenvergunning
31-10-2016 EVG-2018-262
OMG-2016-0560 Parking
Klein Frankrijk
7A te Goes
het wijzigen
van de gevels vanvoor
			
te Goes
Meeting
op 7 juli 2018
bestaandAuto
bedrijfspand
7-6-2018
Perponcherpolderweg
ontheffing
schenken
zwak31-10-2016 DHW_O-2018-108
OMG-2016-0508 De
Stationsplein
1 te Goes 1
het vervangen
van het
			
te Wolphaartsdijk	alcoholhoudende
perronmeubilair dranken tijdens
Outdoor
op 21 juli 2018
4-11-2016
OMG-2016-0537 van Dusseldorpstraat te Goes FunFest
het rooien
van 4 waardevolle
eiken
7-6-2018
EVG-2018-107
Perponcherpolderweg
evenementenvergunning
voor
4-11-2016
OMG-2016-0540 De
Duvensteijn14
en 14A te 1Goes een
het bouwen
van een 2^1 kapwoning
			
te Wolphaartsdijk
FunFest Outdoor op 21 juli 2018
7-6-2018
DHW_O-2017-539
Grote Markt
te Goes	
Tegen een verleende
vergunning kunnen
belanghebbenden
binnen ontheffing
zes weken schenken
na de dagzwakvan verzending
alcoholhoudende
dranken tijdens
(zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders.
Het
Trekkers
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluitTruckers
niet. Welen
kan
een belanghebbende
op 24
juni 2018
die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant,
Team
7-6-2018
Ring
Oud-Sabbinge	
een evenementenvergunning
voor
Bestuursrecht,EVG-2018-315
Postbus 90006, 4800
PAteBreda,
verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien
opis8griffierecht
juli 2018
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Vooreen
eenopenluchtdienst
dergelijk verzoek
8-6-2018
verschuldigd. DHW_O-2018-343 Manhuistuin te Goes	ontheffing schenken zwak alcohol
tijdens de Haringparty
op 13 juni 2018
Inzage aangevraagde en verleende vergunningen
6-6-2018
DHW_V-2018-198
Grote Markt 10
Goes	
drank- en horecavergunning
Na een afspraak
met de afdeling Vergunningen
ente
Handhaving,
telefoonnummer
(0113) 249 700, kunt
horecabedrijf De Kookclub
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
11-6-2018
EXH-2018-346
Grote Markt 10 te Goes	exploitatievergunning horecabedrijf
De Kookclub
Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Op 29 september 2016 is een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen van J.L. Aers
Tegen
ontheffing
kunnen
binnen
zes weken
na realiseren
de dag
& Zn. een
voorverleende
de locatievergunning
gelegen aanofKlein
Frankrijk
31 inbelanghebbenden
Goes. Het betreft een
melding
voor het
van
(zie vermelde
datum)
eendaaraan
gemotiveerd
bezwaarschrift
indienen
bij de burgemeester/
vanverzending
een onbemand
tankstation.
Indien
behoefte
bestaat kunnen
inlichtingen
worden ingewonburgemeester
en wethouders.
Het indienen
bezwaarschrift
schorst
werking van
het besluit
nen bij RUD Zeeland,
telefoonnummer
+31van
(0)6een
51204428.
De melding
is de
geregistreerd
onder
nummer
niet.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de
M-ACT162556.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een
voorlopige
voorzieningentewethouders
treffen, indien
onverwijlde
spoed, gelet en
op de
betrokken belangen, dat vereist.
Door burgemeester
verleende
vergunningen
ontheffingen
Voor
een dergelijk
verzoek is griffierecht
verschuldigd.
Burgemeester
en wethouders
maken bekend
dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben
verleend:

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
Na
een afspraakzaaknummer
met de afdeling Vergunningen
datum
locatie en Handhaving, telefoonnummer
omschrijving(0113) 249 700, kunt
uverzending
de verleende vergunningen inzien.

7-11-2016

OOW-2016-403

Raadhuisstraat 7
’s Heer Arendskerke

het plaatsen van een container
van 1 november 2016
Vaststelling bestemmingsplan ‘Van Dusseldorpstraat’ en Beeldkwaliteitsplan
tot 1 november 2017
‘Van
Dusseldorplocatie’
2-11-2016
OOW-2016-414
Anjelierstraat te Goes
verlenging tot 12 november 2016
voor het plaatsen van een schaftkeet
Burgemeester
wethouders maken,Grote
op grond
artikel
Wet ruimtelijke
ordening,
bekend
4-11-2016 enAFW-2016-429
Kadevan
34 te
Goes 3.8 van deontheffing
sluitingsuur
in verband
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Van Dusseldorpstraat opmet
31 mei
gewijzigd
een2018
besloten
feest heeft
vastgesteld. Ook het beeldkwaliteitsplan Van Dusseldorplocatie is vastgesteld.
op 19 november 2016
Het
bestemmingsplan
heeft
betrekking
op de geplande
Door
de burgemeester
verleende
vergunningen
en woningbouw
ontheffingenop de voormalige locatie van het
Goese Lyceum aan de Van Dusseldorpstraat en Vogelzangsweg. Ten opzichte van het ontwerpplan is het
De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:
onderdeel ‘verkeer/parkeren’ in hoofdstuk 4 van de toelichting aangepast.
Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en het vastgestelde beeldkwaliteitsplan zijn
datum
zaaknummer
locatie
omschrijving
vanaf 14 juni 2018 gedurende zes weken digitaal te raadplegen via
verzending
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGO17-VG99 en tevens beschikbaar
4-11-2016
DHW_O-2016-438 Bleekveld te Goes
ontheffing schenken zwak-alcoholvia www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor.
houdende dranken tijdens de Lifestyle markt op 12 november 2016
Tijdens de genoemde termijn kan een belanghebbende tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij
4-11-2016
EVG-2016-425
Keizersdijk te Goes
een evenementenvergunning voor de
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep
Kerst Sing-in op 24 december 2016,
kan alleen worden ingesteld door:
de Keizersdijk is afgesloten tijdens
-	een belanghebbende die omtrent het ontwerpbestemmingsplan tijdig zijn zienswijze bij de
dit evenement.
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt;
-	een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij
Tegen een verleende vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag
de gemeenteraad kenbaar te maken;
van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/bur-	een belanghebbende die door de wijziging die bij de vaststelling in het bestemmingsplan is
gemeester en wethouders . Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
aangebracht in een nadeligere positie wordt gebracht.
Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, verzoeken een voorlopige
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn,
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een
tenzij bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om
dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.
voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op
Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen
het verzoek is beslist.
Na een afspraak met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoonnummer (0113) 249 700, kunt
Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.
u de aanvragen en verleende vergunningen inzien.
www.goes.nl

www.goes.nl
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Informatiepagina woensdag 13 juni 2018
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Rijdt u mee met de bus van het Rode Kruis?
Elke dinsdag verzorgt de afdeling N.W. Beveland van het Nederlandse Rode Kruis met haar bus
gezelligheidsritten voor inwoners van Goes, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp. De ritten zijn
bedoeld voor bewoners die door hun beperkingen niet ver kunnen lopen. Voor het vervoer maakt het
Rode Kruis gebruik van een bus die ook is ingericht voor het vervoer van personen met een beperking,
inclusief rolstoelvervoer. De bus kan maximaal 7 personen meenemen en bij alle ritten is een
gediplomeerde EHBO-begeleider van het Rode Kruis aanwezig.
De deelnemers worden thuis opgehaald en daar ook weer teruggebracht. Van de deelnemers wordt een
bijdrage in de kosten gevraagd. Deze bijdrage is bedoeld om een deel van de vervoerskosten (brandstof,
tol, etc.) te dekken. De hoogte van de bijdrage is daarom afhankelijk van de afstand die wordt afgelegd.
In de tweede helft van 2018 zijn de volgende ritten gepland:

Datum

Bestemming

Kosten

3-jul
10-jul
17-jul
24-jul
31-jul
7-aug
14-aug
21-aug
28-aug

Bezoek aan de Rozentuin in Kats (entree € 5,00)
Rondrit over Walcheren
Rondrit door de zak van Zuid-Beveland met koffiedrinken bij de ‘Landing’
Bezoek aan de pluktuin in Kruiningen
Rondrit door de kop van Schouwen
Rondje Veersemeer en koffiedrinken bij de ‘Meerkoet’
Rondrit rond Wemeldinge met koffiedrinken in Wemeldinge
Rondrit rond Wolphaartsdijk en koffiedrinken bij het vliegveld
Bezoek aan kaasboerderij Schellach

€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00

Datum

Bestemming

Kosten

4-sep
11-sep
18-sep
25-sep
2-okt
9-okt
16-okt
23-okt
30-okt
6-nov
13-nov
20-nov
27-nov
4-dec
11-dec
18-dec

Rondrit met bezoek aan Neeltje Jans
Bezoek aan het Bevrijdingsmuseum (entree voor eigen rekening)
Rondrit door Oost-Zuid-Beveland met bezoek aan Alpaca-boerderij
Rondje Brabantse Wal
Rondrit Walcheren met bezoek aan boulevard Vlissingen
Bezoek aan het Watersnoodmuseum (entree voor eigen rekening)
Bezoek aan de kleine St. Pieter in Oudenbosch
Bezoek aan Terneuzen (ritprijs inclusief tunnel)
Bezoek aan orgelmaker in Oud-Sabbinge
Bezoek aan kaasboerderij Schellach
Bezoek Zeeuws Museum (entree € 7,50)
Kerstmarkt Intratuin Koudekerke
Kerstmarkt Intratuin Koudekerke
Kerstmarkt Intratuin Koudekerke
Kerstmarkt Intratuin Halsteren
Kerstmarkt Intratuin Koudekerke

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 7,50
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

Bij de ritten wordt gezamenlijk koffie gedronken. De kosten van de koffie (met eventueel iets erbij)
zijn voor eigen rekening. Ook moet u eventuele entreekosten van musea e.d. zelf betalen. Voor meer
informatie over de rondritten of om u aan te melden kunt u contact opnemen met het Vrijwilligerspunt
Goes via telefoonnummer 0113 - 277 122 (tussen 9.30 en 12.30 uur) of via het e-mail adres
info@vrijwilligerspuntgoes.nl.
www.goes.nl

