
Zondag 10 juni 2018 van 12.00 - 17.00 uur

En nog veel meer...voor jong en oud!



 

1. Ring 1, Adriaanskerk
Tentoonstelling in het koor van de kerk: “ Terug in de tijd”, ieder half  uur muziek op een klein draai-
orgel en koffie met zelfgebakken lekkers. Vrijwillige bijdrage t.b.v. onderhoud Adriaanskerk. 
www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl

14. Mr. P Moggestraat 5, Muziekvereniging 
Crescendo Dreischor. Crescendo laat in het 
dorpshuis en op verrassende plaatsen in het 
dorp horen wat er zoal in het repetoire zit. Ook 
als u niet in Dreischor woont, bent u van harte 
welkom om bij onze vereniging te komen spelen. 
Gratis. www.crescendodreischor.nl

15. Stoofweg 6, Knap Lekker
Een palletje huisgemaakte mini hapjes/
brownies/bars met koffie, thee of  drankje voor 
€ 2,50. Knap Lekker maakt themataarten, party 
hapjes en verzorgt High Tea bij u thuis of  in onze 
sfeervolle tuin.www.facebook.com/knaplekker

16. Stoofweg 5, Werken met Carola
Stel je bent 80 jaar oud...hoe kijk je dan het 
liefste terug op je leven? Werken met Carola 
betekent werken aan jezelf, versterken van jezelf  
en het maken van keuzes die echt bij je passen. 
Denk hierbij aan studie, loopbaan of  hoe je in 
het leven wilt staan. Je bent van harte welkom 
in mijn coachpraktijk voor een kop koffie of  thee 
en een kennismaking. Gratis.
www.werkenmetcarola.nl

17. Stoofweg 1, Proefplein Dreischor
Wij bieden u een proeverij van onze producten, 
omlijst met muzikaal lokaal talent.
De IJsmuts:
www.facebook.com/deijsmuts
Poffers aan Zee:
www.facebook.com/poffersaanzee
De Schouwse Palingroker:
www.deschouwsepalingroker.nl

18. Bogerdweg 17, B&B La Boule, Interieur
Het adres voor interieur, advies & styling. Maak 
kennis met de prachtige collectie meubel- en 
gordijnstoffen. Vandaag 21% korting op uw 
aankoop.Tevens bezichting B&B La Boule.
T. 06 23 02 22 09  /  06 23 32 94 74

19. Bogerdweg 35, Wol en Breiboetiek 
Ans Bienefelt. Groot aanbod verschillende 
merken brei-haakgarens & vakkundig advies. 
Gratis. Doorlopend: Doe mee en haak een 
omslagdoek van  verloopgaren. Voor beginners 
& gevorderden €24,50 incl. garen.
www.wolenbreiboetiek.nl

20. Zuiddijk 4, Wijnhoeve De Kleine Schorre
15.00u rondleiding. Gratis.
www.dekleineschorre.nl

21. Zuiddijk 4, Pizza-ovens met haardhout
Demonstratie. Doorlopend. Gratis.
www.haardhout.eu

22. Zuiddijk 4, Proeflokaal de Kleine Schorre 
Wijnproeverij van drie proefglazen. 13.00 uur en
16.00 uur, € 8,00 p.p.
www.dekleineshorre.nl/proeflokaal

5. D. Ockersestraat 7, Brandweerpost Dreischor 
Brandveilig leven, preventieve tips, bezichtiging 
van het brandweermateriaal en informatie 
over Brandweerpost Dreischor. Springkussen 
voor de kinderen en omstreeks 14.15u een 
demonstratie! www.facebook.com/BRW4831

6. Ooststraat 1, Koffiekaffee De Boekhouder
Koffie en meer ... op het hoekje van de Ring. 
Ons geheim is chocolade, en passie voor ons 
vak! Bij aankoop van een kopje koffie of  thee: 
chocolade!! T. 06 55 98 54 17

7. Molenweg 3, Streek- en landbouwmuseum 
Goemanszorg. Toegang museum voor halve 
prijs. Extra tentoonstelling binnen: Veranderd 
Eiland, voor en na de Ramp en demonstratie 
vlas-bewerking. Extra buiten: Wandeling door 
Dreischor met gids om 13.00 uur.
www.goemanszorg.nl

8. Welleweg 41, KleurAnneliese
Dure kleding aangeschaft maar nooit gedragen? 
Een kast vol kleren maar niets om aan te 
trekken? Voel je vrij om KleurAnneliese te 
bezoeken voor informatie over Kleur-en 
stijlanalyses. Gratis. De praktijk is minder goed 
bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn 
en jonge kinderen.www.kleuranneliese.nl

9. Welleweg 35, Andere Wereld
Unieke natuurkunst, zeer bijzondere helende 
meditatiegrot. Doorlopende sessies in deze grot. 
Gratis. www.deanderewereld.net

10. Welleweg 35a, Rana Natuurpark
Vijvers, planten, hangstoelen, schildpadden, een 
ruine, een grot...een groene oase in Dreischor. 
Unieke natuurbeleving voor jong en oud. Vrije 
toegang. www.hetgroenekikkertje.nl

11. Welleweg 35a, Rana Feet
Marjan Dijst: informatie over voetreflex massage 
en korte, ontspannende voetreflex massage in 
een natuurlijke omgeving. € 2,50.
T. 06 30 39 37 16

12. Welleweg 35a, De witte Tovenaar
Vanuit zijn achtergrond als therapeut 
Emotioneel Lichaamswerk, Massage, Ademwerk 
en het leven zelf  begeleidt Frank Nachtegaal 
mensen op het pad van groei en persoonlijke 
ontwikkeling. Vandaag is de Ger open voor 
iedereen om ff  te relaxen, in de hangmat te 
liggen of  elkaar te ont-moeten. Gratis
T. 06 13 23 49 33

13. Mr. P Moggestraat 5, Dorpshuis De 
Dorpsvloer. Ons dorpshuis, hét Trefpunt van ons 
dorp! Stap binnen en laat u verrassen door wat 
we zoal doen hier binnen. Gratis.
T. 06 55 98 54 17

2. Ring 40, Prepareerbedrijf “ De Opzetterij 
V.o.F.” Uitleg over het prepareren van dieren. 
Gratis. www.deopzetterij.nl

3. Ring 5, Lekker bij Maas
Proeverij van huisgemaakte walnotenlikeur en 
walnotenbrood met boerenkaas en/of  Zeeuwse 
witte worst. € 3,- . www.lekkerbijmaas.nl 

4. Zuidstraat 2, Studio Onbekommerd
Mini-haiku-safari door Dreischor voor jong en 
oud: 13.00, 15.00 en 16.30 uur. ± 30 minuten. 
Ga mee op schrijf-safari door Dreischor: Maak 
kennis met Onbekommerd Schrijven en laat je 
inspireren door dit mooie dorp. Voor iedereen 
van 8-108 met en zonder schrijfervaring. In het 
atelier: inloopactiviteit creatief  denken & doen. 
Gratis. www.studioonbekommerd.nl
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