
Vrije tijd 

 

Activiteiten Walcheren 

Augustus 18  

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 



Vrije tijd 
Menukaart  Eethuis 
 

 

 
 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
donderdag 

16 
augustus 

 
Kip giros bowl 

 
met Griekse 
salade 

aardappelpartjes 
en tzaziki. 

 

 
 

Griekse yoghurt 
met honing en 

walnoot 

donderdag 

   30 
augustus 

 

pizzapizzapizzapizza----picknickpicknickpicknickpicknick    
    
 

 
op  verrassings- 
locatie ?? 
Start en eindpunt op 
de Scheldestraat. 

    

TTTTijdijdijdijd:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.00 uur0 uur0 uur0 uur            
                                                                                            (taxi’s om 20.00 uur bestell(taxi’s om 20.00 uur bestell(taxi’s om 20.00 uur bestell(taxi’s om 20.00 uur bestellen, en, en, en, Clijverstraat 54  
                         = om de hoek van Scheldestraat) 
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot dinsdagtot dinsdagtot dinsdagtot dinsdag    15.00 uur voor het eethuis15.00 uur voor het eethuis15.00 uur voor het eethuis15.00 uur voor het eethuis 
Kosten:           €  6, - ,  drankjes: €  0,50  
Waar:              Scheldestraat  21 Vlissingen 
Niet afgemeld 24 uur   ? Dan moet je toch betalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije tijd 
 

 

 

 zon 

19 aug     Midgetgolf 
Het is inmiddels al bijna een traditie geworden: de zomeractiviteit  een  potje 

midgetgolf.  

We gaan weer  naar uitspanning Molen de Jonge Johannes bij Serooskerke.  Ze 

hebben daar 18 leuke banen met grappige en moeilijke verrassingen.  

Dus ga mee om een balletje te slaan ! 

 

Tijd:                14.00 tot 17.00  uur                         

Aanmelden:   vóór  woensdag   15 augustus vóór  woensdag   15 augustus vóór  woensdag   15 augustus vóór  woensdag   15 augustus ! 
Kosten:          € 12 ,-  (incl. midgetgolf + koffie/thee + iets lekkers + drankje)     
Waar:             Uitspanning Jonge Johannes, Vrouwenpolderseweg 55a  
                       4353BC Serooskerke  
                       Eigen vervoer regelen ! 

 
don              
23  aug      Avond fietstocht             
 
 
Een mooie zomeravond, wat is er dan fijner om even lekker een rondje te fietsen ? 
Met anderen te fietsen !  En dat kan we gaan een gezellig rondje maken over 
Walcheren (ong. 15 km).  En natuurlijk stoppen we ergens voor een kopje koffie of 
thee. 
 
Tijd:                18.30 tot 21.00 uur 
Aanmelden:   voor woensdag 15 augustusvoor woensdag 15 augustusvoor woensdag 15 augustusvoor woensdag 15 augustus    
Entree:           € 5,--  (incl. 1 consumptie) 
Waar:            Vertrek is bij de Veerse Poort.  Uiteraard eigen fiets meebrengen ! 
 
 



Vrije tijd 
           Pizza Picknick            
don               

30 aug     Nu het nog kan willen we lekker weer eens buiten gaan picknicken 
                               met pizza’s. 
We gaan een mooi plekje uitzoeken dichtbij de Scheldestraat. 
Dus vertrek en eindpunt is bij de Scheldestraat dus taxi’s gewoon hier bestellen. 
(Bij slecht weer blijven we gewoon op de Scheldestraat.) 
Tijd:                17.30 tot 20.00 uur 
Aanmelden:   voor woensdag 15 augustusvoor woensdag 15 augustusvoor woensdag 15 augustusvoor woensdag 15 augustus    
Entree:           € 6,--  (incl. 1 consumptie) 
Waar:              Scheldestraat 21 Vlissingen 
 

Programma Augustus 

Don   16  aug Eethuis Scheldestraat  Vlissingen  

    

Zon   19  aug Midgetgolf Jonge Johannes Serooskerke 

    

Don   23  aug Avondfietstocht Veerse Poort Middelburg  

    

Don   30 aug  Pizza Picknick  Scheldestraat Vlissingen 

    

Wordt verwacht:Wordt verwacht:Wordt verwacht:Wordt verwacht:       

    

zat      1 sept Arti boottocht  ???  Wolphaartsdijk 

    

don     6 sept Poolen Arsenaal Vlissingen 

    

    

Vrije Tijd Walcheren  is met      

vakantie  tot  13 augustus ! 

Iedereen een hele fijne 

zomer ! 

    

AanmeldenAanmeldenAanmeldenAanmelden    voor activiteitenvoor activiteitenvoor activiteitenvoor activiteiten::::    

    fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl 


