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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
12 sept

Dinsdag
10 sept

Dinsdag
3 sept

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Inloop  €6,00

Eethuis €10,00

Inloop  €1,00

Eethuis

Inloop

Eethuis

Inloop

Groentesoep
Macaroni
Tomatensalade

10 jaar vrije tijd... 
Jubileum speurtocht!
We trekken door 
de stad en gaan 
samen allerlei mooie 
en leuke dingen 
ontdekken. Je krijgt 
drinken en lekkers 
onderweg.

Kerriesoep 
Roti met kip
Fruit
incl. flesje bron- of 
gewoon water

Sport & spel
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Eethuis

Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Dinsdag 
24 sept

Donderdag 
26 sept

Zaterdag 
28 sept

5

Inloop

 

Eethuis

Burendag

Bezoek aan de 
bloementuin! Je mag 
je eigen bos bloemen 
knippen.

Andijvie 
Aardappelpuree
Gehaktballetje
Kwark met vruchten

Welkom tussen 12.00u 
en 14.00u voor een 
lekkere kop soep en 
om een spelletje te 
spelen bij vrije tijd!

Dinsdag 
17 sept

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Inloop gratis

Inloop €4,00
incl. 1 drankje

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Burendag €2,00
Drankjes €0,50

Kipspies met 
zigeunersaus
Doperwtjes
Rijst
Gemengde salade
Kwark met vruchten

Met geluiden bingo en 
gezelschapsspelletjes 
(zonder prijzen)
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Zeeland uit agenda 
Vrije Tijd heeft een aantal leuke activiteiten opgezocht, misschien zit er iets voor je bij? De deelname  is op 
eigen gelegenheid. Je kunt natuurlijk zelf wel met een vriend of vriendin iets afspreken, om één van deze 
activiteiten te bezoeken.  

 

 

 

  

Wat Waar Kosten / tijd 
 
Isabel Provoost, Blackbird, 
Davinna Michelle en nog meer 
artiesten geven een gratis 
optreden bij het nazomerfestival 
van Zeeland  

 
Festivalhart Abdijplein 
Middelburg 

 
Toegang gratis 
20:30 uur 
3 september  
 

Bigfest, Het muziekfestival van 
Biggekerke! 

Biggekerke 
Oostweg (sportveld) 

Voorverkoop € 7,50.  
op avond zelf € 10,00  
17:00 - 19.00 uur: Bandover  
19.00 - 21.00 uur: Loudniz  
21.00 - 23.00 uur: Reverend  
23.00 - 01.00 uur: Dj Barry 
14 september 

Tijdens monumentendag kan je 
monumenten bekijken. Bijv. De 
500 jaar oude stadsgevangenis 
aan de Mol in Zierikzee. Deze 
geeft een goed beeld van het 
gevangenisleven in het verleden 

Mol 25, Zierikzee Toegang gratis 
11:00 - 17:00 
14 september 
 

De Fjoertoer is ontstaan op 
Terschelling en vindt nu ook 
plaats in Egmond en in 
Renesse. De avondwandeling is 
een ware belevenis voor jong en 
oud. Er zijn licht- en 
vuurobjecten te zien die je moet 
volgen om op de route te blijven 

Renesse Aanmelden via: 
https://www.fjoertoer-
renesse.nl  
kosten vanaf €18,50 
14 september 

Kunst- Fietsroute Middelburg 
kunt u fietsend (of met de auto) 
een route afleggen en meer dan 
32 kunstenaars bezoeken die 
buiten de veste van Middelburg 
werken. 

De locaties zijn herkenbaar 
aan de vlag van de Kunst en 
Cultuurroute Middelburg.  

Toegang gratis 
https://www.kunstroutemid
delburg.nl  
elke eerste zondag van de  
maand  

Jazz by the sea is het 
jazzfestival van Zeeland 

Domburg 
 

Toegang gratis 
www.jazzbythesea.nl  
14:00 -17:00 
18-19-20-21 september 

Scoutrock supergezellige 
muziekfestival voor iedereen! 
Met gevarieerde live bands en 
DJ's. Alles komt aan bod: Van 
meezingers tot headbangers 
en van rockcovers tot 
knallende dancehits! 

't Dijkje 4451KC 
Heinkenszand 
 

Kaarten te koop via  
www.scoutrock.nl  
20:00 uur- 01:00 uur 
28 september  
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Jan Keizer & Anny Schilder 

The Grande Finale  
Het verhaal van Band Zonder Naam begon in de zomer van 1965 met een paar muzikale 
vrienden. Hun geweldige muzikale carrière eindigde in 2007 toen BZN afscheid nam. Het was 
Mies Bouwman die Jan Keizer en Anny Schilder weer samen bracht en dat bleek opnieuw een 
succesverhaal! Voordat Jan eind 2019 zijn microfoon aan de spreekwoordelijke wilgen hangt, 
kijkt hij nog één keer samen met Anny terug op een glansrijke carrière. Ze stonden bijna 55 
jaar op de bühne met de ene hit na de andere. Kom nog een keer een heerlijk avondje 
meezingen met The Original Voices of BZN, begeleid door een achtkoppige live-band. 
http://janenanny.nl/  

 

 
Vrijdag 25 oktober bezoekt Vrije Tijd Schouwen dit muzikaal duo. Wil jij ook van de partij zijn?  
Geef je dan voor 10 september op, want vol=vol!! Er zijn slechts 6 plaatsen beschikbaar. Je hoort 
na 10 september of je mee kan. 
 
We vertrekken op vrijdag 25 oktober om kwart over 5 (klok) vanaf Brugzicht. Onderweg eten we 
gezellig een frietje en gaan samen  naar het theater in Terneuzen.  
Kosten: €40,00 incl. vervoer, frietje+ snack, begeleiding, toegang theater en pauzedrankje. 
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Tijd
Het eethuis en aansluitend inloop is open op:
dinsdag van 5 tot 9 uur 
donderdag van 5 tot 7 uur
Bij bestellen van de taxi hier graag rekening mee houden
Kosten
Maaltijd      €5,00
10-strippenkaart voor eethuis   €50,00 
Drankjes      €0,50
Aanmelden
Uiterlijk 2 dagen van tevoren, tenzij anders aangegeven.

Antwoordstrook inleveren bij Vrije Tijd, Scheldestraat 5, Zierikzee 
of via de mail: vrijetijdschouwen@gors.nl

Ik kom voor het eten of activiteit
Naam:

Dinsdag 3 sept   Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 10 sept   Inloop     -  €6,00

Donderdag 12 sept   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 17 sept   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 17 sept   Inloop     -  gratis

Dinsdag 24 sept   Inloop     -  €4,00

Donderdag 26 sept   Eethuis    -  €5,00

Zaterdag 28 sept   Burendag    -  €2,00


