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Mini-eethuis 
Woensdag 7 oktober Woensdag 7 oktober Woensdag 7 oktober Woensdag 7 oktober     

Een heerlijke verrassende schotel uit de oven.          

Met perentaartje na. 

    

Waar:Waar:Waar:Waar:          de Onderneming, Handelsweg 28 Vlissingen 

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:    woensdag  7 oktober 

Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:     van kwart voor zes tot half acht. Graag niet eerder komen ! 

Kosten:Kosten:Kosten:Kosten:       € 6,-  (daar te betalen) 

 

Woensdag 21Woensdag 21Woensdag 21Woensdag 21    oktoberoktoberoktoberoktober 

Mosselen op verzoek van onze gasten. 

Met een lekker Zeeuws bolustoetje. 

 

VOL = VOL en sorry vaste gasten hebben 

voorrang! 

     

Waar:Waar:Waar:Waar:          de Onderneming, Handelsweg 28 Vlissingen 

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:    woensdag 21 oktober 

Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:     van kwart voor zes tot half acht. Graag niet eerder komen ! 

Kosten:Kosten:Kosten:Kosten:       € 6,-  (daar te betalen) 

 

Aanmelden via: vrijetijdwalcheren@gors.nl 

    

BELANGRIJK:BELANGRIJK:BELANGRIJK:BELANGRIJK:  

� Aangezien we minder gasten kunnen ontvangen, krijg je een mail of je wel of 

niet kunt komen.  

� Door de coronamaatregelen is het eethuis wel anders dan normaal. 

� We houden natuurlijk 1,5m afstand, hierdoor kunnen er max. 7 gasten mee 

eten. De tijd houden we ook wat korter, zodat we niet te lang in dezelfde 

ruimte zitten. Verder houden we ons natuurlijk ook aan de hygiëneregels. 

� Mocht je klachten hebben die verband kunnen houden met het coronavirus 

zoals hoesten, verkouden, koorts. Dan kun je uiteraard NIET komen ! 
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 Pannenkoek !  

Donderdag 1 oktoDonderdag 1 oktoDonderdag 1 oktoDonderdag 1 oktoberberberber    

    

Om met eens met een wat grotere groep te kunnen eten  

gaan we naar Pannenkoekenmolen De Jonge Johannes, bij Serooskerke.  

Het menu bestaat uit: een pannenkoek naar eigen keuze, een heerlijk ijsje en een 

consumptie. En heerlijk een kopje koffie of thee tot besluit.  

Vooraf kun je ook nog, bij goed weer, vanaf 17.00 uur midgetgolf spelen! 

    

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:  donderdag 1 oktober 

Waar:Waar:Waar:Waar:         De Jonge Johannes, Vrouwenpolderseweg 55A, 4353 BC Serooskerke              

Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:   vanaf 17.00 uur midgetgolfen, om 18.00 uur aan tafel. 

                   Zelf vervoer regelen. Geeft dat een probleem, neem even contact op.    

KoKoKoKosten:sten:sten:sten:      € 15,-  (speciale korting, normaal € 23,50)  Betaling ter plaatse. 

Aanmelden vóór vrijdag 25 septemberAanmelden vóór vrijdag 25 septemberAanmelden vóór vrijdag 25 septemberAanmelden vóór vrijdag 25 september    !!!!    
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Toneel  

DDDDonderdag onderdag onderdag onderdag 15 oktober15 oktober15 oktober15 oktober    

En de schouwburg is inmiddels ook weer open en coronaproof ingericht.  

Deze keer een echt ‘serieus’ toneelstuk. 

De kus met Peter Adriaanse en Liesbeth Peters. 

 

Inhoud: Een man en een vrouw komen elkaar tegen in de duinen bij Dishoek. Hij is 

cabaretier, op zoek naar materiaal voor zijn nieuwe show. Zij is op weg naar het 

ziekenhuis in Vlissingen voor de uitslag van een scan. Een toevallige ontmoeting 

wordt een gezamenlijke wandeling, wat ontroerende, hartverscheurende, maar 

ook geestige ontwikkelingen tot gevolg heeft. De kus is een ontroerend toneelstuk 

over pijn en kracht, liefde en verlangen, over vallen en opstaan. 

    

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:  donderdag 15 oktober 

Waar:Waar:Waar:Waar:         Stadsschouwburg  Middelburg               

Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:    20.00 uur tot 22.00 uur.                    Zelf vervoer regelen.     

KoKoKoKosten:sten:sten:sten:      € 15,-  incl. drankje na afloop.            Betaling vooraf* 

 

AanmeAanmeAanmeAanmelden vóór vrijdag 2 oktolden vóór vrijdag 2 oktolden vóór vrijdag 2 oktolden vóór vrijdag 2 oktoberberberber    !!!!    Na aanmelding, afzeggen alleen in overleg.Na aanmelding, afzeggen alleen in overleg.Na aanmelding, afzeggen alleen in overleg.Na aanmelding, afzeggen alleen in overleg.    

*betaling kan via de brievenbus in de gang van de Onderneming, graag in envelop 

met vermelding van activiteit en eigen naameigen naameigen naameigen naam. Of via overmaking naar  

NL58 RABO 0380 5064 40 tnv Stichting Gors onder vermelding VT Walcheren, de 

Kus. 
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 bowlen 

Donderdag 29Donderdag 29Donderdag 29Donderdag 29    oktooktooktooktoberberberber    

    

In maart stond het al op het programma, maar kon toen niet meer doorgaan ivm 

de bekende corona… 

Dus nu in de herkansing. Lekker gooien met de bal ! En wie gooit er een strike ? 

We spelen in verband met de 1,5 m afstand houden tot elkaar met vier spelers op 

één baan, hierdoor wordt het wel iets duurder.  

    

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:  donderdag  29 oktober 

Waar:Waar:Waar:Waar:         Bowling de Kruitmolen, Kruitmolenlaan Middelburg               

Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:Hoe laat:    19.30 uur tot 21.15 uur. 

                   Zelf vervoer regelen.     

KoKoKoKosten:sten:sten:sten:      € 15,-   (1,5 uur bowlen + drankje)             Betaling ter plaatse. 

Aanmelden vóór vrijdag 23 oktoAanmelden vóór vrijdag 23 oktoAanmelden vóór vrijdag 23 oktoAanmelden vóór vrijdag 23 oktoberberberber    !!!!    
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Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

Aanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nl    

Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 122386Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 122386Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 122386Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639393939    

    

ccccooooördinator ördinator ördinator ördinator : François Vervaet: François Vervaet: François Vervaet: François Vervaet    

E: E: E: E: fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

T: T: T: T: 06060606----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar(bereikbaar(bereikbaar(bereikbaar    vanvanvanvan    woensdag tmwoensdag tmwoensdag tmwoensdag tm    vrijdag)vrijdag)vrijdag)vrijdag)    

    

    

    


