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Belangrijk!! 
 
 
 
 
De aanmeldstrookjes voor de activiteiten kon je altijd mailen naar de 
coördinator. Dit is nu veranderd. Het e-mailadres is nu 
vrijetijdschouwen@gors.nl  
Je mag het strookje natuurlijk ook uitknippen en inleveren. 
 
Wil je tijdens een activiteit van Vrije Tijd bellen? Op dit nummer zijn de 
vrijwilligers bereikbaar tijdens de activiteit: 06-13621292 
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Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

11-12-13-14 
juni

Dinsdag 18 juni

Donderdag
6 juni

Dinsdag
4 juni

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Eethuis  €5,00
Drankjes  €0,50

Eethuis  €10,00
Drankjes  €0,50

Inloop  €1,00
Drankjes  €0,50

Inloop  €3,00

4

Avondvierdaagse

Eethuis

Inloop

Eethuis

Inloop

De informatie over 
de avondvierdaagse 
staat in de gids van 
mei

Volkoren macaroni 
met tomatensaus en 
Parmezaanse kaas.
IJstaart

Kerrie soep
Zoet-zure kip
Fruit cocktail

sport en spel

We gaan op de fiets 
naar Nieuwerkerk. In 
de moie tuin bij Tilly 
kunnen we lekker 
zitten en krijgen we 
een paar lekkere 
hapjes en drankjes
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Inloop

Programma

Wanneer Wat Bijzonderheden Kosten

Donderdag 
27 juni

Dinsdag 2 juli

Dinsdag 9 juli

5

Eethuis

 

Eethuis

BBQ

Oma’s stoofpotje met 
aardappel krieltjes en 
appelmoes/rauwkost.
Vanille yoghurt

Gebonden preisoep
Ierse stoofschotel
(stoofschotel van 
varkensvlees met groente)
aardappelpuree
gemengde salade

We gaan weer heeriljk 
barbecuen. Natuurlijk 
komt het oranjekoor 
weer een optreden 
geven bij ons. Dat 
wordt weer gezellig 
meezingen en dansen!

Dinsdag 
25 juni

Inloop €3,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

Eethuis €5,00
Drankjes €0,50

BBQ  €12,50
Drankjes €0,50
Alcohol €1,00

Zomer bingo met leuke 
zomerse prijzen!!
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Wat 
 

Waar/tijd Kosten  

Middelburg VOLkoren, het 
grootste en leukste koorfestival 
van Zuid Nederland. koren en 
zanggroepen van diverse pluimage, 
van klassiek tot pop en van 
religieus tot shanty.  

Zaterdag 1 en Zondag 2 juni: 
12.00 - 18.00 uur 
  
Middelburg VOLkoren 
Gerbrandylaan 87 
4333 BH Middelburg 

Gratis  

Pinkstermarkt  in het centrum van 
het bruisende Renesse met zijn 
zonnige terrassen, leuke winkels en 
gratis parkeergelegenheid. 

Zondag 9 juni (1e Pinksterdag) 
13:00 - 18:00 uur  
Centrum 
Renesse 

Gratis 

Grote Pinkstermarkt 
Zo’n 150 kramen met allerlei 
producten, zoals kleding, boeken, 
lederwaren, wenskaarten, sieraden 
en meer. 

Zondag 9 juni  (1e Pinksterdag): 
10.00 – 17.00 uur 
Boulevard Vlissingen 

Gratis 

Vlissingen Vintage: terug naar de 
jaren 50. Vlissingen wordt 
omgetoverd naar de jaren van de 
pettycoats, vetkuiven, dikke 
Amerikaanse oldtimers, 
hamburgers, rockabilly en rock and 
roll muziek en verder alles wat bij 
deze tijd hoorde 

Zaterdag 22 juni: 12.00 - 22.00 
 live muziek, oldtimers, vintage 
markt, vinyl platenbeurs.  
Zondag 23 juni : live muziek en 
vintage markt 
Vlissingen 

Gratis 

Zierikzee 
Rondwandeling door historische 
stad, met gids. Tijdens deze 
wandeling verrast de gids je met 
een bezoek aan een monument. 

Elke dinsdag  
van 2 juli t/m 27 augustus  
10.30 uur – 12.30 uur  
 
VVV Zierikzee, Nieuwe Haven 7 in 
Zierikzee. 

Kaarten á € 6,00 per 
persoon zijn verkrijgbaar 
bij alle VVV ’s te koop. 

Zierikzee Havendagen,  met o.a. 
culinair, sport, muziek, 
vaartochten, markt, folklore, en 
vuurwerk.   
Op zaterdag een vaartocht met 
mosselkotters over de 
Oosterschelde 
Meer info zie: 
www.havendagenzierikzee.nl 

 22 aug t/m 24 aug: 
 Donderdag 18:00 - 01:00 uur 
 Vrijdag 16:00 - 02:00 uur 
 Zaterdag 11:00 - 02:00 uur 

 
Zierikzee 
 

gratis 
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Samen 
voor Zin 

Samen op zoek naar je talent met het thema  "Ik ben goed in..." door samen te 
wandelen, te genieten op het terras, te vieren en te bidden. Je kunt ook een 
kaarsje branden of souvenirs kopen. 
 
Wanneer: donderdag 6 juni 2019 
Tijd: 9:00 - 17:30 uur 
Kosten: 30 euro p.p. en ook per begeleider 
Opgave: voor 17 mei via je begeleiding 
                 -  jblankenstijn@arduin.nl (Walcheren + Schouwen-Duiveland) 
                 -  d.vanliere@tragelzorg.nl (Bevelanden + Zeeuws-Vlaanderen) 
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OPGAVEFORMULIER VOOR BEDEVAART MEERSEL-DREEF OP 6 JUNI 2019 
 
Voor iedere deelnemer een exemplaar invullen a.u.b.! 
 
Naam:                                ..........................................................................................................  
 
Woonvoorziening:              ..........................................................................................................  
 
Adres:                                 ..........................................................................................................  
 
Telefoon:                            ..........................................................................................................  
 
Begeleiders/vrijwilligers/     
familie die meegaan:         ..........................................................................................................  
 
Vaste rolstoel:                    ..........................................................................................................     
 
Inklapbare rolstoel:            ..........................................................................................................  
 
Andere opmerkingen:        ..........................................................................................................    
                                           .......................................................................................................... 
                                           ..........................................................................................................     
 
Handtekening:                   .......................................................................................................... 
 
 
 
* Vaste rolstoel: Dat wil zeggen dat iemand tijdens de reis niet uit de rolstoel kan.  
  Inklapbare rolstoel: Dat wil zeggen dat de rolstoel ingeklapt in de bus/auto mee kan. 
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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 4 juni   Inloop     -  €3,00

Donderdag 6 juni   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 18 juni   Eethuis    -  €10,00

Dinsdag 18 juni   Inloop     -  €1,00

Dinsdag 25 juni   Inloop     -  €3,00

Donderdag 27 juni   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 2 juli   Eethuis    -  €5,00

Dinsdag 9 juli   BBQ     -  €12,50


