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Vrije tijd  
Spelregels Vrije Tijd Walcheren 

Informatie over de deelnemer 

Bij de eerste of tweede keer deelname aan een activiteit zal er gevraagd worden om een 

inschrijfformulier in te vullen met daarop de belangrijkste en noodzakelijke persoonsinformatie 

voor Vrije Tijd  om de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden tijdens de activiteiten.  Hier 

vallen ook bijzonderheden onder zoals gedrag en gezondheid. 

 

Privacy 

Zowel de coördinator als de vrijwilligers, kunnen niet in het elektronisch dossier kijken van 

cliënten van Gors en collega-instellingen. Relevante informatie voor een goede omgang en 

begeleiding van de deelnemers zal direct verstrekt moeten worden door 

begeleiders/ouders/verzorgers aan de coördinator. Deze zal de vrijwilligers die direct 

betrokken zijn bij de begeleiding van desbetreffende deelnemer van deze informatie voorzien. 

Acute zaken kunnen uiteraard wel meteen bij vrijwilligers gemeld worden. 

Foto’s 

Tevens zal er ook een toestemmingsformulier gegeven worden waarop je kunt aangeven wat 

er met de foto’s die tijdens activiteiten genomen worden, gedaan mag worden, zoals bv. 

plaatsen van foto’s op Facebook. 

Aan en afmelden 

# Aanmelden voor een activiteit kan het beste via mail gedaan worden. Mocht dit niet mogelijk 

zijn dan kan er ook, tijdens een andere activiteit, telefonisch of via sms aangemeld worden. Als 

de telefoon niet wordt beantwoord kan een bericht ingesproken worden. Vermeld dan duidelijk 

je naam en voor welke activiteit je je wilt aanmelden. 

# In het programmakrantje staat vermeld voor welke datum je je moet aanmelden, na deze 

datum kan het alleen in overleg met de coördinator. Bij vol=vol activiteiten krijg je een bericht 

na aanmelding wanneer de activiteit vol zit. 

# Afmelden kan bij activiteiten doordeweeks tot 24 uur voor de begintijd van de activiteit 

waarvoor geen kaarten door Vrije Tijd gekocht of gereserveerd zijn, zoals zwemmen, bowlen, 

poolen, enz. Wordt er niet afgemeld of te laat dan worden de kosten van de activiteit in 

rekening gebracht. Bij activiteiten in het weekend, op zaterdag en zondag, dient er vóór vrijdag 

12.00 uur te zijn afgemeld. 

#Voor theateractiviteiten en activiteiten waar kaarten of tickets voor worden gekocht,  dien je je 

tijdig aan te melden. Uiterlijk twee weken voor de activiteit plaats vindt dient er betaald te zijn. 

Afzeggen korter dan twee weken voor het theaterbezoek kan als gevolg hebben dat er toch 

betaald moet worden voor de bestelde kaart. De deelnemer en de coördinator kunnen zich wel 

inspannen om mogelijk een andere deelnemer te vinden die de kaart wil overnemen. 

Tijden 

De eindtijd zoals vermeld in het programma is ook de tijd waarop de taxi besteld kan worden. 

Er is in deze tijd al rekening gehouden met het feit dat de taxi mogelijk 15 min. eerder of later 

kan komen. 
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 zat  

13 april   De Ruytermars                 
    

Een mooie wandeling van 6 km. over de boulevard, langs strand en duinen. 
En heel leuk, we lopen samen met onze maatjes van Vrije Tijd Goes ! 
 
Tijd:                  09.30 tot 12.00 uur 
Aanmelden:     voor  woensdag 3 april 
Entree:             € 5,-  (incl. 1 consumptie) 
Waar:              Clubgebouw WIK, Falckstraat 4 Vlissingen. 

                       Je moet zelf vervoer regelen. 
 
 
 

 zat 

13 april   Paasbrunch maken 
 
We gaan een paprikasoep maken, 
een mini-brunchburger en een super sandwich met gerookte zalm,  
een lekkere oranjecocktail erbij. 
En koffie of thee met paasei toe.   
 
Nou als dat niet lekker wordt… 
 
Tijd:                Tijd:                Tijd:                Tijd:                10.00 uur  tot  13.15  uur 
Aanmelden:   Vóór maanAanmelden:   Vóór maanAanmelden:   Vóór maanAanmelden:   Vóór maandag  8 april  (gaat door bij 4dag  8 april  (gaat door bij 4dag  8 april  (gaat door bij 4dag  8 april  (gaat door bij 4    aanmeldingen)aanmeldingen)aanmeldingen)aanmeldingen)    
Kosten:          € 7,50  (all in)  
Waar:             Scheldestraat 21  Vlissingen   
                       Eigen vervoer regelen 
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MMMMenukaartenukaartenukaartenukaart  Eethuis   
 

 
 
 

 
 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht     NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
Donderdag 

11 

April 
    
    

 
Kapsalon gezond  

 

 
    

 
 
 

IJsdessert     

Donderdag 

25 
april  
 

 
 

Mexicaanse lasagne  
met nacho's  

en frisse salade 

  
 

        Koffietoetje    

    

TijdTijdTijdTijd:                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(taxi’s om 20.00(taxi’s om 20.00(taxi’s om 20.00    uur bestellenuur bestellenuur bestellenuur bestellen))))    
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot tot tot tot dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag    voor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuis 
Kosten:           €  6, - ,  drankjes: €  0,50  
Waar:              Scheldestraat  21 Vlissingen 
Niet afgemeld voor donderdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 
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din               

16 april    Open Tafel 
 
Voor de afwisseling schuiven we deze keer weer eens aan tafel bij Grand Café 
Willem. Misschien tref je nog een bekende aan tafel,  en leuk om dan eens even bij 
te kletsen onder het genot van een heerlijke maaltijd ( twee gangen). 
 
Tijd:                17.30 uur  tot  19.30Tijd:                17.30 uur  tot  19.30Tijd:                17.30 uur  tot  19.30Tijd:                17.30 uur  tot  19.30        uuruuruuruur    
Aanmelden:   Vóór dinsdagAanmelden:   Vóór dinsdagAanmelden:   Vóór dinsdagAanmelden:   Vóór dinsdag        9 april  9 april  9 april  9 april  (gaat(gaat(gaat(gaat    door bij 4 door bij 4 door bij 4 door bij 4 aanmeldingen)aanmeldingen)aanmeldingen)aanmeldingen)    
Kosten:          € 10,-  (incl. 1 consumptie)  
Waar:             Grand Café Willem Oranjelaan 17 Middelburg 
                       Eigen vervoer regelen 
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vrij     

19 april                VleermuizentochtVleermuizentochtVleermuizentochtVleermuizentocht    
 
In natuurgebied ZwaakseIn natuurgebied ZwaakseIn natuurgebied ZwaakseIn natuurgebied Zwaakse    WeelWeelWeelWeel    bbbbiiiij Kwadendammej Kwadendammej Kwadendammej Kwadendamme    levlevlevleven verschillende soorten en verschillende soorten en verschillende soorten en verschillende soorten 

vleermuizen.vleermuizen.vleermuizen.vleermuizen. 

Als de schemer valt, kun je ze zien scheren langs de bomen en andere obstakels. 

Snel, wendbaar, zonder geluid. Althans zonder, voor ons oor, hoorbaar geluid.  

De gids van Natuurmonumenten heeft een batdetector waarmee de geluiden die de 

vleermuizen uitzenden, opgevangen worden en hoorbaar gemaakt. Omdat elke soort 

andere geluiden maakt, kun je met behulp van de batdetector te weten komen welke 

vleermuizen er rondvliegen. 

Kom alles te weten over het leven van vleermuizen en trotseer de schemer op zoek 

naar vleermuizen boven de Zwaakse Weel! 

 

We willen het weer proberen… vorig jaar is het niet gelukt,  als het regent vliegen de 

vleermuizen niet…. 

Let op: Let op: Let op: Let op: Opgave is bindend.Opgave is bindend.Opgave is bindend.Opgave is bindend.    
Wanneer:      :      :      :          vrijdag  19vrijdag  19vrijdag  19vrijdag  19        aprilaprilaprilapril            Aanmelden voorAanmelden voorAanmelden voorAanmelden voor    woensdag woensdag woensdag woensdag     3333    april !april !april !april !                            VOL = VOLVOL = VOLVOL = VOLVOL = VOL    
Tijd:         Tijd:         Tijd:         Tijd:                                     19.0019.0019.0019.00    uur tot  23uur tot  23uur tot  23uur tot  23.00.00.00.00        uuruuruuruur    
Kosten:          € 12,50  (incl. 1 consumptie)   Betaling vooraf. 
Waar:             Zwaakse Weel, Kwadendamme 
                       Opstapplaatsen: Scheldestraat Vlissingen en Apotheek Veerse Poort 
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        zonzonzonzon               
 28april     Koningsbingo       
    
 
Wat kun je het beste doen na Koningsdag ?  
Een echte Koningsbingo natuurlijk ! 
Dus trek je meest oranje pakje aan en kom mee doen !  
Wij zorgen voor mooie  prijzen en een gezellige sfeer ! 
 
Tijd:                14.00  tot  16.45 uur 
Aanmelden:   :   :   :   tottottottot  uiteuiteuiteuiterrrrlijklijklijklijk  maandag 22maandag 22maandag 22maandag 22        aprilaprilaprilapril 
Kosten:           €  5,-  (drie potjes, en koffie/thee)  Consumpties: € 0,50  
Waar:              Scheldestraat  21  Vlissingen 
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Graauwrock for Specials !Graauwrock for Specials !Graauwrock for Specials !Graauwrock for Specials !    
Funpop in Zeeland !  Een nieuw popfestival speciaal voor mensen 

met een beperking. 

Voor mensen met een beperking kan het afhankelijk van hun 

omstandigheden lastig zijn om reguliere concerten of 

evenementen te bezoeken. Graauwrock for specials wil hen de 

mogelijkheid geven om op een heus festival te genieten van 

muzikaal en ander entertainment. 

Optredende artiesten zullen zijn: o.a. VOF de Kunst,  

De Snollebollekes, Tijl Damen. 

En als klapper op de vuurpijl: Wolter Kroes !!  En verder is er nog 

veel meer te zien en te beleven, kortom een hele leuke dag wordt 

dit.  

Gors Vrije Tijd gaat een touring car laten rijden vanuit Zierikzee, langs Goes, Middelburg en Vlissingen 

naar Zeeuws Vlaanderen om te eindigen in Graauw op het festivalterrein. 

Om 20.00 uur s avonds rijdt de bus dan weer in omgekeerde volgorde terug. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer:Wanneer:Wanneer:Wanneer:  Woensdag 29 meiWoensdag 29 meiWoensdag 29 meiWoensdag 29 mei ( je moet dus wel vrij vragen bij je werk of dagbesteding) 

Tijd:Tijd:Tijd:Tijd: De bus begint in Zierikzee om 12.00 uur te rijden, en dan zo verder. De precieze tijden en 

opstapplekken volgen na aanmelding. Om acht uur s avonds gaat de bus dan weer terug rijden. 

Kosten:Kosten:Kosten:Kosten: € 50 ( all incl. : busvervoer, ticket, consumptie- en snackbonnen en vrijwillige begeleiding)  

Opgeven vóór  15 Opgeven vóór  15 Opgeven vóór  15 Opgeven vóór  15     april bij:april bij:april bij:april bij:        

Voor Walcheren:Voor Walcheren:Voor Walcheren:Voor Walcheren:    FFFFrancois Vervaet  T: 06rancois Vervaet  T: 06rancois Vervaet  T: 06rancois Vervaet  T: 06----15890916    E: 15890916    E: 15890916    E: 15890916    E: fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

Voor de Bevelanden:  Francisca Baas      T: 06-30306964     E: fbaas@gors.nl 

Voor Schouwen:          Anita van Keulen   T: 06-11748783     E: avankeulen-louws@gors.nl 



Vrije tijd  
                                                                                                                                                                                            Zeeland uit agendaZeeland uit agendaZeeland uit agendaZeeland uit agenda 

                                                                       Vrije Tijd   heeft een aantal leuke activiteiten 
                                                                       opgezocht, misschien zit er iets voor je bij?                                                           
 
Deelname  is op eigen gelegenheideelname  is op eigen gelegenheideelname  is op eigen gelegenheideelname  is op eigen gelegenheid.  
Je kunt natuurlijk zelf wel met een vriend(in) of vrijwilligers maatje iets afspreken, om 1 van deze 
activiteiten te bezoeken. 

    
Wat Waar / tijd  Kosten  
    
Tijl Damen treedt opTijl Damen treedt opTijl Damen treedt opTijl Damen treedt op…………    
Een meedoe voorstelling van 
deze veelzijdige artiest met 
heel veel liedjes en muziek. 
In Goes al wereldberoemd ! 
 

    
vrijdag vrijdag vrijdag vrijdag 12 12 12 12     april 2019april 2019april 2019april 2019    
19:319:319:319:30 0 0 0 uur tot 21:0uur tot 21:0uur tot 21:0uur tot 21:00 uur.0 uur.0 uur.0 uur.    
 
De Cirkel 
Beukenstraat 58 
Goes 

    
€ € € €     3,50 3,50 3,50 3,50         
Meer info:Meer info:Meer info:Meer info:    
Vrije Tijd BevelandenVrije Tijd BevelandenVrije Tijd BevelandenVrije Tijd Bevelanden    
fbaas@gors.nlfbaas@gors.nlfbaas@gors.nlfbaas@gors.nl 

    
Special OlympicsSpecial OlympicsSpecial OlympicsSpecial Olympics    Nationaal Nationaal Nationaal Nationaal  
Ski & Snowboard EvenementSki & Snowboard EvenementSki & Snowboard EvenementSki & Snowboard Evenement 
Het G-skiteam nodigt u uit om 
deel te nemen aan dit 
wintersport evenement voor 
sporters met een 
verstandelijke beperking. Er 
wordt een Slalom aangeboden 
voor de beginnende, 
gevorderde en vergevorderde 
sporter. 
    

    
    
14 april14 april14 april14 april    2019201920192019  
9.009.009.009.00----16.30 uur16.30 uur16.30 uur16.30 uur    
Wolfskamer Wintersport, 
IJsselmeerstraat 5, 1271 AA 
Huizen    

    
    
GratisGratisGratisGratis    
Deelname via 
aanmeldformulier, te vinden op: 
https://www.gors.nl/aanbod/vri
je-tijd/#programma 

    
Paasrondleiding struisvogel Paasrondleiding struisvogel Paasrondleiding struisvogel Paasrondleiding struisvogel 
boerderijboerderijboerderijboerderij    
struisvogels (meer dan 180!) in 
allerlei soorten en maten. 
Tijdens de rondleiding kom je 
alles te weten  over deze grote 
loopvogel. 

20 t/m20 t/m20 t/m20 t/m    22 April22 April22 April22 April  
10.30 10.30 10.30 10.30 ----    17.00 uur17.00 uur17.00 uur17.00 uur  
Rondleidingen om 11.00, 
12.30, 14.00 en 15.30 uur 
Struisvogelboerderij 
Monnikenwerve 
Hogeweg 1 
4524 KG Sluis 
Tel.: 0117 492131    

    
€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00     
    

    
Paas marktPaas marktPaas marktPaas markt    
Paasmarkt op 1e Paasdag. Er 
zijn 150 kramen met een groot 
diversiteit aan producten, zoals 
sieraden, kleding, boeken,  vis, 
lederwaren, poffertjes en nog 
véél meer 
    

    
Zondag 21 AprilZondag 21 AprilZondag 21 AprilZondag 21 April    
10:00 10:00 10:00 10:00 ––––    17:0017:0017:0017:00    
    
Boulevards van Vlissingen 
Boulevard 
4382 Vlissingen    

    
GratisGratisGratisGratis    
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Musical the Lion King 

Afrika ontwaakt. Alles in deze eindeloze Savannen komt luidruchtig tot leven. Tegen 

een vuurrode ochtendzon verzamelen zich alle dieren uit de wildernis. Een nieuwe 

dag. Een nieuw leven.  

Welkom in het rijk van The Lion King !   

Voor het pasgeboren leeuwenwelpje Simba is de ‘circle of life’ zojuist begonnen.  

Zet alle zintuigen op scherp en beleef een theaterervaring die je niet snel zult 

vergeten. 

We boeken ditmaal deze daguitstap via AMZ reizen. Dus we zijn wel gebonden aan 

hun vertrektijden en opstapplaatsen. 

WaWaWaWanneer:nneer:nneer:nneer:  zaterdag 29 Juni 2019 
    
Waar:Waar:Waar:Waar:        Circustheater ScheveningenCircustheater ScheveningenCircustheater ScheveningenCircustheater Scheveningen    
 
Tijd :Tijd :Tijd :Tijd :        11:35, , , , opstapplaats Middelburg ZEP, busparkeerplaats Mini Mundi  
         12:00, opstapplaats Goes, broodjeszaak Smoske  
 
Kosten:Kosten:Kosten:Kosten:        € 98,00, incl vervoer in luxe touring car, ticket, pauzedrankje  
Meenemen:Meenemen:Meenemen:Meenemen: geld voor snackmaaltijd en ID bewijs en een feestelijk humeur ☺ 
 
Aankomst Scheveningen rond ca 14:15, vertrek vanuit Scheveningen 19:00, thuis komst  tussen 
21:30 – 22:30. 
 
Wil je mee naar de Lion King,  geef je dan op vóóvóóvóóvóór 26 Aprilr 26 Aprilr 26 Aprilr 26 April, bij de 
Coordinator van jouw locatie. 

Let op !!  Vol = Vol.Let op !!  Vol = Vol.Let op !!  Vol = Vol.Let op !!  Vol = Vol.    
 
Walcheren:Walcheren:Walcheren:Walcheren:    fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl        
Schouwen: AvanKeulen-Louws@gors.nl  
Bevelanden: fbaas@gors.nl  
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Programma April 

 

Don     11  april Eethuis Scheldestraat  Vlissingen 

    

Zat      13  april De Ruytermars Falckstraat 4 Vlissingen 

    

Zat      13  april Paasbrunch maken Scheldestraat  Vlissingen 

    

Din      16  april Open Tafel Café  Willem Middelburg 

    

Vrij       19  april Vleermuizentocht  Kwadendamme 

    

Don     25  april Eethuis Scheldestraat  Vlissingen 

    

Zon     28  april Koningsbingo Scheldestraat  Vlissingen 

    
 

 

 

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

CoCoCoCoördinator ördinator ördinator ördinator : François Vervaet: François Vervaet: François Vervaet: François Vervaet    

Taxiadres: ClijverstrTaxiadres: ClijverstrTaxiadres: ClijverstrTaxiadres: Clijverstraat 54 aat 54 aat 54 aat 54     

(= om de hoek bij Scheldestraat)(= om de hoek bij Scheldestraat)(= om de hoek bij Scheldestraat)(= om de hoek bij Scheldestraat)    

Scheldestraat 21Scheldestraat 21Scheldestraat 21Scheldestraat 21    4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen    

Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

Tel. 06Tel. 06Tel. 06Tel. 06----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar woe, don, vrijdag(bereikbaar woe, don, vrijdag(bereikbaar woe, don, vrijdag(bereikbaar woe, don, vrijdagochtendochtendochtendochtend))))    

Tijdens activiteiten op de Scheldestraat: 

telefonisch bereikbaar via 0118 – 441932 


