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Vrije tijd 
Vrije Tijd Walcheren gaat verhuizen ! 
Het is inmiddels bij de meeste mensen wel bekend dat Gors de huur heeft 

opgezegd van het pand aan de Scheldestraat. Kekprint, Juust en de kantoren gaan 

daar allemaal weg.  En ja dus ook Vrije Tijd Walcheren. 

We spreken er al lang over en er zijn ook al veel vragen over gesteld maar nu 

hebben we (eindelijk) een nieuwe plek gevonden voor onze vrijetijdsactiviteiten. 

We gaan het eethuis, de kookclub, de knutselclub, de bingomiddagen enz. na de 

zomerstop houden in Grand Café Buitenrust in Middelburg. We kunnen daar 

gebruik maken van het café en een grote keuken. 

Voor de Middelburgers wordt het nu iets dichterbij, en voor de Vlissingers wat 

verder weg… dat blijft toch lastig op Walcheren.  

We blijven daar dezelfde activiteiten aanbieden voor jullie, met dezelfde 

vrijwilligers en dezelfde coördinator. We gaan ook onze eigen spulletjes mee 

verhuizen zodat het voor jullie al snel weer vertrouwd aan zal voelen.  

 

Dus in de zomerstop gaan we dat allemaal regelen en in orde maken zodat we 

jullie in augustus goed kunnen ontvangen in Grand Café Buitenrust,  

Buitenruststraat 221 in  wijk 

Dauwendaele te Middelburg. 

 

Als we gaan starten  

op  15 Augustus hopen we jullie 

daar weer te zien ! 

Heb je hierover nog vragen of 

opmerkingen, dan kun je ze 

uiteraard altijd stellen aan mij 

persoonlijk of via de telefoon of 

mail. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Francois Vervaet 

coördinator Vrije Tijd Walcheren 
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don              

1 aug       Avond fietstocht             
 
 
Een mooie zomeravond, wat is er dan fijner om even lekker een rondje te fietsen ? 
Om 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:   zo snel mogelijk !zo snel mogelijk !zo snel mogelijk !zo snel mogelijk !    
Entree:           € 5,--  (incl. 1 consumptie) 
Waar:            Vertrek is bij de Veerse Poort.  Uiteraard eigen fiets meebrengen ! 

 

 
zat             

3  aug        Lion King de film   
 
We willen toch ook nog een keer naar de nieuwste film gaan van de Lion King. Nu is 
hij niet getekend maar lijkt hij door echte dieren te zijn gespeeld.  
Ja, we krijgen maar niet genoeg van de Lion King… 
 
We willen naar de nederlandstalige versie gaan. De tijd is nog niet bekend omdat de 
bioscoop zijn programma pas een week van te voren online zet.  
Dus wil je mee geef je dan nu alvast op zodat je deze informatie niet mist ! 
Hierna kan je nog bevestigen of je ook echt mee gaat. 
Tijd:                s middags  
Aanmelden:   voor dinsdag 30 voor dinsdag 30 voor dinsdag 30 voor dinsdag 30 julijulijulijuli    
Entree:           € 15,--  (incl. 1 consumptie) 
Waar:             CineCity Vlissingen   Eigen vervoer regelen 
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FEESTMAANDFEESTMAANDFEESTMAANDFEESTMAAND   Eethuis 

 
 

 
 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
    

donderdag 

15 
augustus 

 

pizzapizzapizzapizza    

buffetbuffetbuffetbuffet    
  
 
    

 
 

vers fruit 
met ijs 

 

donderdag 

   29 
augustus 

    

openings      openings      openings      openings      

barbequebarbequebarbequebarbeque    
 

 
. 
 verrassingstoetje 

 
     
 
ttttiiiijdjdjdjd:                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 bestellen)(taxi’s om 20.00 uur bestellen)(taxi’s om 20.00 uur bestellen)(taxi’s om 20.00 uur bestellen)    naarnaarnaarnaar                                                                                                    

                                                                                                                                Buitenruststraat 221  Middelburg Buitenruststraat 221  Middelburg Buitenruststraat 221  Middelburg Buitenruststraat 221  Middelburg     
 

Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot dinsdagtot dinsdagtot dinsdagtot dinsdag    11115.00 uur voor het eethuis5.00 uur voor het eethuis5.00 uur voor het eethuis5.00 uur voor het eethuis 
Kosten:           Kosten:           Kosten:           Kosten:           €  6, €  6, €  6, €  6, ----    ,  drankjes: ,  drankjes: ,  drankjes: ,  drankjes: €  0,50 €  0,50 €  0,50 €  0,50     ook vóór deze feestmaaltijden !ook vóór deze feestmaaltijden !ook vóór deze feestmaaltijden !ook vóór deze feestmaaltijden !    
    

Waar:              Buitenruststraat 221  MiddelburgBuitenruststraat 221  MiddelburgBuitenruststraat 221  MiddelburgBuitenruststraat 221  Middelburg 

Niet afgemeld 24 uur van te voren  ? Dan moet je toch betalen 
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 zon 

18 augaugaugaug        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  vrijdag 9vóór  vrijdag 9vóór  vrijdag 9vóór  vrijdag 9    augustus augustus augustus augustus ! 
Kosten:          € 12 ,-  (incl. midgetgolf + koffie/thee + iets lekkers + drankje)     
Waar:             Uitspanning Jonge Johannes, Vrouwenpolderseweg 55a  
                       4353BC Serooskerke  
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 vrij                nu al inschrijven !    

13131313    septseptseptsept      City Trail Middelburg           
 
 
Een superleukesuperleukesuperleukesuperleuke wandeling  dwars door Middelburg. Je gaat door gebouwen heen 

wandelen,  en je komt op plekjes waar je nog nooit geweest bent. Door de keuken van 

een restaurant, of dwars door een supermarkt, het zou allemaal kunnen. 

Loop deze gezellige wandeling van 6 km. zeker mee ! Onderweg worden er misschien 

ook nog snacks uitgedeeld. Wil je hardlopen dan kan dat ook samen met de 

coördinator maar dan moet je wel getraind hebben !  

Het wordt heel gezellig druk, dus daar moet je van houden. 

 

Aanmelden:   voor donderdag 8voor donderdag 8voor donderdag 8voor donderdag 8    augustus !!augustus !!augustus !!augustus !!    
Kosten:          € 7,50  
Waar:            CSW Middelburg, van de Perrestraat Middelburg   

                     (precieze verzamelpunt volgt later via de mail) 
                  Eigen vervoer regelen. 
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                                                     ZeZeZeZeelelelelandandandand    uit agendauit agendauit agendauit 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(in)  

of  je vrijwilligersmaatje iets afspreken, om 1 van deze activiteiten te bezoeken. 

 

 

 

Wat Waar Kosten / tijd 
Jumpin'de Weel in Nisse 

biedt weer een veelzijdig 

programma. 6 dagen 

dressuur en springen 

Nisse 

30 juli t/m 4 augustus 2019: ca 

9.00- 20.00 uur 

Toegang: Gratis 

De Highland Games 

Sterke mannen en vrouwen, 

gekleed in schotse kilts, 

voeren diverse 

krachtproeven uit. 

Baarland, zaterdag 18 augustus 

strandbrasserie de Landing 

12:00 - 22:00 uur 

Toegang: gratis 

De Benefietsroute is een 

fietstocht voor het goede 

doel op Walcheren. Op ieder 

bedrijf, zoals kaasboerderij, 

bierbrouwer of fruitteler, 

staat gratis een culinaire 

verrassing klaar of een 

drankje dat bereid is met 

het product dat daar te koop 

is 

Walcheren   Zaterdag 31 

augustus: 10.00 - 17.00 uur 

Er zijn kaarten te koop 

die recht geven op 8 

culinaire stops. Kaarten 

kosten € 15 per stuk. Zij 

zijn te koop bij alle 

deelnemende culinaire 

stops en bij 

Tweewielerspeciaalzaak 

Piet Voskamp in 

Middelburg. 
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Gezocht cliënten met een passie voor Vloggen 

 

Speciaal voor vloggers met een verstandelijke beperking wordt er dit jaar in Hilversum de 

rode loper uitgelegd. In het mediapark bij Beeld en Geluid komt er een heuse award voor 

diegene die het leukste, beste, mooiste of grappigste filmpje instuurt. Wil je meedoen 

met een vlog of filmpje? Neem dan even contact op met lvergouwen@gors.nl.  

In Augustus gaat team LEREN  langs verschillende locaties om cliënten te ondersteunen 

die mee willen doen. Er komt een heuse vlog cursus. 

Tess Milne komt het event presenteren.  Je kent 

haar misschien wel van  de spelshow 

“ROADTRIPPERS’ of misschien heb je haar al eens 

gezien bij “STUKTV” op youtube.  De komende 

weken worden de juryleden bekend gemaakt met 

ook bekende namen uit de vlogwereld.  

 

Bedenk goed als je mee doet: 

Mocht je winnen dan moet je wel naar Hilversum kunnen reizen. Vraag in je eigen netwerk dus goed 

rond of er mensen zijn die mee willen en kunnen rijden!  Het mediapark is goed bereikbaar met de trein.  

 

 

Insturen filmpjes en vlogs:    Vanaf 1 september t/m 14 oktober 

GALA event:                             9 november  Beeld en Geluid te Hilversum  

Meer weten bekijk de website: https://special-media-awards.nl 
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Programma Augustus 

Don    1 aug Avondfietstocht Veerse Poort Middelburg  

    

Zat     3 aug Lion King de film Cinecity Vlissingen 

    

Don  15 aug  Eethuis Buitenruststraat 221Buitenruststraat 221Buitenruststraat 221Buitenruststraat 221    MiddelburgMiddelburgMiddelburgMiddelburg    

    

Zon  18  aug Midgetgolf Jonge Johannes Serooskerke  

    

Don  29  aug  Eethuis Buitenruststraat 221Buitenruststraat 221Buitenruststraat 221Buitenruststraat 221    MiddelburgMiddelburgMiddelburgMiddelburg    

    

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

    

vrij  13 sept City Trail  Middelburg 

    

 

Iedereen een hele fijne zomer !    

    

LET OP ! LET OP ! LET OP ! LET OP !     

    Nieuw emailadres voor aanmeldingen !Nieuw emailadres voor aanmeldingen !Nieuw emailadres voor aanmeldingen !Nieuw emailadres voor aanmeldingen !    

    

AanmeldenAanmeldenAanmeldenAanmelden    voor activiteitenvoor activiteitenvoor activiteitenvoor activiteiten::::    

    vrijetijdwalcheren@gors.nlvrijetijdwalcheren@gors.nlvrijetijdwalcheren@gors.nlvrijetijdwalcheren@gors.nl 


