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Vrije tijd
Valentijnsdiner
Het Eethuis had op 14 februari een
Valentijnsdiner georganiseerd. Speciaal voor
deze avond konden er ook tafeltjes voor twee
gereserveerd worden. En daar werd goed
gebruik van gemaakt !
Wij zorgden voor de juiste aankleding en sfeer.
De koppeltjes hadden, heel leuk, voor elkaar
kadootjes mee gebracht.
Er werd zelfs door een deelnemer een speechje
afgestoken voor zijn vriendin, waarvoor er eerst
zoals het hoort stilte werd gevraagd. En een
andere dame had een mooi gedicht geschreven
voor haar vriend.
De overige gasten konden meegenieten van al
dit liefs en hadden ook veel gezelligheid met elkaar. De avond werd afgesloten met
een romantische film waarbij ook genoeg te lachen viel. Kortom een top avond bij
het Eethuis, en zowel de gasten als de vrijwilligers gingen zeer voldaan naar huis.
En ook de coördinator deed met een grote glimlach op zijn gezicht de deur achter
zich op slot. Trots op zijn bezoekers en vrijwilligers !

Vrije tijd
don

7

maart

Poolen

Het is alweer even geleden, vorige keer waren Jan en Petra beiden ziek, dus gaan
we weer eens lekker een balletje stoten samen.
Tijd:
19.30 tot 21.30 uur
Aanmelden: voor maandag 4 maart
Entree:
€ 12,50 - (incl. 1 consumptie)
Waar:
Arsenaal poolcentrum; Je moet zelf vervoer regelen.

vrij

8 maart

Hamlet, de familievØØrstelling

Opgeven is niet meer mogelijk !

Vrije tijd
vrij

8 maart

DISCO

Vrijdag 8 maart komt DJ Patrick van XP Entertainment bij Vrije Tijd Goes
dit disco dance feest weer opluisteren met gouwe ouwe! Muziek uit de
jaren ’70, ’ 80, ’90 en disco en house en uit de top 40.
Heb je een verzoeknummer, vertel het aan Patrick!
De toegangskaarten zijn te koop op de avond zelf.
Deze kosten €10,00 per stuk en hier krijg je naast de toegang voor de
disco, ook 2x een drankje voor en verschillende hapjes.
Als je meer drankjes wilt drinken, kun je hiervoor muntjes kopen, fris: €
0,50 cent en bier/wijn: € 1,00
Er is deze avond helaas geen vervoer beschikbaar vanuit Walcheren,
dus zelf vervoer regelen !
De vrijwilligers van Vrije Tijd Goes begeleiden deze avond.
Locatie: Vrije Tijd Goes (in de Cirkel), Beukenstraat 58 Goes
Je bent van harte welkom van 8 uur ’s avonds tot 11 uur ’s avonds.
Vraag gerust een vriend of vriendin mee om deze avond mee te maken!

Vrije tijd
Menukaart Eethuis
Hoofdgerecht

Nagerecht

Spruitjesstamp
met shoarma en
knoflooksaus.

Monchoutaart
achter glas

donderdag

14
maart
donderdag

28
maart

Pasta met
gehaktballetjes in
tomatensaus
en salade

Een lekker dessert
van de Eetlijn

*

Tijd:
17.30 tot 20.00 uur
Aanmelden: uiterlijk tot dinsdag voor het eethuis
Kosten:
€ 6, - inclusief welkomstdrankje, drankjes: € 0,50
Waar:
Scheldestraat 21 Vlissingen
Niet afgemeld voor donderdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen…

* Op donderdag 28 maart komt Marianne Gillot van de Eetlijn voor ons een
heerlijk én toch gezond toetje maken.
Aansluitend vertelt ze wat de Eetlijn doet en heeft ze nog meer tips om gezond,
verantwoord en toch lekker te eten. Jahaa, dat kan echt !

Vrije tijd
zat

16 maart

Lekker klussen

Dit jaar gaan we in plaats van een klus te ontvangen, zelf aan de klus om andere
mensen op die manier te helpen.
We hebben twee klussen uitgezocht: een buiten-klus en een binnen-klus.

Klus A
Buiten gaan we helpen bij een voedselbos, in de buurt van Nieuw en St. Joosland.
Er zijn hier allerlei verschillende tuinklusjes te doen, struiken planten, bloemetjes
zaaien, gras maaien, enz. enz. Dus hou je van aanpakken en wil je lekker in de
buitenlucht bezig zijn ? Meld je dan aan en ga samen met onze vrijwilligster Gina
deze klus te lijf ! We gaan om een uur of tien beginnen tot ong. half twee. Incl.
vervoer.

Klus B
Bij de Zonnebloem zoeken ze hulp bij het vullen van zakjes met
zonnebloemzaadjes. Dus kan je tot 5 tellen, of goed nieten? Geef je dan op en help
de Zonnebloem met deze klus. Leuk om eens iets terug te kunnen doen voor een
organisatie die zoveel doet voor andere mensen. De klus is in Middelburg bij
Hof Mondriaan van 14.00u tot 16.00 u. Zelf vervoer regelen en je wordt begeleid
door vrijwilligers van de Zonnebloem.
Aanmelden vóór 4 maart ! Geef even aan welke klus je wil gaan doen.
Kosten zijn er natuurlijk niet, de organisaties zijn juist heel blij met je hulp !

Vrije tijd
zat

16 maart

Aladdin de musical

Wie heeft er vorig jaar genoten van de Kleine Zeemeermin ? Dan opgelet!
Dit jaar komen dezelfde makers met de musical Alladin naar de Schouwburg.
In een betoverde stad probeert Aladdin, een straatjongen met veel lef, een mooie
Arabische prinses uit de handen van een boze tovenaar te redden. Met hulp van de
geest uit een magische wonderlamp kan Aladdin ineens een machtige prins
worden. Dan probeert de tovenaar om ook de lamp met magische krachten in
handen te krijgen. Om de prinses te redden en de tovenaar te verslaan moet
Aladdin bewijzen dat hij het in zich heeft om een echte prins te worden!
Aanmelden vóór
vóór 4 maart !
Wanneer:
zaterdag 16 maart
Tijd:
19.00 uur (zeven uur s avonds, om half zeven verzamelen)
Kosten:
€ 21,- (incl. pauzedrankje ) Betaling vooraf !
Waar:
Schouwburg Middelburg Eigen vervoer regelen;
Rolstoelplaatsen op aanvraag

din

19 maart

Samen eten

We gaan weer naar Rest o VanHarte omdat het zo gezellig en lekker was.
Bij Resto Van Harte is iedereen welkom. Benieuwd wie er deze keer bij ons aan tafel
zit… .
Let
Let op: aanmelden
aanmelden kan tot en met dinsdag 12 maart !
Wanneer:
dinsdag 19 maart
Tijd:
17.30 uur tot 19.45
19.45 uur
Kosten:
€ 10,- (incl. koffie)
Waar:
Resto VanHarte (bij het Gasthuis) Noordpoortplein 2 Middelburg

Vrije tijd
zon

24 maart

Doe het zelf High tea

Deze middag geen knutsel maar eerst hapjes maken en dan…
lekker kletsen, kopje thee er bij en natuurlijk de lekkere hapjes op eten.
Een spelletje spelen of sjoelen kan natuurlijk ook,
kortom een gezellige middag voor iedereen !
Kom je ook ?
Aanmelden voor woensdag 13 maart !
Tijd:
Kosten:
Waar:

14.00 tot 16.45 uur
€ 5 ,- (+ onbeperkt thee of koffie, andere drankjes € 0,50)
Scheldestraat 21 Vlissingen

Vrije tijd
zat

30 maart

Ciske de Rat de musical

Ciske de Rat de musical vertelt het verhaal over het Amsterdamse straatjochie
Ciske in de jaren '30.
Ciske is een Amsterdams straatschoffie. Zijn vader is nooit thuis, zijn moeder is
hard voor hem en laat hem ‘s avonds laat werken in een café. Tante Jans is wel lief
voor hem. Zij legt het aan met zijn vader, die wil scheiden van Ciskes moeder.
Ciskes beste vriendje is ziek en overlijdt. Als zijn moeder dit belachelijk maakt, kan
Ciske dit niet verkroppen. In hevige woede brengt hij haar om het leven.
Hij wordt veroordeeld en moet naar de gevangenis.
Als volwassen man moet Cis in het leger vechten tegen de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog. Is hij in staat om zijn verleden een plaats te geven en liefde in zijn
leven toe te laten?
Aanmelden vóór 15 maart !
Wanneer:
zaterdag 30 maart
Tijd:
20.00 uur
Kosten:
€ 27,- (incl. pauzedrankje) Betaling vooraf !
Waar:
Schouwburg Middelburg Eigen vervoer regelen;
Rolstoelplaatsen op aanvraag

Vrije tijd
zon

31 maart

Vlissingen City Trail

Een superleuke wandeling dwars door Vlissingen. 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 vóór 8 maart !
Wanneer:
zondag 31 maart
Tijd:
13.30 uur tot 16.
16.30 uur
Kosten:
€ 7,50
Waar:
Centrum Vlissingen (precieze verzamelpunt volgt later in via de mail)
Eigen vervoer regelen.

Vrije tijd
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(in)
of je vrijwilligersmaatje iets afspreken, om 1 van deze activiteiten te bezoeken.

Wat

Waar

Kosten / tijd

Cabaretavond
Ernest Beuring en
popkoor Popwave
Grote Spirituele Westlicht
Beurs in de Grote Kerk te
Goes. 100 standhouders.
Alles rondom welzijn,
gezondheid, creativiteit,
bewustwording, spiritualiteit.
Alles voor lichaam en geest.
Veel verkoop, consulten,
massages, muzikale
optredens enz.
Loop ook mee voor ALS en
steun deze stichting .
Deze wandeltocht gaat
grotendeels door verhard
gebied
Deze wandeltocht is
rolstoelgeschikt.

Zaterdag 2 maart 2019
Grote Kerk, Zierikzee

Tijd: 20.1520.15-22.45 uur
Entree: €17,50 via
www.theatersaanzee.com
Tijd: 10:00 uur tot 17:00 uur

Deel van de opbrengst gaat
naar de ALS stichting
Zoek het hogerop en beklim
de trappen van Kasteel
Westhove voor een
grandioos uitzicht over de
Manteling van Walcheren.
De gids vertelt je meer over
deze 17e eeuwse
buitenplaats.
De Vriendinnendag staat
garant voor een boordevolle
winkel-dag in het teken van
mode, winkelen en lifestyle,
dans, foodtrucks en…
Kaj van der Voort !!

Zaterdag 9 maart 2019
in de Grote of Maria
Magdalena Kerk te Goes. Dit
alles in deze prachtige
grootste kerk van Zeeland.

Zaterdag 16 maart
schaapskooi te
Nisse/Heinkenszand
Nieuwkamerseweg 3
4451 NE Heinkenszand
De route is met pijlen
aangegeven.
Er zijn rustplaatsen met
zitgelegenheid
Zondag 24 maart 2019
Kasteel
Westhove,Duinvlietweg
8,Walcheren,Zeeland 4356
ND Oostkapelle

Entree: 5 euro
Meer info:
info@twestlicht.nl

€8,50 p.p en € 16,- per
gezin.
Afstanden en tijden
15 km 08.30-11.00 uur
10 km 08.30-13.00 uur
5 km 08.30-14.00 uur
www.alszeeland.nl
10:30 uur tot 12:00 uur
Volwassen € 7,50 p.p
Kinderen € 5,- p.p
Prijs is incl. consumptie

Trek stevige schoenen aan en
neem je verrekijker mee
Toegankelijk voor iedereen die
trappen kan beklimmen

www.staatsbosbeheer.nl

31 maart 2019

13:00 uur tot 18:00 uur

Grote markt 4461 AJ Goes
Gemeente Goes, Zeeland

Toegang Gratis
www.goesisgoes.nl
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Vrije Tijd Walcheren
Coördinator
Coördinator : François Vervaet
Scheldestraat 21
4381 RP Vlissingen
Aanmelden: fvervaet@gors.nl
fvervaet@gors.nl
Tel. 0606-15890916
(bereikbaar woemi
woemi,
mi, don, vrijdag)

Vlissingen

