Vrije tijd
Activiteiten Walcheren
Februari 2019

Vrije tijd
vrij

1 febr

Zwemmen

We gaan weer eens lekker gaan zwemmen in een leuk bad met glijbanen.
We gaan naar Omnium in Goes. En kunnen daar lekker vrij zwemmen, dobberen en
glijden.
We gaan ervan uit dat je goed kunt zwemmen als je je aanmeldt voor deze activiteit.
In verband met vervoer, toezicht en veiligheid is er een maximum van het aantal
deelnemers. De laatste keer moesten we een aantal mensen teleurstellen, deze
mensen krijgen nu voorrang als ze zich opnieuw aanmelden.
Tijd:
Aanmelden:
Kosten:
Waar:

18.30 – 22.00 uur
vóór maandag 28 januari VOL = VOL
€ 15,- (inclusief vervoer + consumptie na afloop)
verzamelen bij Scheldestraat 21 Vlissingen of bij Apotheek
Veerse Poort in Middelburg.

Vrije tijd
Menukaart Eethuis
Hoofdgerecht

Nagerecht

donderdag

7
febr.

donderdag

appeltaart muffin
met bolletje
Western stamppot
vanille
met kipdijvlees,
ijs
tortillachips en
salsasaus.
Als toetje

zie volgende

bladzijde

14
febr
donderdag

28
febr

groentecurry met
rijst, ei en
komkommersalade

romig fruit

Tijd:
17.30 tot 20.00 uur. (taxi’s graag om 20.15 uur bestellen)
Aanmelden: uiterlijk tot dinsdag voor het eethuis
Kosten:
€ 6, - , incl. 1 consumptie, overige drankjes: € 0,50
Waar:
Scheldestraat 21 Vlissingen
Niet afgemeld voor donderdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen…

Vrije tijd
don

14 febr

Valentijns diner + film

Op deze Valentijnsdag gaan we gezellig samen eten. Uiteraard zorgen wij voor een
mooie en toepasselijke aankleding, kaarslicht en violen op de achtergrond. Zou er ook
een romantisch tintje zitten aan de maaltijd ?? Je kunt alleen komen maar, misschien
nog leuker is het om iemand mee te vragen naar het dineetje…
Diner voor twee: samen € 10,- wél gelijktijdig aanmelden !
Je kan ook een tafeltje apart, voor 2 reserveren…
Aansluitend op het etentje gaan we genieten van een leuke
en toepasselijke film !
Ja, ik wil !
Roos (Elise Schaap) is een aantrekkelijke en succesvolle vrouw van begin
dertig. Steeds als ze begint te dromen van een huwelijk, wordt ze
gedumpt. En dan wordt ze ook nog eens uitgenodigd op de bruiloften
van haar exen en haar beste vriend. Om zichzelf niet te laten kennen,
neemt ze haar jongere stagiair Daan (Martijn Lakemeier) mee naar alle
ceremonies. Ze raakt veelvuldig verzeild in gênante situaties en valt
prompt als een blok voor de charmes van een arts (Thijs Römer)...

Let op:
op: aanmelden kan tot maandag 11 februari !!
Wanneer:
Tijd:
Kosten:
Waar:

donderdag
donderdag 14 februari
17.45 uur tot 21.15
21.15 uur
€ 6,- Duoboeking: € 10
Scheldestraat 21 Vlissingen

Vrije tijd
zon

17 febr

Kalender pimpen

Heb jij ook een saaie kalender of weekplanner aan de muur ? Zo aan het begin van
2019 dachten we dat het wel leuk zou zijn om een knutsel te maken waar je het hele
jaar plezier van hebt.
Bij iedere maand gaan we plaatjes plakken, glitterstickers of maken we een
toepasselijke tekening. Heb je foto’s die je wil gebruiken, dat kan ook. Breng ze
gerust mee !
Geef even aan of je een verjaardagskalender of een weekplanner wilt maken.
Tijd:
Aanmelden:
Aanmelden:
Entree:
Waar:

14.00 uur tot 16.45 uur
voor vrijdag 8 februari.
€ 5,- (incl. koffie of thee)
Scheldestraat 21 Vlissingen

Vrije tijd
din

19 febr

Resto van Harte

We gaan weer naar Resto VanHarte omdat het zo gezellig en lekker is. En er valt soms
wat te beleven.
Resto VanHarte bevindt zich op dinsdag in het Gasthuis te Middelburg.
Bij Resto Van Harte is iedereen welkom.
Let op: aanmelden kan tot en met woensdag 7 november !!
Wanneer:
dinsdag 13 nov.
Tijd:
17.45 uur tot 19.45 uur
Kosten:
€ 10,- (incl. koffie)
Waar:
Resto VanHarte (b
bij het Gasthuis) Noordpoortplein 2 Middelburg

zat

23 febr

Ovenschotel

Het recept is bekend: je kookt samen een maaltijd en daarna lekker smikkelen !
Voorgerecht: Salade, peer en geitenkaas
Hoofdgerecht: Ovenschotel: aardappels, tomaat, courgette, mozzarella en noten
Toetje: Chocoladevla met peer.
Tijd:
Aanmelden::
Kosten:
Waar

10.00 tot 13.15 uur.
tot uiter
uiterlijk vrijdag
vrijdag 15 februari VOL= VOL
€ 7,50
Scheldestraat 21 Vlissingen

Vrije tijd
vrij

8 maart

Hamlet, de familievØØrstelling

Voor de liefhebbers: we hebben kaarten te pakken kunnen krijgen voor het
theaterfeestje van het jaar !
Wie mee is geweest naar Snorro, Woefside Story of de Gelaarsde Poes weet wat hij
kan verwachten! Een dolle muzikale theateravond waarbij je ogen tekort komt, met
veel decors, dwaze verkledingen en liedjes op de muziek van Queen…
Het Rotterdams Theater heeft dit jaar gekozen voor Hamlet, eigenlijk een zeer serieus
toneelstuk waarin heel wat mensen dood gaan, maar in deze versie wordt dat ook
weer een beetje grappig. Hoe ? Dan moet je mee gaan en kijken.
We reizen deze keer af naar Spijkenisse, eten vooraf een frietje met snack. En gaan
dan in het theater zitten om te genieten.
Let op: er zijn een beperkt aantal kaarten ivm vervoer.
1 Rolstoelplaats op aanvraag.
Tijd:
Aanmelden::
Kosten:
Waar

16.00 uur tot 23.30 uur.
tot uiter
iterlijk vrijdag
vrijdag 15 februari VOL= VOL
€ 37,50 (incl. vervoer + ticket+ frites+snack + drankje + pauzedrankje)
Opstappen bij Apotheek de Veerse Poort of Scheldestraat 21 Vlissingen

Vrije tijd
Programma Februari
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1 febr
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Vrij
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8 maart
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