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Vrije tijd  
 

din                

4 febr       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). 
Let op ! Bij Café Willem wordt er vroeger gegeten namelijk om  
 
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 vrijdag 31 januari Aanmelden:   Vóór vrijdag 31 januari Aanmelden:   Vóór vrijdag 31 januari Aanmelden:   Vóór vrijdag 31 januari     
Kosten:          € 10,-  (incl. 1 consumptie)  
Waar:             Grand Café Willem Oranjelaan 17 Middelburg 
                       Eigen vervoer regelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Vrije tijd  

Menukaart  Eethuis 

 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
 

donderdag 

13 
febr 

 
  zie  volgende 

 

 
bladzijde 

 
donderdag 

27 
febr 

 
Hutspot Speciaal 

met 
gekaramelliseerde 

rode ui, vijgen, 
chutney, spekjes 
en oude kaas. 

 

 
 
 

Cappuccino 
mousse 

   
Tijd:                 17.30  tot  20.00 uur. (taxi’s graag om 20.15 uur bestellen) 
Aanmelden:    uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot tot tot tot dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag    vovovovoor het eethuisor het eethuisor het eethuisor het eethuis 
Kosten:           €  6, - , incl. 1 consumptie, overige  drankjes: €  0,50  
Waar:              Buitenruststraat 221 Middelburg 
Niet afgemeld 24 uur van te voren ? Dan moet je toch betalen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Vrije tijd  
 

don                

13 febr    Valentijns diner   +  
                                  Jongens tegen de Meisjes 
                                    

Op deze bijna 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… je maatje,  je vaste vrijwilliger, je nicht, je goeie vriend of vriendin. 

Diner voor twee: samen € 10,-  wél gelijktijdig aanmelden !  

Je kan ook een tafeltje voor 2 reserveren… 

 

Menu:          Tomatensoep 

                              Pasta a la Valentino 

Coupe d'amour ( oftewel vanilleijs met vruchtjes en een rode saus) 

AanAanAanAansluitend opsluitend opsluitend opsluitend op    het etentje gaan we het etentje gaan we het etentje gaan we het etentje gaan we het spel spelen de Jongens tegen de Meisjes ! het spel spelen de Jongens tegen de Meisjes ! het spel spelen de Jongens tegen de Meisjes ! het spel spelen de Jongens tegen de Meisjes !     
Kom je alleen voor het spel dan moet je er om half acht zijn.Kom je alleen voor het spel dan moet je er om half acht zijn.Kom je alleen voor het spel dan moet je er om half acht zijn.Kom je alleen voor het spel dan moet je er om half acht zijn.    Meedoen is gratis.Meedoen is gratis.Meedoen is gratis.Meedoen is gratis.    
    
Let oLet oLet oLet op: aanmelden kan tot dinsp: aanmelden kan tot dinsp: aanmelden kan tot dinsp: aanmelden kan tot dinsdag 11 februari !!dag 11 februari !!dag 11 februari !!dag 11 februari !!    
    
Wanneer:         donderdonderdonderdonderdagdagdagdag  13 februari 
Tijd:                  17.30  uur tot 21.0017.30  uur tot 21.0017.30  uur tot 21.0017.30  uur tot 21.00        uuruuruuruur    
Kosten:            € 6,-     Duoboeking:  € 10  
Waar:              Buitenruststraat 221  Middelburg 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije tijd  
 

  vrij                  

 14 febr      VOF de Kunst 
 

 

Feest van herkenning!Feest van herkenning!Feest van herkenning!Feest van herkenning!    

Het is de nazomer van 1983. Uit alle radio’s klinkt dat ene aanstekelijke lied Suzanne. 

Nummer één in de hitlijsten, iedereen zingt het mee. Een aantal jaren later wordt dit 

succes nog eens dunnetjes over gedaan. Opeens drinken we overal Eén Kopje Koffie. 

De hits blijven zich aaneenrijgen. Denk maar aan Retour Sneek, Oude Liefde Roest 

Niet en Waar Heb Ik Jou Meer Gezien, gevolgd door Dikkertje Dap en andere 

legendarische liedjes van Annie M.G. Schmidt. 

VOF de Kunst – Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan) is een energiek en 

aanstekelijk feest der herkenning voor iedereen, met oude hits, nieuwe muziek, 

meezingers, luisterliedjes én een special guest. 

Kortom een muzikaal feestje ! 

 

 

Tijd:                19.00 uur  tot  23.00 uur.                         
Aanmelden:   tot:   tot:   tot:   tot  uiteuiteuiteuiterrrrlijklijklijklijk  maandag 3 februari  VOL= VOLmaandag 3 februari  VOL= VOLmaandag 3 februari  VOL= VOLmaandag 3 februari  VOL= VOL 
Kosten:           €  25,- (incl. vervoer + ticket+ drankje ) 
                                                                                            Betaling vooraf !Betaling vooraf !Betaling vooraf !Betaling vooraf !    
Waar               de Mythe in Goes 

   Opstappen bij Apotheek de Veerse Poort of Scheldestraat 21 Vlissingen 
                       Rolstoelplaats op aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije tijd  
 

 

 

  zat                  

 15 febr      Dolittle de film 
 
De bijzondere Dr. John Dolittle leeft in Dolittle Manor met alleen zijn exotische dieren 
als gezelschap. Wanneer de jonge Koningin Victoria ernstig ziek wordt, gaat Dolittle op 
zoek naar een geneesmiddel dat alleen te vinden is op een mythisch eiland. Tijdens 
deze reis beleeft hij samen met zijn bijzondere dierenvrienden gevaarlijke avonturen, 
waarbij hij oude vijanden tegenkomt en hij nieuwe wonderlijke wezens ontdekt. 
 
Tijd:                  wordt nog later bekend gemaakt 
AanmAanmAanmAanmelden:    elden:    elden:    elden:    voor  vrijdag 8 voor  vrijdag 8 voor  vrijdag 8 voor  vrijdag 8 februarfebruarfebruarfebruari.i.i.i.        
Entree:             € 15,-      
Waar:               Cinecity  Vlissingen 
                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrije tijd  
 

 
 
 
 
 
 



Vrije tijd  
 

 
don             
20 febr     Bowlen 
 
Hoogste tijd om weer eens te gaan bowlen. Het is inmiddels wel bekend: anderhalf uur 

lekker kegels omgooien ! En wie heeft dan de meeste punten ? 

    

Let op: Let op: Let op: Let op: aanmelden kan aanmelden kan aanmelden kan aanmelden kan tot en met  donderdag 13 februari tot en met  donderdag 13 februari tot en met  donderdag 13 februari tot en met  donderdag 13 februari !!!!!!!!        

Wanneer:       donderdag 20 februari 
Tijd:                19.30 uur tot  21.30  uur 
Kosten:          € 12,50  (incl. cons.)  
Waar:             Bowlingcentrum de Kruitmolen, Kruitmolenlaan Middelburg 
                       Zelf vervoer regelen 
 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
zat                  Bakkers klaar, 

29 febr       bakken maar… 
      
Op televisie ziet het er altijd zo lekker uit en dan ruik je nog niets… 

Wij gaan deze zaterdag ook eens lekker bakken: 

kaneelrolletjes, abrikozentaartjes (van bladerdeeg) en muffins. Je neemt het allemaal 

mee, om thuis uit te delen. En terwijl het baksel in de oven staat krijgen jullie lekker 

een kommetje soep en een broodje. 

 

Tijd:                10.00  tot  13.15 uur.                         
Aanmelden:   tot:   tot:   tot:   tot  uiteuiteuiteuiterrrrlijklijklijklijk  maandag 24 maandag 24 maandag 24 maandag 24     februari  VOL= VOLfebruari  VOL= VOLfebruari  VOL= VOLfebruari  VOL= VOL 
Kosten:           €  7,50    
Waar               de Onderneming, Handelsweg 28  Vlissingen 
 



Vrije tijd  

  

 

 

 

 



Vrije tijd  
 

vrij                                      

6 maart       Repelsteeltje van het RO theater  
 

Voor de liefhebbers: we hebben weer 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. In Breda 

eten we eerst een frietje en dan gaan we naar de voorstelling kijken.  

 

Het broeit op het paleis tussen koningin Juliana en haar prins-gemaal Bernhard.  

Ze ruziën over wie de baas is en over hun blinde dochter. Het broeit ook bij Joost de 

varkenshoeder, die opschept over zijn dochter Sterre die 'goud uit stro' kan spinnen. 

En het broeit zeker bij aardmannetje Repelsteeltje en zijn vrouw Karla, die een groots 

en meeslepend leven willen. 

Kortom alles is weer in huis om er een dolkomische theateravond van te maken ! 

 

Tijd:                16.00 uur  tot  23.30 uur.                         
Aanmelden:   tot:   tot:   tot:   tot  uiteuiteuiteuiterrrrlijklijklijklijk  vrijvrijvrijvrijdagdagdagdag        15 februari  VOL= VOL15 februari  VOL= VOL15 februari  VOL= VOL15 februari  VOL= VOL 
Kosten:           €  45,- (incl. vervoer + ticket+ frites+snack + drankje + pauzedrankje) 
                                                                                                Betaling vooraf !Betaling vooraf !Betaling vooraf !Betaling vooraf !    
Waar               Chassé Theater Breda 
Opstappen bij Apotheek de Veerse Poort of Scheldestraat 21 Vlissingen 
Rolstoelplaats  op aanvraag. 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ?  

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/tijd Kosten  

Modelbouwshow, waar 

liefhebbers van 

modelbouw & amp; 

bouwstenen volop kunnen 

ontdekken, beleven en 

kennis uitwisselen. 

Van 15 februari en 16 

februari van 10:00 uur tot 

18:00 uur. 

Zeelandhallen Goes 

Da Vinciplein 1 4462 GX 

Goes 

 

Volwassenen € 11,- p.p 

Kinderen € 5,- p.p 

De jaarlijkse 

carnavalsoptocht, 

georganiseerd door C.v. De 

Kraaiepikkers uit 

Lewedorp. 

Zaterdag 22 februari  

 start 14.00 uur. 

Kraaienist 

Kerkplein 

4456 CC Lewedorp 

 

gratis 

De jaarlijkse 

carnavalsoptocht, 

georganiseerd door de 

pikpotters uit 

Kwadendamme 

Zaterdag 22 februari  

vertrek optocht 13:30 uur 

Kwadendamme 

 

gratis 

Schôônsten stoet van 

Zeefs-Vlaonderen is in 

Hulst 

Zondag 23 februari 

Vertrek tocht 14:00 uur 

Hulst 

 

gratis 

Mega vlooienmarkt 

350 kramen gevuld met 

alleen maar 2de hands 

spullen 

29 feb van  9:00 - 16:00 uur 

Zeelandhallen 

Da Vinciplein 1 

Goes    

 

Bezoekers betalen € 4,50 p.p 

Kinderen t/m 10 jaar zijn gratis. 

 

 

 



Vrije tijd  
 

Programma Februari 

    

Din      4   febr Open Tafel Cafe Willem Middelburg 

    

Don   13  febr Valentijns diner + 
de Jongens en de Meisjes 

Buitenruststraat Middelburg 

    

Vrij     14 febr VOF de Kunst  de Mythe Goes 

    

Zat     15 febr Dolittle film Cinecity Vlissingen 

    

Don   20  febr Bowlen Kruitmolen Middelburg 

    

Don   27 febr Eethuis  Buitenruststraat Middelburg 

    

Zat    29 febr Kookklup Onderneming Vlissingen 

    

Vrij     6 maart Repelsteeltje Chassé Theater Breda 
 

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

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

fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

tel. 06tel. 06tel. 06tel. 06----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar woemiddag, don,(bereikbaar woemiddag, don,(bereikbaar woemiddag, don,(bereikbaar woemiddag, don,    vrijdag)vrijdag)vrijdag)vrijdag)    

    

    

Aanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nl    

Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639    

 
 

 

 

 


