Vrije tijd
Activiteiten Walcheren
Januari

Vrije tijd
Team Vrije Tijd wenst
wenst iedereen
een fantastisch 2019 !

Zomaar een paar
hoogtepunten uit 2018,
wat gaan we in het
nieuwe jaar weer met
elkaar beleven ?

Vrije tijd
zon

13 jan

Vogelmannetje

In de wintertijd is het leuk om voor de vogels rondom je huis te zorgen.
Wij gaan deze middag een aantal leuke dingen maken waar de vogels en jij, blij
van worden !
Leuk om bv. aan je balkon te hangen en dan kijken welke vogels er op af komen…
Tijd:
Aanmelden:
Entree:
Waar:

14.00 tot ong. 16.45 uur
vóór maandag 7 januari.
€ 5,- (incl. materiaal en koffie / thee )
Scheldestraat 21 Vlissingen

Vrije tijd
Menukaart Eethuis
Hoofdgerecht

Nagerecht

donderdag

10
jan
donderdag

24*
jan

Macaroni a la
nasi met
loempiaatje en
saus
Vlaams
stoofvlees met
aardappelen en
rode kool met
appel

Toblerone toetje

Appelkruimeltoetje

Tijd:
17.30 tot 20.00 uur.
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…

* deze avond komt SET vakantiereizen een toelichting geven op hun
reisgids, zie verderop in de gids.

Vrije tijd
din

15 jan

Eethuis op pad

Benieuwd wat er deze keer naast lekker eten op het programma staat ?
Let op: aanmelden
aanmelden kan tot donderdag 10 januari !
Wanneer:
dinsdag
dinsdag 15 januari
Tijd:
17.45 uur tot 19.45
19.45 uur
Kosten:
€ 10,Waar:
Resto VanHarte (bij het Gasthuis) Noordpoortplein 2 Middelburg

don

17

jan

Poolen

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

Vrije tijd
zat

19 jan

Alone@Home

Ben je dol op de Home Alone films ?
Dan zal je zeker smullen van deze verrukkelijke theaterkomedie voor jong en oud
met slapstick, aanstekelijke livemuziek en spannende stunts.
Twee kinderen, die elkaars bloed wel kunnen drinken, zijn alleen thuis, wanneer
twee stuntelige, niet al te snuggere criminelen hun huis proberen binnen te
dringen. Lukt het onze jonge helden om de inbrekers te slim af te zijn met
valstrikken en boobytraps? Een geluidenmaker schept met huis-, tuin- en
keukenspullen een fantastisch geluidsdecor, de livemusici spelen heerlijke liedjes.
We moeten er wel voor naar theater de Kring in Roosendaal, maar deze
voorstelling lijkt ons te leuk om te moeten missen !
(We gaan deze keer niet eten voorafgaand aan de voorstelling)
Let op: aanmelden
aanmelden kan tot uiterlijk din
dinsdag 8 januari ! VOL=VOL
Wanneer:
zaterdag 19 januari
Tijd:
18.00 uur tot 22.30 uur
Kosten:
€ 25,- (incl. vervoer, ticket en pauzedrankje)
Waar:
Theater de Kring Roosendaal
Rolstoelplaats op aanvraag
Opstapplaatsen: Apotheek Veerse Poort en Scheldestraat Vlissingen

Vrije tijd
don

24 jan

Informatie SET-Vakantiereizen

In januari houden ze van SET-vakantiereizen bijeenkomsten in elke regio.
Onder het genot van een drankje, wordt er uitleg gegeven over de vakantiegids, de
reizen en wat er mogelijk is aan zorg.
Natuurlijk kunnen er dan ook vragen gesteld worden.
Wel graag even aanmelden voor deze bijeenkomst,
maar nog leuker en gemakkelijker is het om te komen eten bij het eethuis !
Dan ben je zeker op tijd...
Tijd:
19.00 tot ong. 20.00 uur
Aanmelden: graag !
Waar:
bij Vrije Tijd, Scheldestraat 21 Vlissingen
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Vrije Tijd Walcheren
Coördinator : François Vervaet
Scheldestraat 21
4381 RP Vlissingen
Aanmelden: fvervaet@gors.nl
Tel. 0606-15890916

