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Vrije tijd  
Beste mensen, 

 

Een heel nieuw jaar ligt weer voor ons.  

Wat gaan we in het nieuwe jaar weer met elkaar meemaken ? 

 

Het wordt in ieder geval een bijzonder jaar: in november 2020 bestaat Vrije 

Tijd Walcheren tien jaar ! En daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden 

met veel leuke activiteiten en een groot feest ! 

In het nieuwe jaar willen we onze activiteiten nog beter gaan afstemmen op 

jullie wensen. Dus heb je een idee of heb je iets gezien waar je graag naar toe 

zou willen of een keer zou willen doen. Laat het ons dan weten ! We kunnen 

niet beloven dat we alle ideeën kunnen uitvoeren maar we kunnen het wel gaan 

proberen. 

Er zijn het afgelopen jaar wel wat vrijwilligers gestopt, niet zo veel. We hebben 

gelukkig ook weer nieuwe vrijwilligers erbij gekregen. Dus soms zul je een nieuw 

gezicht zien maar deze mensen kun je ook weer leren kennen.  

En alle vrijwilligers zetten zich nog steeds heel enthousiast in om je een leuke en 

gezellige tijd te bezorgen ! Ook in 2020 ! 

 

Ik wens jullie allemaal, ook namens de vrijwilligers, een fantastisch jaar ! 

 

En ik maak nog steeds met veel plezier mijn werk van jullie vrije tijd ! 

                                                  

                                                         Hartelijke groet,       

                                                         François  

                                                         Coördinator Vrije Tijd 

 

 



Vrije tijd  
    

    

 zon                

12 jan   Nieuwjaars Bingo 

     
Kom iedereen van Vrije Tijd een goed nieuw jaar wensen !  
En speel meteen gezellig mee. 
Misschien begin je het jaar wel heel goed en win je een leuke prijs… 
 
Tijd:                13,30 uur  tot 16.00 uur   LET OP ! Gewijzigde tijden ! 
Aanmelden:    ja graag ! 
Kosten:           € 4,50  (drie speelrondes en koffie/thee) 
Waar:             Grand Café Buitenrust, Buitenruststraat 221 Middelburg    
 

  

 

                                                         

 

 

 

 

 



Vrije tijd  

Menukaart  Eethuis 

 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
donderdag 

9 
jan 

 
Pasta met spekjes, 

gerookte zalm, 
spinazie en 
tomaatjes 

 
 

Citroen-vanille 
mascarpone 

 
 
 

donderdag 

23 
jan 

 

 

Shepherd’s pie 
 

Engelse ovenschotel 
met gehakt 

groenten en een 
dakje van 

aardappelpuree 

 
 

Tiramisu met 
banaan 

 

 
Tijd:                  17.30 tot  20.00 uur. 
Aanmelden:    uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot tot tot tot dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag    voor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuisvoor 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  
 
din 

14 jan        Eethuis op pad 

 

Benieuwd wat er deze keer weer voor lekkers er op het menu staat ? 

Altijd een smakelijke verrassing bij Resto ! 

 

Let op: aLet op: aLet op: aLet op: aanmelden kan tot donderdag 9 anmelden kan tot donderdag 9 anmelden kan tot donderdag 9 anmelden kan tot donderdag 9 januari januari januari januari !!!!    
    
Wanneer:       dinsdag 14  januari 
Tijd:                17.4517.4517.4517.45    uur tot  19.uur tot  19.uur tot  19.uur tot  19.45 45 45 45     uuruuruuruur    
Kosten:           € 10,-   
Waar:             Resto VanHarte (bij het Gasthuis)  Noordpoortplein 2 Middelburg  

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

     

    

don                                      

16   jan       Poolen 

 
Ook in het nieuwe jaar weer poolen met Jan en Petra ! 
Nog nooit gedaan ? Kom eens mee spelen dan ! 
 
Tijd:                 19.30 tot 21.30 uur 
Aanmelden:    voor maandag  13 januari 
Entree:           € 12,50 -  (incl. 1 consumptie)   
Waar:              Arsenaal poolcentrum  ; Je moet zelf vervoer regelen. 
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Zat                

18 jan     Pijnstillers de musical 
 
De  musical gaat over Casper. Hij is opgevoed door zijn moeder en heeft zijn vader 
nog nooit gezien. Op een kwade dag krijgt zijn moeder het bericht dat ze kanker 
heeft en dat ze uitbehandeld is. Vanaf dat moment staat het leven van de jonge 
Casper helemaal op z’n kop. En er was al zoveel aan de hand! Zijn beste vriendin 
zoent met een jongen van wie de ouders niet uit Nederland komen en dat mag 
haar vader niet weten, dus liegt ze dat ze iets met Casper heeft. Maar Casper zelf 
heeft weer vlinders voor het meisje, die net zo van muziek houdt als hij. 
 
 
Tijd:              19.00 uur vertrek 
Aanmelden:  vóór maandag 6 januari 
Entree:          € 24,- (incl. vervoer, drankje en begeleiding) 
Waar:            de Mythe Goes incl vervoer, opstapplekken Apotheek de Veerse Poort 
                                                                     Scheldestraat Vlissingen 
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zat                

25 jan        Ovenschotel  

                                                                                     
Zelf weer eens aan de slag met koken ? Kom gezellig in onze keuken kokerellen 
samen met  al die andere hobbykoks ! 
Voorgerecht:    pompoensoep 
Hoofdgerecht:  Ovenschotel broccoli, champignons paprika 
Nagerecht:        Appeltaart yoghurt 
 

Tijd:                 10.00 tot     13.15 uur 
Aanmelden:    voor dinsdag 21 januari ! 
Kosten:           €  7,50 
Waar:              Onderneming, HandelsWaar:              Onderneming, HandelsWaar:              Onderneming, HandelsWaar:              Onderneming, Handelsweg 28 Vlissingenweg 28 Vlissingenweg 28 Vlissingenweg 28 Vlissingen    
Niet afgemeld voor vrijdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen. 
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   zat           

   25 jan       Peter Pan de musical                            

 

Vorig jaar ook zo genoten van Aladdin de musical in het theater? 

Dezelfde theatermakers komen nu met Peter Pan ! 

Deze voorstelling moet nog in première gaan, daarom zijn er nog geen foto’s 

beschikbaar.  

Het verhaal is wel bekend:  

Vlieg mee met de avonturen van Wendy en Peter Pan! Theater Terra presenteert 

de nieuwe familiemusical naar het wereldberoemde avontuur in Nimmerland. 

Fantastische avonturen wachten op Wendy wanneer Peter Pan haar slaapkamer 

binnenvliegt en haar meeneemt naar de magische wereld van Nimmerland. Het 

elfje Tinkerbel leert Wendy vliegen en samen met de Verloren Jongens ontdekken 

ze het eiland. Daar ontmoeten ze de stoere prinses Tijgerlelie, maar ook ruige 

piraten. Is Wendy klaar om samen met Peter Pan de strijd aan te gaan met de 

beruchte Kapitein Haak? 

 

Tijd:                  18.30 uur  tot     20.30 uur 
Aanmelden:     Voor vrijdag 13 januari,  
Kosten:            € 22,-  (incl. drankje na afloop en begeleiding) 
Waar:               Schouwburg Middelburg 
                         Eigen vervoer regelen. Rolstoelplaatsen op aanvraag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrije tijd  
                                                             ZZZZeeland uit agendaeeland uit agendaeeland uit agendaeeland 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 of vriendin iets 
afspreken, om één van deze activiteiten te bezoeken. 

 
Wat Waar/tijd Kosten  
NieuwjaarsduikNieuwjaarsduikNieuwjaarsduikNieuwjaarsduik    
Doe jij mee aan de 
jaarlijkse traditie of 
misschien vind je het 
leuk om te gaan kijken 

Woensdag 1 januariWoensdag 1 januariWoensdag 1 januariWoensdag 1 januari    
Startduik, 13:30 uur 
 
Badstrand Vlissingen 

 
 
Entree gratis! 

NieuwjaarsconcertNieuwjaarsconcertNieuwjaarsconcertNieuwjaarsconcert    
Zeeuws OrkestZeeuws OrkestZeeuws OrkestZeeuws Orkest    
Deze repetitie kan je 
gratis bijwonen. 
Met o.a. De 
Notenkrakerssuite van 
Tsjaikovski. 
 

Zondag 5 januariZondag 5 januariZondag 5 januariZondag 5 januari    
Aanvang 14.00  uur 
    
Concertzaal  
Middelburg 

 
Entree is gratis ! 

MuziekdocMuziekdocMuziekdocMuziekdocumentaire umentaire umentaire umentaire 
over het legendarische 
optreden van Elvis Elvis Elvis Elvis 
PresleyPresleyPresleyPresley in het Las Vegas. 

Woensdag 8 januariWoensdag 8 januariWoensdag 8 januariWoensdag 8 januari    
Aanvang 15:00 
 
Podium ’t BeestPodium ’t BeestPodium ’t BeestPodium ’t Beest 
Beestenmarkt 3 
4461 CS Goes 
Telefoon: +31 113 228 142 
E-mail: info@tbeest.nl 

 

€ € 8,00 p.p  

Goese polderfairGoese polderfairGoese polderfairGoese polderfair. U kunt 
kennismaken met 
verschillende 
organisaties die een 
workshop organiseren 

Zaterdag 25 januariZaterdag 25 januariZaterdag 25 januariZaterdag 25 januari    
14:00 14:00 14:00 14:00 ––––    17:00 uur17:00 uur17:00 uur17:00 uur    
    
Wijkcentrum de Spinne in 
Goes 

Entree is gratis! 
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Programma Januari 

    

Don        9  jan Eethuis   Buitenruststraat 221 Middelburg 

    

Zon       12 jan Bingo Buitenruststraat 221 Middelburg 

    

Din        14  jan Resto Gasthuis Middelburg 

    

Don      19  jan Poolen Arsenaal Vlissingen 

    

Zat       18  jan Pijnstillers de Mythe  Goes 

    

Don      23 jan Eethuis  Buitenruststraat 221 Middelburg 

    

Zat       25  jan Kookklup  Onderneming Vlissingen 

Zat       25 jan Peter Pan Schouwburg Middelburg 

    

Don      30 jan Supersportdag  Omnium  Goes 
 

 

 

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

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

Tel. 06Tel. 06Tel. 06Tel. 06----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar woemi, don, (bereikbaar woemi, don, (bereikbaar woemi, don, (bereikbaar woemi, don, vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag))))    

    

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    

 


