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Vrije tijd 
Vrije Tijd Walcheren gaat verhuizen ! 
Het is inmiddels bij de meeste mensen wel bekend dat Gors de huur heeft opgezegd 

van het pand aan de Scheldestraat. Kekprint, Juust en de kantoren gaan daar 

allemaal weg.  En ja dus ook Vrije Tijd Walcheren. 

We spreken er al lang over en er zijn ook al veel vragen over gesteld maar nu hebben 

we (eindelijk) een nieuwe plek gevonden voor onze vrijetijdsactiviteiten. 

We gaan het eethuis, de kookclub, de knutselclub, de bingomiddagen enz. na de 

zomerstop houden in Grand Café Buitenrust in Middelburg. We kunnen daar gebruik 

maken van het café en een grote keuken. 

Voor de Middelburgers wordt het nu iets dichterbij, en voor de Vlissingers wat verder 

weg… dat blijft toch lastig op Walcheren.  

We blijven daar dezelfde activiteiten aanbieden voor jullie, met dezelfde vrijwilligers 

en dezelfde coördinator. We gaan ook onze eigen spulletjes mee verhuizen zodat het 

voor jullie al snel weer vertrouwd aan zal voelen.  

 

Dus in de zomerstop gaan we dat allemaal regelen en in orde maken zodat we jullie 

in augustus goed kunnen ontvangen in Grand Café Buitenrust,  

Buitenruststraat 221 in  wijk 

Dauwendaele te Middelburg. 

 

Als we gaan starten in Augustus 

hopen we jullie daar weer  

te zien ! 

Heb je hierover nog vragen of 

opmerkingen, dan kun je ze 

uiteraard altijd stellen aan mij 

persoonlijk of via de telefoon of 

mail. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Francois Vervaet 

coördinator Vrije Tijd Walcheren 
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 zon              Varen met  

16 juni        een sloep    
          
Serviceclub Fifty-One Walcheren biedt weer hulp om te gaan varen. We varen met twee 

sloepen vanuit Kamperland het Veerse Meer op. We gaan aanleggen bij een eilandje en 

daar wat snacken. Mogelijk varen we ook nog even door naar Veere voor een kort 

bezoek. 

Kortom een hele leuke zondagochtend  voor een hele leuke prijs ! 

Beperkt aantal plaatsen !!   

 

Wanneer:       zondag 16 juni 

Tijd:                10.00 uur tot 14.30 uur 

Aanmelden:      Tot Tot Tot Tot zaterdag 8 juni ! zaterdag 8 juni ! zaterdag 8 juni ! zaterdag 8 juni ! En als de boot vol isEn als de boot vol isEn als de boot vol isEn als de boot vol is, zit, zit, zit, zit    ie ook echt VOL ! ie ook echt VOL ! ie ook echt VOL ! ie ook echt VOL !     
Kosten:          € 12,50      Vooraf betalen !Vooraf betalen !Vooraf betalen !Vooraf betalen ! 
Waar:             opstapplekken in Vlissingen: Scheldestraat en Middelburg: Veerse Poort  
 

 

                   

 

 

 

 

   

 

 

              



Vrije tijd 
Menukaart  Eethuis  
 HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    

    

    NaNaNaNagerechtgerechtgerechtgerecht     

 
donderdag 

6 
juni 

 

 
 

4 groentes stamppot 
met balletjes gehakt,   

 
 
 

vlaflip 
 
 

    het het het het laatste laatste laatste laatste 
eethuis op de eethuis op de eethuis op de eethuis op de 

ScheldestraatScheldestraatScheldestraatScheldestraat    !!!!    
    

donderdag 

27 
juni 

 
++++    afscheidspartyafscheidspartyafscheidspartyafscheidsparty    

 
 

Spaans etentje 
 
 

varkensfiletlapjes met 
Spaanse paëlla  

 
 
 

cakeje /ijs met 
Spaanse twist 

 
 
Tijd:                 17.30 tot  20.00 uur. (taxi’s graag om 20.00 uur bestellen) 
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot dinsdag voor het eethuistot dinsdag voor het eethuistot dinsdag voor het eethuistot dinsdag voor het eethuis 
Kosten:           €  6, - , incl. 1 consumptie, overige  drankjes: €  0,50  
Waar:              Scheldestraat  21 Vlissingen 
Niet afgemeld vóór woensdag 18.00 uurwoensdag 18.00 uurwoensdag 18.00 uurwoensdag 18.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Vrije tijd 
    

    

    

    

    

    

woe 

12 juni      Aladdin de film  
We willen weer eens naar de bios gaan. Pas nieuw is de film Aladdin, door Walt Disney 

opnieuw gemaakt. Nu niet getekend maar met acteurs en heel veel computeranimatie. 

Lekker kijken op een heel groot scherm ! 

Nu is het altijd lastig om voor af te plannen met een bioscoop uitje omdat ze hun 

programma pas een week van te voren bekend maken. Dus wil je mee, geef je dan op  

en hoor je later hoe laat het precies is. We gaan naar de vroegste avond voorstelling. 

 

Tijd:                 nog niet precies bekend rond zeven uur. 

Aanmelden:     voor maandag  10 juni (gaat door bij 5 deelnemers !) 

Entree:             € 15,-  (incl. 1 consumptie)   

Waar:              CineCity Vlissingen,  Je moet zelf vervoer regelen 

 

 

    

    

don                                        

20   jan       Poolen 

 
 
Vorige maand hebben we lekker gebowld dus nu weer de hoogste tijd om te gaan 
poolen.    Doe mee deze keer voor de zomerstop !                                           
 
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. 
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  zat               

    22222222    junijunijunijuni   nog éénmaal koken op de Scheldestraat…                    

 

Deze laatste keer kookklup voor de zomerstop zetten we onze beide chef-koks Joke en 

Els in, om samen met jullie iets lekkers te maken !  

 

Voorgerecht:      Groene soep met balletjes 

Hoofdgerecht:    Pasta met een saus van spek, ui en tomaat, en een salade 

Nagerecht:         Fruittoetje 

 

Tijd:                 10.00  tot  13.15 uur 
Aanmelden:  :  :  :          tottottottot  uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk  maanmaanmaanmaandagdagdagdag    17171717    juni juni juni juni  
Kosten:            €  7,50  
Waar:               Scheldestraat 21 Vlissingen  
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zon 

23 juni     Sieradendoosje  
    pimpen 

 
We halen de kasten leeg, want we willen niet teveel spullen moeten verhuizen…. Dus 
kom voor de laatste keer knutselen en een mooi houten kistje versieren. Je kan er 
natuurlijk sieraden in opbergen maar je kunt het doosje ook heel goed gebruiken voor 
andere zaken. 
 
 
 
Tijd:                 14.00  tot  16.45 uur 
Aanmelden:  :  :  :          tottottottot  uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk  maanmaanmaanmaandagdagdagdag    17 juni 17 juni 17 juni 17 juni  
Kosten:            €  7,50  
Waar:               Scheldestraat 21 Vlissingen 
 
 
 
 

don               

27 juni    Ik hield van de Scheldestraat 

    Kom ook afscheid nemen van onze locatie in de Scheldestraat tijdens onze 

afscheidsparty !  We doen spelletjes en de Scheldestraat quiz.   

We beginnen om half acht en de toegang is gratistoegang is gratistoegang is gratistoegang is gratis. Graag wel even aanmelden ! 

En nog leuker en gezelliger is het als je ook komt mee eten bij het eethuis !! 

 
Tijd:                  19.30 tot 21.00 uur 
Kosten:            GRATIS 
 
Waar:               Scheldestraat 21 Vlissingen                                           

                                                                                                              ddddeeee  SCHELDESCHELDESCHELDESCHELDE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            STRAATSTRAATSTRAATSTRAAT                                       
 



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(in)  

of  je vrijwilligersmaatje iets afspreken, om 1 van deze activiteiten te bezoeken. 

Wat Waar Kosten / tijd 
Middelburg VOLkoren, het 

grootste en leukste 

koorfestival van Zuid 

Nederland. koren en 

zanggroepen van diverse 

pluimage, van klassiek tot 

pop en van religieus tot 

shanty.  

Zaterdag 1 en Zondag 2 juni: 

12.00 - 18.00 uur 

  

Middelburg VOLkoren 

Gerbrandylaan 87 

4333 BH Middelburg 

Gratis 

In het  Pinksterweekend  zal 

op het strand van Renesse 

het grootste vliegerfeest van 

Zeeland worden 

georganiseerd. 

Veel  internat. vliegeraars 

zullen op alle drie de dagen 

ruim zestig vliegers oplaten. 

Er zijn ondermeer Japanse, 

dieren en vormen  vliegers 

te zien zij. 

zaterdag 8, zondag 9 en 

maandag 10 juni  

09.:00 - 17:00 

op het strand nabij het 

strandrestaurant “Our 

Seaside”, duinovergang Strand 

Renesse Oost 2 aan de 

Rampweg te Renesse 

Gratis

Circus BFF 

een voorstelling van 

Arduin samen met 

Jeugdtheaterschool 

Zeeland en de Zeeuwse 

Muzikanten in het 

Arsenaaltheater in 

Vlissingen 

14, 15 en 16 juni  

Arsenaaltheater 

Arsenaalplein Vlissingen 

€ 15  

reserveren kan via  

Arsenaaltheater.nl 

 
Grote Pinkstermarkt op de 

boulevard van Vlissingen. 

zo'n 150 kramen met allerlei 

producten, zoals kleding, 

boeken, lederwaren, 

wenskaarten, sieraden en 

meer. 

Zondag 9 juni  (1e Pinksterdag): 

10.00 – 17.00 uur 

Gratis 
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Programma Juni - Juli 

 

    

Don 6 juni Eethuis Scheldestraat Vlissingen  

    

Woe 12 juni Cinecity  Vlissingen 

    

Zon 16 juni Sloepvaren  Kamperland 

    

Zat   22 juni Kookklup  Scheldestraat Vlissingen 

       

Zon  23 juni Babbels en Knutsels Scheldestraat Vlissingen 

    

Don  27 juni Don  27 juni Don  27 juni Don  27 juni     Laatste  Laatste  Laatste  Laatste  EethuisEethuisEethuisEethuis        op deop deop deop de    ScheldestraatScheldestraatScheldestraatScheldestraat    VlissingenVlissingenVlissingenVlissingen    

 en afscheidsparty !!en afscheidsparty !!en afscheidsparty !!en afscheidsparty !!      

       

 Wordt VerwachtWordt VerwachtWordt VerwachtWordt Verwacht    
in juliin juliin juliin juli    

 

ZOMER BBQ 

 

  

    

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

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

Scheldestraat 21Scheldestraat 21Scheldestraat 21Scheldestraat 21    

4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen    

Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

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

(bereikbaar woe(bereikbaar woe(bereikbaar woe(bereikbaar woemiddagmiddagmiddagmiddag, don, don, don, don,,,,    vrijdag)vrijdag)vrijdag)vrijdag)    

 


