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Activiteiten Walcheren 

Mei 19 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Vrije tijd 
 

 

vrij 

3 mei       Karten 
We gaan weer eens op veler verzoek karten.  

Lekker scheuren bij het Kartcentrum Middelburg. 

En wie komt er deze keer op het erepodium ?  

Heb je nog een  racemuts en een pas neem deze dan mee !    

    
Let op: aLet op: aLet op: aLet op: aanmelden kan tot maandag 29 april !!anmelden kan tot maandag 29 april !!anmelden kan tot maandag 29 april !!anmelden kan tot maandag 29 april !!        
Wanneer:       vrijdag 3 mei 
Tijd:                19.00 tot 21.00 uur (onder voorbehoud)    
Kosten:          € 25,-  ( 3 heats van 7 min. en een consumptie) 
Waar:             Kartcentrum Middelburg  (Arnestein) 

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

 

  
Din 

14 Mei     Eethuis op pad 
 

We gaan weer naar Resto VanHarte, iedere keer verrassend. 

AAAAanmelden vóór  woensdag 8 mei anmelden vóór  woensdag 8 mei anmelden vóór  woensdag 8 mei anmelden vóór  woensdag 8 mei !!!!!!!!     

Wanneer:       dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag  14141414    meimeimeimei 
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,-  (incl. 1 consumptie)  
Waar:             Resto VanHarte (bij het Gasthuis)  Noordpoortplein 2 Middelburg                              
 
 
 
 

 
 



Vrije tijd 
Menukaart  Eethuis   
 

 

 
 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
donderdag 

9 
Mei 

zuurkool met kip 
en een saus van 

paprika en 
tomaat, met 

aardappelen en 
appelcompote 

 
 

trifle 
(= laagjestoetje) 

donderdag 

23 
mei 

 

 

 

spinazie pasta 
met zalm 
en salade 

 
 

aardbeien 
tompouce 

    

TijdTijdTijdTijd:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.00 uur0 uur0 uur0 uur    (taxi’s om 20.00(taxi’s om 20.00(taxi’s om 20.00(taxi’s om 20.00    uur bestellen, Cuur bestellen, Cuur bestellen, Cuur bestellen, Clijverstraat 54)lijverstraat 54)lijverstraat 54)lijverstraat 54)    
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot tot tot tot dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag    voor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuis 
Kosten:           €  6, - ,  incl. 1 consumptie. Verdere drankjes: €  0,50  
Waar:              Scheldestraat  21 Vlissingen 
Niet afgemeld voor woensdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrije tijd 
                                                                                    Recept voor    

BananenmuffinsBananenmuffinsBananenmuffinsBananenmuffins    
(die gezonde van bij het Eethuis) 
Wat gaat er in?  

• 150 gram meel, bijvoorbeeld amandelmeel of havermoutmeel. 

Havermoutmeel maak je makkelijk zelf door havermout in de keukenmachine tot meel fijn te malen. 

Voor amandelmeel kun je dat doen met amandelen. 

Geen problemen met gluten? Dan kun je ook spelt- of tarwebloem gebruiken. 

• 3 eieren 

• 3 rijpe bananen (hoe rijper hoe beter) 

• 50 gram gedroogd fruit. Een mix van gedroogd fruit kun je kopen bij de Lidl. 

• 50 gram gehakte (liefst ongebrande) nootjes, bijvoorbeeld hazelnoten of walnoten of een mix. Wat je 

zelf lekker vindt! 

• snufje zout 

• 1,5 theelepel bakpoeder 

• eventueel 1 theelepel kaneel, speculaaskruiden of cacao toevoegen. Kies jouw favoriete smaak. 

• wil je het iets zoeter? Dan kun je ½ of 1 hele theelepel Steviadruppels toevoegen.  

Let op: de Steviapoeder in de supermarkt is niet zo goed. Hier zit maar een héél klein beetje echte 

Stevia in en voor de rest maltodextrine. En dat is eigenlijk gewoon ….. suiker. :( 

Ik gebruik de Stevia van Greensweet. Die kun je in vloeibare vorm in flesjes o.a. kopen bij Holland en 

Barrett.  

 

Wil je er een smeuïge cake van maken? 

Voeg dan wat geraspte wortel of courgette toe. Je kunt hiervan maximaal 50 gram extra toevoegen.  

Hoe maak je het? 

(Heb je een keukenmachine? Dan is het makkelijk! Maar met een ouderwetse mixer kan het natuurlijk ook.) 

Klop de eieren met het zout luchtig. 

Voeg de bananen in stukjes toe. Gebruik je een mixer, prak de bananen dan eerst fijn met een vork op een plat 

bord en voeg ze dan pas toe aan de eieren. 

Meng dit tot een luchtig geheel. 

Voeg dan het meel en bakpoeder toe. Als je kaneel of cacao wilt gebruiken, voeg dit dan nu ook toe. 

Meng alles goed door elkaar. 

Hak de nootjes en het gedroogde fruit klein en voeg deze als laatste toe.  

Roer dit er voorzichtig met een lepel doorheen. 

Vet een bakblik of muffin tray in of gebruik een siliconen bakvorm. 

Vul de vormpjes tot ongeveer driekwart met het beslag. 

Je bakt het in een hete lucht oven op 180 graden.  

Wordt het te bruin? Zet dan de oven op 150 graden. 

Na ongeveer 20 tot 25 minuten zijn je muffins klaar. Een cake duurt 50 tot 60 minuten. 

Check met een satéprikker of de cake gaar is. Komt ie er droog uit, dan is ie goed.  

Eet smakelijk!  



Vrije tijd 
 

    

don                    

16 mei    Bowlen  
 
 
Het is alweer even geleden en daarom gaan we weer eens gezellig bowlen ! 

Wie gooit er een spare of misschien wel een strike ? Alle kegels om en lekker veel 

punten verdienen. We gaan anderhalf uur lekker gooien.  

Vind je een bal te zwaar om te gooien? Er zijn ook rekjes om de bal op de baan te 

laten rollen. 

 

Tijd:               19.30 – 21.15  uur 
Aanmelden:  vóór donderdag  9 mei      VOL = VOL 
Kosten:         € 12,50  incl. 1 drankje  
Waar:            Bowlingcentrum Kruitmolen  
                      Kruitmolenlaan  Middelburg   
Je moet zelf vervoer regelen naar de bowlingbaan ! 
       
 

 
Zat                       

18 mei       Vrijwilligersmarkt Middelburg 

 
           
Op deze zaterdag staat Vrije Tijd Walcheren ook met een kraampje op de Markt om 
nieuwe vrijwilligers te werven.  Dus kom langs om ons een hart onder de riem te 
steken ! Of misschien wil je ook een praatje maken met geïnteresseerde vrijwilligers 
en wat te vertellen over Vrije Tijd. Mogelijk worden ze door jouw verhaal wel zo 
enthousiast om zich aan te melden. We zouden heel graag nog wat vrijwilligers bij 
ons team willen hebben, zodat we nog meer en andere activiteiten kunnen 
aanbieden.  
Dus help ons, bij deze zoektocht naar leuke, enthousiaste en fitte vrijwilligers ! 
De markt duurt van 10 tot vier uur. 
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zon            Braderie + straattheater 

26 mei     in Ovezande                                                                   
 

In Ovezande is weer het bekende  Straatfestival. Een knus theater- en muziekfestival 

in een gezellig klein dorpje, en een hele leuke braderie met vele kraampjes.  

We gaan lekker kijken, misschien wat kopen en laten ons verrassen door de 

artiesten ! 

Doe wel goede loopschoenen aan want de verschillende plekken liggen best een 

eindje uit elkaar. 

Natuurlijk gaan we af en toe even zitten om wat te drinken of een ijsje te eten. 

 
Tijd:                13.00 tot 17.00 uur 
Aanmelden:   zo snel mogelijk vóórvóórvóórvóór    vrijdag 17vrijdag 17vrijdag 17vrijdag 17    meimeimeimei            (VOL = VOL(VOL = VOL(VOL = VOL(VOL = VOL)))) 
Kosten:           € 20,-   (incl. vervoer, toegang tot festivalterrein, begeleiding, drankje)  
Tip: neem zelf ook wat extra zakgeld mee, er zijn veel leuke kraampjes.. 
Waar:             verzamelen:  Apotheek Veerse Poort Middelburg 
                       of Scheldestraat Vlissingen 
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WIL JE NOG MEE ?  

VRAAG DAN SNEL OF ER NOG EEN 

PLAATSJE VRIJ IS ! 
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                Vrije Tijd Walcheren gaat weer mee doen met de Avond4daagse Vrije Tijd Walcheren gaat weer mee doen met de Avond4daagse Vrije Tijd Walcheren gaat weer mee doen met de Avond4daagse Vrije Tijd Walcheren gaat weer mee doen met de Avond4daagse     

dit jaar weer in het mooie Oostkapelledit jaar weer in het mooie Oostkapelledit jaar weer in het mooie Oostkapelledit jaar weer in het mooie Oostkapelle....    
Vier avonden achter elkaar 5 kilometer wandelen.Vier avonden achter elkaar 5 kilometer wandelen.Vier avonden achter elkaar 5 kilometer wandelen.Vier avonden achter elkaar 5 kilometer wandelen.    

    
Dus reserveer in je agenda: maanDus reserveer in je agenda: maanDus reserveer in je agenda: maanDus reserveer in je agenda: maandagdagdagdagavondavondavondavond    17 tm donder17 tm donder17 tm donder17 tm donderdagdagdagdagavondavondavondavond    20202020    juni !!juni !!juni !!juni !!    

    
Je kunt je nu alvast aanmelden, dat gJe kunt je nu alvast aanmelden, dat gJe kunt je nu alvast aanmelden, dat gJe kunt je nu alvast aanmelden, dat geeft ons wat meer tijd om alles te regelen. eeft ons wat meer tijd om alles te regelen. eeft ons wat meer tijd om alles te regelen. eeft ons wat meer tijd om alles te regelen.     
Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we kijken of vervoer ook mogelijk is.Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we kijken of vervoer ook mogelijk is.Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we kijken of vervoer ook mogelijk is.Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we kijken of vervoer ook mogelijk is.    

 

Wanneer:       maanmaanmaanmaandagdagdagdag 17 tm donderdagavond 20 juni17 tm donderdagavond 20 juni17 tm donderdagavond 20 juni17 tm donderdagavond 20 juni 
Tijd:                19.00 uur tot  21.019.00 uur tot  21.019.00 uur tot  21.019.00 uur tot  21.00 0 0 0     uuruuruuruur    
                                                                                            Let op ! Laatste avond starten we om 18.45 uur.Let op ! Laatste avond starten we om 18.45 uur.Let op ! Laatste avond starten we om 18.45 uur.Let op ! Laatste avond starten we om 18.45 uur.    
Kosten:          € 8,-   (vooraf betalen aub !)     
Waar:             Magnolialaan  33, 4356 JE  Oostkapelle   
                       Je moet eigen vervoer regelen. 
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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.    

WatWatWatWat    WaarWaarWaarWaar    Kosten / tijdKosten / tijdKosten / tijdKosten / tijd    
Bevrijdingsfestival 

Met diverse optredens van 

oa Maan en Davina Michelle 

en nog veel meer 

5 Mei 

Vanaf 13:00 

Op verschillende locaties in 

vlissingen zie 

https://bevrijdingsfestivalzeelan

d.nl/locaties  

Toegang Gratis 

Zeeuwse uitmarkt 

Tijdens dit culturele festival 

krijgen bezoekers 

verschillende optredens te 

zien in Theater de Mythe en 

Podium ’t Beest en de 

Muziekschool 

18 Mei 

Van: 13:00 - 18:00 

Goes 

Bleekveld 

4461 DE Goes 

Tel.: 0113249631 

Toegang Gratis 

Muziekfestival 4You Goes 

Brassband Wilhelmina,  

Muziekvereniging Vlijt & 

Volharding, 

Muziekvereniging Vooruit en  

nog veel meer.  Ieder uur 

een andere dweilband. 

25 mei  

Van: 12.00 - 16.00 

Grote Markt 

Goes 

Tel.: 0113695800 

Toegang Gratis 

Hollandse hoeve dag 

Er worden allemaal leuke 

dingen georganiseerd, zoals 

een roofvogelshow, schaap 

scheren, babbelaars maken, 

manden maken, folklore 

dans en nog veel meer. 

25 Mei 

Vanaf 13:00 

Kattendijksedijk 27 

4463 AL Goes 

Toegang gratis 

Klomppop 

Het Klomppop 

Festivalweekend is een 

unieke combinatie van een 

cultureel evenement voor 

een breed publiek met 

braderie.  

24 - 26 mei 

Vanaf: 11.00 uur 

 

Sportpark De Fazant 

Nieuwstraat 31 

4441 AH Ovezande 

Tel.: 0650547825 

vrijwillige bijdrage van 

€4.00 

Hemelvaartmarkt 

superleuke kramen in het 

centrum van Burgh-

Haamstede (Noordstraat en 

Ring). 

30 Mei 

Van: 13:00 – 18:00 

Centrum 

Noordstraat 

Burgh-Haamstede 

Tel.: 0181 - 32 01 30 

Toegang Gratis 

 



Vrije tijd 
Programma Mei 

 

Vrij       3 mei Karten Karting Zeeland Middelburg 

    

Don     9  mei Eethuis Scheldestraat  Vlissingen 

    

Din    14 mei Resto van Harte Gasthuis  Middelburg 

    

Don   16 mei Bowlen Kruitmolen Middelburg 

    

Zat    18 mei Vrijwilligersmarkt Markt Middelburg 

    

Don   23 mei Eethuis Scheldestraat  Vlissingen 

    

Zon   26 mei Straatfestival  Ovezande  Ovezande 

    

Woe  29 mei Graauwrock for specials  Graauw 

    

WORDT   WORDT   WORDT   WORDT   
VERWACHT:VERWACHT:VERWACHT:VERWACHT:    

   

maandag 17maandag 17maandag 17maandag 17    junijunijunijuni    
tm donderdag 20tm donderdag 20tm donderdag 20tm donderdag 20    
junijunijunijuni 

Avond4daagse  Aanmelden kan  
al hoor ! 

Oostkapelle 

    

    

    

    

    

VrVrVrVrije Tijd Walcherenije Tijd Walcherenije Tijd Walcherenije 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,    vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag))))    


