
	  

 

Wat Waar/Tijd  Kosten  
Culifair, De Grote Markt 
wordt op deze dagen weer 
omgetoverd tot groot, 
zomers loungerestaurant, 
waar de beste koks hun 
vakmanschap en 
creativiteit laten zien. 

Goes op de Grote Markt 
12 :00 – 23:00 uur 
3 en 4 juli 

Toegang: Gratis 

Avondmarkt, in Middelburg Middelburg 
Vrijdag 5 juli 2019: 
 14.00 - 22.00 uur 

Toegang: gratis 

De Braderie Heinkenszand is 
de langste braderie in 
Zeeland! Van wel 200 
kraampjes 

Heinkenszand  
Zaterdag 6 juli 2019: 
 10.00 - 17.00 uur 

Toegang: Gratis 

De Brouwsedag is een 
jaarlijkse Muziek play-In voor 
HaFaBra muzikanten. De Play-
In wordt altijd omringt door 
een braderie 

Brouwershaven 
13 juli 2019: 
 10:00 - 17:00 uur 

Toegang: gratis 

Jumpin'de Weel in Nisse biedt 
weer een veelzijdig 
programma. 6 dagen dressuur 
en springen 

Nisse 
30 juli t/m 4 augustus 2019:  
ca 9.00- 20.00 uur 

Toegang: Gratis 

De Highland Games 
Sterke mannen en vrouwen, 
gekleed in schotse kilts, 
voeren diverse krachtproeven 
uit. 

Baarland, strandbrasserie de 
landing 
12:00 - 22:00 uur 

Toegang: gratis 

De Benefietsroute is een 
fietstocht voor het goede doel 
op Walcheren. Op ieder 
bedrijf staat gratis een 
culinaire verrassing klaar. 
https://middelburg.lions.nl/b
enefietsroute 

Zaterdag 31 augustus: 
 10.00 - 17.00 uur 

Er zijn kaarten te koop 
die recht geven op 8 
culinaire stops. Kaarten 
kosten € 15 per stuk. Zij 
zijn te koop bij alle 
deelnemende culinaire 
stops .  
 

Rederijkers Zierikzee 
 
Productie van 
amateurgezelschap, genaamd 
“vuurdoop” 

Data uitvoeringen                  
4, 5, 6, 7 , 11, 12, 13, 14 
september. De aanvang van 
de voorstellingen is om 20.00 
uur. De voorstellingen vinden 
plaats in en rond het 
clubgebouw van Scouting 
Zierikzee ‘Mr. Bakkergroep’, 
Van Veenlaan 1 4301 NN 
Zierikzee 

  

Kaarten á €12,50 te koop 
via 
www.rederijkerszierikzee.
nl 
Of bij boekhandel de 
Vries in Zierikzee 

	  

Activiteiten 
Schouwen Duiveland

Fijne zomervakantie!
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Op dinsdag 3 september starten we weer met ons 
eethuis met ‘s avonds sport en spel. Dan ligt ook de 

nieuwe gids voor jullie klaar!
Wil je bij dit eethuis en/of sport en spel zijn, dan kan je 

dit doorgeven via vrijetijdschouwen@gors.nl;
Een fijne zomertijd!!

Fijne zomer!

Zelf lekker fruitwater maken deze zomer!!  

 

 
• Kies een fruitwater waar je zin in hebt 
• koop de vruchten 
• Was deze goed en snijd ze in stukjes 
• Voeg in een kan of beker dit fruit met water 

Tip: je kunt ook bevroren fruit nemen of bijv. zelf ijsblokjes maken met stukjes fruit erin. 

Wil je het water iets zoeter? Voeg een beetje honing toe. 

Veel plezier en lekker drinken deze zomer! 

 
 

 
 
 
1. citroen - munt - limoen 
2. aardbei - citroen - basilicum 
3. watermeloen - munt 
4. sinaasappel - komkommer - munt 
5. blauwe bessen - lavendel 
6. appel - kaneelstok 
7. ananas - kokoswater 
8. komkommer - limoen - blauwe bessen - munt 
9. ananas, kiwi, passievruchten 
10. citroen – framboos 
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