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15151515    decdecdecdec                          Frozen 2 

 
 
 
Wat moeten we hier over zeggen ?  
Iedereen kent wel Frozen 1 en nu dan het lang verwachte vervolg… 
Ga gezellig samen met je bekenden van Vrije Tijd kijken en genieten van deze  
heerlijke winterse film… 
 
 
Tijd:                   precieze tijd nog onbekend 

Aanmelden:      voor vrijdag 6 december 
  Kosten:             € 15,-  (incl. pauzedrankje) 
  Waar:                CineCity  Vlissingen 
                            Eigen vervoer regelen. 
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                        Dit jaar gaan de vrijwilligers weer zelf aan de slag om voor jullie  

                        een grandioos en superlekker kerstdiner te bereiden.  

Team Vrije Tijd brengt natuurlijk veel gezelligheid met zich mee,                                                  

ditmaal naar Grand Café Buitenrust, Buitenruststraat 221, M’burg. 

                        Dus als dat geen TOP avond wordt ! 

 Vrije Tijd’s Kerstdiner XL is op donderdag 19donderdag 19donderdag 19donderdag 19    decemberdecemberdecemberdecember. 

Vanaf 17.30 uur (half zes) ben je welkom,  

om 18.00 uur (zes uur) gaan we dan aan tafel. 

 En om 21.3021.3021.3021.30    uuruuruuruur zwaaien we iedereen uit !  

 Taxi’s graag ook om 21.30 bestellen. 

 De all in prijs voor deze kerstig feestelijke avond bedraagt € 20€ 20€ 20€ 20,,,,----  

ReseReseReseReserveren kan alleenrveren kan alleenrveren kan alleenrveren kan alleen    door door door door een maileen maileen maileen mail    te sturen vóór 5 december te sturen vóór 5 december te sturen vóór 5 december te sturen vóór 5 december     

naar vrijetijdwalcheren@gors.nlnaar vrijetijdwalcheren@gors.nlnaar vrijetijdwalcheren@gors.nlnaar vrijetijdwalcheren@gors.nl    

VOL = VOLVOL = VOLVOL = VOLVOL = VOL    

 Betaling bij aanmelding !  

  Contant (in brievenbus Vrije Tijd bij de Onderneming) 

 of via overschrijving naar: 

             NL58 RABO 0380 5064 40 tnv Stichting Gors   

                onder vermelding van Kerstdiner VT Walcheren + naam deelnemer    
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            zat 

        4 jan      Dik Trom  

    

De vetsTE SHOW VAN HET JAAR De vetsTE SHOW VAN HET JAAR De vetsTE SHOW VAN HET JAAR De vetsTE SHOW VAN HET JAAR  
gebaseerd op de gelijknamige film 

 

Dik Trom is een vrolijke, eerlijke, maar vooral gezette jongen. Samen met zijn ouders 

woont hij in het knusse Dikkedam, waar iedereen net zo dik en uitbundig is als hij.  

Het is er elke dag feest! 

Diks gelukkige leventje verandert als de familie gaat verhuizen naar Dunhoven, waar 

zijn vader een restaurant begint. In Dunhoven is niemand uitbundig of dik. Ze zitten dan 

ook helemaal niet te wachten op die dikke familie Trom en hun restaurant vol 

calorieën. Voor het eerst in zijn leven wordt Dik zich bewust van zijn omvang. Helemaal 

als hij verliefd wordt op Lieve, het dunste meisje van heel Dunhoven... 

Het Middelburgs Theater maakt er zeker weer een hele leuke show van met grappige 

liedjes ! 

Tijd:                14.30 tot ong. 16.30 uur 
AanmelAanmelAanmelAanmelden en den en den en den en betalen: voor maanbetalen: voor maanbetalen: voor maanbetalen: voor maandag 16 dag 16 dag 16 dag 16     dec.dec.dec.dec.    !!!!!!!!    
Entree:           € 15,-  (incl. drankje na afloop )   
Waar:             Minitheater Verwerijstraat 53 Middelburg  
                       Je moet zelf vervoer regelen. Rolstoelplaatsen op aanvraag. 
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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. 

 
WatWatWatWat    Waar/tijdWaar/tijdWaar/tijdWaar/tijd    Kosten Kosten Kosten Kosten     

Wandeltocht:Wandeltocht:Wandeltocht:Wandeltocht:    
Wandelsportvereniging 
Oosterscheldestappers 
uit Sint-Maartensdijk 
organiseert de 
wandeltocht 'KOMmetje 
Snerttocht Smerdiek'.  

Hotel Kom 
Markt 58 
St Maartensdijk 
Tel.: 0166-663206 
 
Starttijden 7 december, 
5 km: vanaf 9:00 tot 14:30  
10 km: vanaf 9:00 tot 14:00  

inschrijfgeld: €3.00 p.p. 
 
Informatie: 0166-663206 of  
e-mail: 
info@oosterscheldestappers. nl. 

Kerstmarkt:Kerstmarkt:Kerstmarkt:Kerstmarkt:    
De kerstmarkt slingert 
door en rondom de Grote 
Kerk. tientallen leuke 
chalets en kramen met 
kerstartikelen, er zijn 
diverse muzikale 
optredens en theater 
acts. 

Centrum Goes 
 
Zaterdag 7 december 2019: 
11.00 - 20.00 uur  
 
Zondag 8 december 2019: 
13.00 - 17.00 uur 

Entree gratis 

De aftrap van 3FM De aftrap van 3FM De aftrap van 3FM De aftrap van 3FM 
Serious RequestSerious RequestSerious RequestSerious Request 2019: 
The Lifeline in de 
gemeente Goes! 

Grote Markt Goes met live 
muziek 
18 december 
13.00 - 14.30 uur  

Entree is gratis 
Ze vragen donatie voor het rode 
kruis 

LichtjestourLichtjestourLichtjestourLichtjestour    
Het Wandeltheater 
vertelt het kerst-
evangelie. Met behulp 
van zang, dans, mime, 
muziek en toneel waan je 
je in het oude Bethlehem 
en luister je naar 
verhalen. 

Oostsingel/Oostwal 
4431CB Goes 
Zeeland, Nederland 
 
24 december 
18:00 - 20:00 uur 

Entree gratis 

Trekker Light TourTrekker Light TourTrekker Light TourTrekker Light Tour    
WalcherenWalcherenWalcherenWalcheren    
met lichtjes versierde 
tractoren maken een 
rondje over Walcheren 
    
 

Vrijdag 27 december 
 
zie route op Facebook of site 
 
trekkerlighttour.nl 
 

Gratis, zoek zelf een plekje 
langs de route 
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SSSSuperSuperSuperSuperSportdag   portdag   portdag   portdag   2020202020202020 

Waar: Waar: Waar: Waar:     
het    Omnium  
Zwembadweg 3 

4463 AB Goes. 

WWWWanneer:anneer:anneer:anneer:  donderdag 30 januari 2020  van 10:00 uur – 15:00 uur. 

Kosten: Kosten: Kosten: Kosten: €  15,- p.p,    vooraf betalen bij aanmelden. 

Programma:Programma:Programma:Programma:    

10:00 uur Aankomst met koffie 
10:30 uur Zwemmen of ontspanningsoefeningen in het tropisch bos (hierop inschrijven) 
12:00 uur Lunch 
13:00 uur Sportmiddag deze middag bestaat uit verschillende onderdelen waarop je jezelf   

kan inschrijven. (De rolstoel activiteiten zijn ook voor mensen die niet in een rolstoel zitten). 
 
Je kunt kiezen uit de volgende activiteiten:                                            Rolstoelhockey, 
Rolstoelbasketbal, Schommelen, Ringwerpen met scrabble, Architag, boogschieten, Bootcamp 
intensief, Bootcamp relax 
 

14:30 uur  Regio- Finale  
15:00 uur Sportdag afgelopen 

 

Krijg jij ook zin om mee te doen met deze  sportdag?                                                        

Geef je dan voor 6 januari op. 

Aanmelden: 

Walcheren,    vrijetijdwalcheren@gors.nl   

Schouwen,    vrijetijdschouwen@gors.nl  

Bevelanden,  vrijetijdbevelanden@gors.nl  
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Als je naar de sportdag wilt komen kunt je jezelf aanmelden via email vergeet niet aan te geven wat je 

zou willen doen of via het antwoordstrookje. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ik kIk kIk kIk kom naar de sportdag  om naar de sportdag  om naar de sportdag  om naar de sportdag      
    
NaamNaamNaamNaam:………………………………………………………………    
TelefoonTelefoonTelefoonTelefoon:………………………………………………………… 
 
Aanvinken wat van toepassing is.Aanvinken wat van toepassing is.Aanvinken wat van toepassing is.Aanvinken wat van toepassing is.    

       Aanmelden voor 6 januari 
 
Ochtendprogramma (je mag één activiteit kiezen): 
 

 Zwemmen 
 Ontspanningsoefeningen in het Tropische bos 

 
Middag programma (je mag twee activiteiten kiezen): 

 
 Rolstoelhockey 
 Rolstoelbasketbal 
 Schommelen 
 Ringwerpen met scrabble 
 Architag 
 Boogschieten 
 Bootcamp intensief 
 Bootcamp relax 
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Programma December 

Er is geen eethuis in december ! 

    

Don    19 dec Kerstdiner Grandcafé Buitenrust 
Buitenruststraat 221 

Middelburg 

    

Zon     15 dec Frozen 2 CineCity Vlissingen 

    

Zat        4  jan Dik Trom Minitheater Middelburg 

2020202020202020    

Don      9  jan Eethuis Scheldestraat Vlissingen 

     
 

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

CoCoCoCoördinördinördinördinator ator ator ator : 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: Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlvrijetijdwalcheren@gors.nlvrijetijdwalcheren@gors.nlvrijetijdwalcheren@gors.nl    

TTTTel.nr. tijdens el.nr. tijdens el.nr. tijdens el.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639 

 


