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Vrije tijd  
Menukaart  Eethuis 
   
 

 
 
 
 

 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    

 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
donderdag 

12 
maart 

 
Beetje pittige curry met 

kip, met rijst,  
pappadums  

en komkommer- 
salade 

 

 
 

ananascrumble  
met limoen en 

kokos 

  donderdag 

26 
maart 

Kritharaki  Griekse Orzo 
   

= pasta-rijst met kip 
,courgette en feta kaas 

 

 
Griekse yoghurt  
met appeltjes en 

walnoot 
 

 

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, -  inclusief welkomstdrankje,  drankjes: €  0,50 met alcohol € 1,-  
Waar:             Buitenruststraat 221 Middelburg 
Niet afgemeld 24 uur van tevoren ? Dan moet je toch betalen… 
 
 
 
 
 
 



Vrije tijd  
   
  zat           

 7maart        Lammetjesdag 

 
Je zou het misschien niet zeggen met dit stormachtige weer, maar het is bijna 
voorjaar en dat betekent dat er allerlei jonge dieren geboren worden, zoals deze 
lammetjes! Daarom wordt er op de Geitenkaasboerderij Pollehof in Kwadendamme 
een lammetjesdag gehouden.  
Een flesje geven, gezellig op schoot: het is net een kraamvisite, maar dan met 
pasgeboren geitjes. Op de terugweg is er nog een stop voor een lekker kopje koffie 
met iets lekkers aan de Westerschelde. 
Kortom een hele leuke afwisselende middag voor een mooie prijs. 
 
Tijd:                13.00u  tot ong. 16.30 uur   Opgeven voor maandag 2 maart !Opgeven voor maandag 2 maart !Opgeven voor maandag 2 maart !Opgeven voor maandag 2 maart !    
Kosten:          € 7,50  
Waar:             Kwadendamme 
                       Gorsbus rijdt. Vol = Vol (gaat door bij 4 aanmeldingen) 
                       Opstapplaatsen: Scheldestraat en Veerse Poort. 
 
 

 

 

 

din  

17 maart        Eethuis op pad 
 

We gaan weer naar Resto VanHarte altijd een heerlijk drie gangen verrassingsmenu 

! 

LeLeLeLet op: aanmelden kan tot en met  donderdag 12  maart !!t op: aanmelden kan tot en met  donderdag 12  maart !!t op: aanmelden kan tot en met  donderdag 12  maart !!t op: aanmelden kan tot en met  donderdag 12  maart !!        
Wanneer:       dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag  17 maart 
Tijd:                17.30 uur tot17.30 uur tot17.30 uur tot17.30 uur tot        19.19.19.19.45 45 45 45     uuruuruuruur    
Kosten:          € 10,-  (incl. consumptie)  
Waar:            Resto VanHarte (bij het Gasthuis)  Noordpoortplein 2 Middelburg       
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don             
19 mrt       Bowlen 
 
Ja, we gaan het weer een keer proberen… Vorige maand kon het helaas niet 

doorgaan. Maar nu is de verbouwing klaar en hebben ze nieuwe computersystemen 

op de banen. Zouden deze ook meer punten geven ? We gaan het zien ! 

    

Let op: Let op: Let op: Let op: aanmelden kan tot en met  donderdag 13 maart !!aanmelden kan tot en met  donderdag 13 maart !!aanmelden kan tot en met  donderdag 13 maart !!aanmelden kan tot en met  donderdag 13 maart !!        

Wanneer:       donderdag 19 maart 
Tijd:                19.30 uur tot  21.30  uur 
Kosten:          € 12,50  (incl. 1 consumptie)  
Waar:             Bowlingcentrum de Kruitmolen, Kruitmolenlaan Middelburg 
                       Zelf vervoer regelen 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije tijd  
 

 

 zon                

22 maart   Lentestukje maken 
                     
De lente komt er toch echt wel aan.  
Dus wil je deze ook in huis halen ? Kom dan deze zondagmiddag naar Buitenrust 
om je eigen lentestukje te maken. 
 
Wanneer:       zondag 22  maart, aanmelden vóór vrijdag 13 maart 
Tijd:                13.30 uur tot 16.15 uur 
Kosten:          € 5,-  (incl. koffie of thee, andere consumpties € 0,50 of € 1,-)  
Waar:            Buitenruststraat 221 Middelburg 

 

 

 

 
zat                   

28maart      koken maar… 
      
En weer een lekker menu deze maand, dat wordt handen uit de mouwen en daarna 

genieten van je eigen kookkunsten... 

 

Voorgerecht     salade met bietjes en hazelnoten,  

Hoofdgerecht   kruidige couscous/rijst met gehakt  

Nagerecht        zelfgemaakte chocolademousse 

 

Tijd:                10.00  tot  13.15 uur.                         
Aanmelden:   tot:   tot:   tot:   tot  uiteuiteuiteuiterrrrlijklijklijklijk  maandag 23  maart maandag 23  maart maandag 23  maart maandag 23  maart             VOL= VOLVOL= VOLVOL= VOLVOL= VOL 
Kosten:           €  7,50    
Waar               de Onderneming, Handelsweg 28  Vlissingen 
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  zon             

 29 maart     Vriendinnendag in Goes 
 

Er is deze dag van alles te beleven in de binnenstad, wat een bezoek aan Goes nóg 

leuker maakt dan anders. Er zijn modeshows, workshops, foodtrucks en natuurlijk 

dans & muziek. En is er een extra Ibiza lounge terras van sponsor "Amadore Grand 

cafe Jersey" 

Houd je van mode? Van creatief bezig zijn? Van muziek? Dan mag je 

de Vriendinnendag niet missen!  

 
Wanneer:       zondag 29 maart, aanmelden vóór woensdag 11 maart  
Tijd:                13.00 uur tot 17.00 uur 
Kosten:          € 10,-  (inleg in pot) (Let op ! Beperkte plaatsen, VOL = VOL)(Let op ! Beperkte plaatsen, VOL = VOL)(Let op ! Beperkte plaatsen, VOL = VOL)(Let op ! Beperkte plaatsen, VOL = VOL) 
Waar:            Opstapplekken: Scheldestraat Vlissingen of  

                                                Apotheek Veerse Poort 
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  vrij               

 3 april          Oliver de musical                                            
 

De musical is gebaseerd op het boek Oliver Twist van de bekende Engelse schrijver 

CharlesDickens.  

Oliver is een negenjarig jongetje dat opgroeit in een oud, somber weeshuis in het 

negentiende-eeuwse Londen. Tot hij terecht komt in het "hol van Fagin" dat in de 

riolen van Londen ligt.  Fagin is een boef die kinderen opleidt tot zakkenrollers. In 

ruil voor het gestolen geld biedt hij hen onderdak . Zal het Oliver lukken om aan 

deze hebzuchtige man te ontkomen? 

Er is een speciale kindercast om alle kinderrollen te vertolken.  

BOV uit Bergen op Zoom staat bekend als één van de beste amateurmusical- 

groepen in Nederland. 

 
Tijd:                18.30  tot  23.00  uur 
Kosten:          € 25,-  incl. ticket, vervoer, pauzedrankje.  
                       Min. twee weken voordien betalen !                       
Waar:             de Maagd Bergen op Zoom  
                       De Gorsbus rijdt: opstapplekken Scheldestraat en Veerse Poort.  
                       Rolstoelplaats op aanvraag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije tijd  
Spelregels Vrije Tijd Walcheren 

Informatie over de deelnemer 

Bij de eerste of tweede keer deelname aan een activiteit zal er gevraagd worden om een 

inschrijfformulier in te vullen met daarop de belangrijkste en noodzakelijke 

persoonsinformatie voor Vrije Tijd  om de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden tijdens 

de activiteiten.  Hier vallen ook bijzonderheden onder zoals gedrag en gezondheid. 

 

Foto’s 

Er zal ook een toestemmingsformulier gegeven worden waarop je kunt aangeven wat er met 

de foto’s die tijdens activiteiten genomen worden, gedaan mag worden, zoals bv. plaatsen 

van foto’s op Facebook. 

Privacy 

Zowel de coördinator als de vrijwilligers, kunnen niet in het elektronisch dossier kijken van 

cliënten van Gors en collega-instellingen. Relevante informatie voor een goede omgang en 

begeleiding van de deelnemers zal direct verstrekt moeten worden door 

begeleiders/ouders/verzorgers aan de coördinator. Deze zal de vrijwilligers die direct 

betrokken zijn bij de begeleiding van desbetreffende deelnemer van deze informatie 

voorzien. Acute zaken kunnen uiteraard wel meteen bij vrijwilligers gemeld worden. 

Aan en afmelden 

# Aanmelden voor een activiteit kan het beste via mail gedaan worden. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan kan er ook, tijdens een andere activiteit, telefonisch of via sms aangemeld 

worden. Als de telefoon niet wordt beantwoord kan een bericht ingesproken worden. Vermeld 

dan duidelijk je naam en voor welke activiteit je je wilt aanmelden. 

# In het programmakrantje staat vermeld voor welke datum je je moet aanmelden, na deze 

datum kan het alleen in overleg met de coördinator. Bij vol=vol activiteiten krijg je een bericht 

na aanmelding wanneer de activiteit vol zit. 

# Afmelden kan bij activiteiten doordeweeks tot 24 uur voor de begintijd van de activiteit 

waarvoor geen kaarten door Vrije Tijd gekocht of gereserveerd zijn, zoals zwemmen, bowlen, 

poolen, enz. Wordt er niet afgemeld of te laat dan worden de kosten van de activiteit in 

rekening gebracht. Bij activiteiten in het weekend, op zaterdag en zondag, dient er vóór 

vrijdag 12.00 uur te zijn afgemeld. 

#Voor theateractiviteiten en activiteiten waar kaarten of tickets voor worden gekocht,  dien je 

je tijdig aan te melden. Uiterlijk twee weken voor de activiteit plaats vindt dient er betaald te 

zijn. Afzeggen korter dan twee weken voor het theaterbezoek kan als gevolg hebben dat er 

toch betaald moet worden voor de bestelde kaart. De deelnemer en de coördinator kunnen 

zich wel inspannen om mogelijk een andere deelnemer te vinden die de kaart wil overnemen. 

Tijden 

De eindtijd zoals vermeld in het programma is ook de tijd waarop de taxi besteld kan worden. 

Er is in deze tijd al rekening gehouden met het feit dat de taxi mogelijk 15 min. eerder of later 

kan komen. 

 



Vrije tijd  
                                                     Zeeland uit agendaZeeland uit agendaZeeland uit agendaZeeland 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/tijd Kosten  

Spirituele Westlicht Beurs. 

deze beurs gaat over 

spiritualiteit, gezondheid, 

welzijn, creativiteit. 

Alles voor lichamelijk en 

geestelijk welzijn. 

Zaterdag 7 maart 2020  

10.00 - 17.00 uur 

 

in  de Grote of Maria 

Magdalenakerk te Goes 

Toegang: € 6,00. 

Disco zwemmen met DJ Marco 

van Magic light events 

Vrijdag 13 maart 

19:00 – 21:00 uur 

Omnium 

Zwembadweg 3 

Goes 

Toegang: € 6,25 

Huldiging sportkampioenen 

Goes 

Van het jaar 2019 

Georganiseerd door de 

gemeente Goes, SMWO 

Vrijdag 20 maart 

18:30 – 21:00 

Omnium 

Zwembadweg 3 

Goes 

toegang gratis 

Hobby Tentoonstelling 

demonstraties van hobby’s: 

Houtbewerking, vervaardigen 

van tassen, 

Photoshopwerkstukken, 

natuurfotografie, oude 

ansichtkaarten, figuratief enz 

Zaterdag 28 maart 

13:00 uur tot 18:00 uur. 

 

Dorpshuis P. C. Boutensstraat 

te Waterlandkerkje 

 

Toegang gratis 
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Sportdag                     

                              2020   
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Programma Maart 

 

Vrij      6  maart Repelsteeltje    = VOL Chassé Breda 

    

Zat      7 maart Lammetjesdag   Kwadendamme 

    

Don  12  maart Eethuis Buitenrust  Middelburg 

    

Din   17  maart Van Harte Resto Gasthuis Middelburg 

    

Don  19  maart Bowlen Kruitmolen Middelburg 

    

Zon   22  maart Lentestukje maken Buitenrust  Middelburg 

    

Don  26  maart  Eethuis Buitenrust  Middelburg 

    

Zat   28  maart Kookklup  Ohbenmarrie Onderneming Vlissingen 

    

APRILAPRILAPRILAPRIL       

vrij    3 april Oliver de musical de Maagd  Bergen op Zoom 

    

    

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

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

fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

tel. 06tel. 06tel. 06tel. 06----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar woemiddag, don,(bereikbaar woemiddag, don,(bereikbaar woemiddag, don,(bereikbaar woemiddag, don,    vrijdag)vrijdag)vrijdag)vrijdag)    

    

    

Aanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nl    

Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 122386Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 122386Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 122386Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639393939    

 


