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Vrije tijd  
                                 
vrij              

8 nov           Zwemmen            
 

We gaan weer  eens lekker gaan zwemmen in een  leuk bad met glijbanen.  

We gaan naar Omnium in Goes. En kunnen daar lekker vrij zwemmen, dobberen en 

glijden. 

We gaan ervan uit dat je goed kunt zwemmen als je je aanmeldt voor deze activiteit. 

In verband met vervoer, toezicht en veiligheid is er een maximum van het aantal 

deelnemers. 

 

Tijd:               18.30 – 22.00 uur 
Aanmelden:  vóór vrijdag 1 november   VOL =  VOL  
Kosten:         € 15,-  (inclusief vervoer + consumptie na afloop) 
Waar:            verzamelen bij Scheldestraat  21 Vlissingen of in Apotheek Veerse                
              Poort in Middelburg.                                                                    
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Menukaart  Eethuis 

   
 

 
 
 

 
 

 HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht    

      donderdag 

7 
nov 

 

 
Aardappel 

ovenschotel met 
broccoli  

en salade 
 

 
 

suikerwafel  
met kersen en 

slagroom 

 
donderdag 

21 
nov 

 

 

 

 
Nasi  

special: 
kroepoek, 
sate, eitje, 

atjar 

 
    

yoghurt-mango 
mousse 

 

Tijd:                17.30 tot  20.00 uur 
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot dinsdagtot dinsdagtot dinsdagtot dinsdag    voor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuis 
Kosten:           €  6, - ,  drankjes: €  0,50; met alcohol € 1,- 
Waar:              Buitenruststraat 221 Middelburg 
Niet afgemeld voor woensdag 18.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 
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zon                
10 nov       Surprise maken 
 

Ja we zijn er vroeg bij. Maar hoe fijn is het als je dit jaar eens geen stress hebt over je 

surprise ? Voor je woonlocatie of andere plek waar je Sinterklaas gaat vieren, ben je 

dan klaar.  Kom naar de knutselmiddag en wij helpen je om samen met jou een mooie 

surprise te maken.  

We maken er een opening in zodat je later nog makkelijk je kadootje erin kunt 

verstoppen.   Heb je zelf een idee of wens geef het dan van te voren door dan kunnen 

de vrijwilligsters al nadenken hoe ze je het beste kunnen helpen 

 

Tijd:                14.00 tot 16.45 uur 

Aanmelden:   voor  maandag 4 november 
Kosten:            € 5,- -  (incl. koffie/thee)  
Waar:             Buitenruststraat 221  Middelburg 
 
 

 

din 

12 nov      Eethuis op pad 
 
We gaan weer naar Resto VanHarte omdat het zo gezellig en lekker is. En er valt wat 

te beleven. 

Resto VanHarte bevindt zich op dinsdag in het Gasthuis te Middelburg. 

Bij Resto Van Harte is iedereen welkom. 

    

Let op: Let op: Let op: Let op: aanmelden kan aanmelden kan aanmelden kan aanmelden kan tot en met  tot en met  tot en met  tot en met  woensdag 6woensdag 6woensdag 6woensdag 6    novembenovembenovembenovember !!r !!r !!r !!        

Wanneer:       dinsdag  12 nov. 
Tijd:                17.45 uur tot  19.30 uur 
Kosten:          € 10,-  (incl. koffie)  
Waar:             Resto VanHarte (bij het Gasthuis)  Noordpoortplein 2 Middelburg                              
 
 



Vrije tijd  
don                
14 nov        Poolen 
                                        Ja hoor daar is ie weer ! Lekker poolen ! 

Altijd gezellig en in een rustige sfeer laten we de ballen rollen over de pooltafel. 
Tijd:                19.30 tot 21.30 uur 
Aanmelden:   voor  maandag 12 november 
Entree:            € 12,50 -  (incl. 1 consumptie)  

Waar:              Arsenaal poolcentrum   Je moetttt zelf vervoer regelen.t   

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

don                

21 nov        Filmavond  
Aansluitend aan het eethuis kijken we een leuke film.  Welke ?  

Dat ligt aan jou !  Kies je voor film A of film B ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvang:   19.30 uur 

Einde:        21.30 uur  

Waar:        Buitenruststraat 221  Middelburg 

Toegang gratisToegang gratisToegang gratisToegang gratis, en je kunt natuurlijk eerst lekker eten bij het Eethuis. 

Consumpties: 0,50;    met alcohol: € 1,- 
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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. 

 

Wat Waar Kosten / tijd 
Kunst expositieKunst expositieKunst expositieKunst expositie    
Er zijn superveel 
creatieve mensen die 
allerlei kunst maken, 
maar dat nooit openbaar 
laten zien. Het project 
Kunstpoort in de wijk 
Poortambacht in 
Zierikzee laat zien welke 
kunstenaars er allemaal 
in hun buurt wonen en 
wat ze maken. 

2 november van 10.00 tot 
16.00 uur 
 
Borrendamme aan de 
Scheldestraat 2 en Gors aan 
de Scheldestraat 5 in 
Zierikzee 

Toegang  gratis 

WinterfairWinterfairWinterfairWinterfair    
De Stenge aan het 
Stengeplein in 
Heinkenszand weer 
helemaal in het teken 
van de winter en de 
komende feestdagen. 

Vrijdag 22 november 2019: 
13.30 - 21.00 uur  
Zaterdag 23 november 
2019: 09.30 - 17.00 uur  
Zondag 24 november 2019: 
10.30 - 17.00 uur 
 
De Stenge 
Stengeplein 1 
4451 CZ Heinkenszand    

Toegang gratis!. 

Intocht St. NicolaasIntocht St. NicolaasIntocht St. NicolaasIntocht St. Nicolaas    
MiddelburgMiddelburgMiddelburgMiddelburg    
Na de ontvangst door de 
burgemeester stapt Sint 
op zijn paard voor een 
rondrit. Daarna volgt een 
ontvangst op de Markt. 
 

Zaterdag 16 november 
Locatie: de Punt  en 
binnenstad 13.00u – 
15.30u 
 

Toegang: gratis 

KoopzondagKoopzondagKoopzondagKoopzondag in de 
binnenstad van Goes. 
Met Pietenparade of 
dwaal door de 
monumentale straatjes. 

 

Zondag 24 november 
Binnenstad Goes 
13.00 - 17.00 uur 

Toegang; gratis 
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De WinterEfteling 7 december 2019 
Kom tijdens de winter naar de Efteling, waar talloze twinkelende lichtjes je 

gids zijn door de wereld vol wonderen. Dans mee tijdens het winterfeest van 

de Sneeuwprinses en de Vuurprins. Laat je leiden langs besneeuwde dennen- 

bomen naar je favoriete sprookjes, betoverende attracties en sfeervolle pleinen 

met winters entertainment en warme lekkernijen. 

 

Voor wie: Iedereen met een beperking die begeleiding nodig heeft en woont in Zeeland. 

Zit je in een rolstoel en/of heb je verzorging nodig, neem dan contact met ons op om te 

kijken wat de mogelijkheden zijn 

 

Begin- en eindpunt: Opstappen in Terneuzen en Goes. 

Tijden: Vertrek rond 09.00 uur. Terug rond 19.00 uur 

Kosten: 99 euro 

Inclusief: Busreis, entree, begeleiding, lunchpakketje, dinner-snack en goodiebag 

Organisatie: SET-Reizen in samenwerking met Vrije Tijd Gors 

 

all-in prijs 

€ 99,- 

Meld je snel aan via de website: setreizen.nl of  

bel naar SET:  010-215 02 48 
https://www.set-reizen.nl/evenement-7905-winter-efteling/ 
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Programma November 

 

Don       7 nov Eethuis   Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

Vrij         8 nov Zwemmen Omnium Goes 

     

Zon      10 nov Babbels en Knutsels Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

Din       12 nov Resto van Harte Gasthuis Middelburg 

    

Don      14 nov Poolen Arsenaal  Vlissingen 

    

Don      21 nov Eethuis  Buitenruststraat  221 Middelburg 

Don      21 nov. Filmavond Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

Wordt Wordt Wordt Wordt 
verwachtverwachtverwachtverwacht::::    

   

    

Don       19 Don       19 Don       19 Don       19     decdecdecdec    Vrije Tijd’s Vrije Tijd’s Vrije Tijd’s Vrije Tijd’s     KerstdinerKerstdinerKerstdinerKerstdiner    Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

    
 

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

CoCoCoCoördinator ördinator ördinator ördinator : 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: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nlAanmelden: vrijetijdwalcheren@gors.nl    

Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639    
 


