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Arti boottochtArti boottochtArti boottochtArti boottocht    
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Jubileum receptieJubileum receptieJubileum receptieJubileum receptie    VT Bevelanden en VT SchouwenVT Bevelanden en VT SchouwenVT Bevelanden en VT SchouwenVT Bevelanden en VT Schouwen 

    
Wie gaat er mee ? 

Zou leuk zijn als we met een groepje van VT Walcheren  

onze vrienden van VT Bevelanden en Schouwen gaan feliciteren. 

Bij voldoende belangstelling gaan we met de Gorsbus naar Kloetinge, en kun je als 

we terugkomen meteen mee eten bij het eethuis of thuis gaan eten… 

Feestje is gratis, eethuis gewone prijs. 
Vertrek om 16.00 uur bij de Onderneming of in overleg op een andere plek. 

 

Uiteraard mag je ook op eigen gelegenheid gaan ! 

Hof Olmenstein Abbekindersezandweg 21 Kloetinge 
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Menukaart  Eethuis  
 

 

 
 
 

 
 

 HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

 

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
donderdag 

10 
okt  

zuurkool-gehakt 
ananasschotel 

en   
een prei, ei en 

spekjes 
ovenschotel. 

 
 

vanillevla met 
vruchtencompôte 

donderdag 

24 
okt 

  

  
 

Mexicaanse 
rijstschotel 

 
 

ijsgerechtje 

    
TTTTijdijdijdijd:  :  :  :                                                          17.30 tot  20.017.30 tot  20.017.30 tot  20.017.30 tot  20.00 uur0 uur0 uur0 uur    
                                                                                            (taxi’s om 20.00 uur bestellen, Buitenruststraat 221 Middelburg(taxi’s om 20.00 uur bestellen, Buitenruststraat 221 Middelburg(taxi’s om 20.00 uur bestellen, Buitenruststraat 221 Middelburg(taxi’s om 20.00 uur bestellen, Buitenruststraat 221 Middelburg 
    
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot tot tot tot de de de de dinsdagdinsdagdinsdagdinsdag    15.00 uur voor het eethuis15.00 uur voor het eethuis15.00 uur voor het eethuis15.00 uur voor het eethuis 
Kosten:           €  6, - ,  drankjes: €  0,50  
Waar:              Grand Café Buitenrust 
Niet afgemeld voor woensrdag 18.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 
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    zat                                

  12 okt       Struinen door de Duinen 
 
 
Er is geen plek op Schouwen-Duiveland waar het stuivende duin zo mooi is als in de 
Meeuwenduinen. De gids van Staatsbosbeheer neemt ons mee door dit afgesloten 
gebied; een tocht over duintoppen, door duinvalleien, bemoste hellingen en langs 
magnifieke zandverstuivingen. 
In de Meeuwenduinen stuift op sommige plekken het zand nog zoals honderd jaar 
geleden. Een gebied van bijzondere grootte waar alle verschillende soorten duinen te 
zien zijn: van zeereep tot binnenduinen en van bebossing tot open weides. 
Kortom een prachtig stuk natuur dat je gezien moet hebben ! 
Logischerwijs is deze wandeling niet rolstoelgeschikt. 
 

Tijd:               12.30 – 16.30 uur 
Aanmelden:  vóór woensdag 2 oktober  VOL =  VOL  
Kosten:         € 10,- (inclusief vervoer + gids + begeleiding) 
Waar:            verzamelen bij Scheldestraat  21 Vlissingen  
                      of Apotheek Veerse Poort in Middelburg.                                                                    
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    zon                     

  13 okt       Herfst uiltjes 
                                    

Deze zondagmiddag gaan we weer iets leuks maken om je huis verder in de 

herfstsfeer te brengen. 

Een familie uiltjes van vilt. Je hoeft niet te kunnen naaien, want we gaan ook veel 

plakken.  

Hoe groot wordt jouw uilen-familie ? 

 
Tijd:               14.00 – 16.30 uur  
Aanmelden:  vóór maandag 7 oktober 
Kosten:         € 5,-   
Waar:            Grand Cafe Buitenrust, Buitenruststraat 221 Middelburg 
                      Eigen vervoer regelen 
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din 

15 okt       Open Tafel 
 

Voor de afwisseling schuiven we deze keer weer eens aan tafel bij Grand Café 
Willem. Misschien tref je nog een bekende aan tafel,  en leuk om dan eens even bij 
te kletsen onder het genot van een heerlijke maaltijd ( twee gangen). 
 
Tijd:                17.30 uur  tot  19.30Tijd:                17.30 uur  tot  19.30Tijd:                17.30 uur  tot  19.30Tijd:                17.30 uur  tot  19.30        uuruuruuruur    
Aanmelden:   Vóór dinsdag Aanmelden:   Vóór dinsdag Aanmelden:   Vóór dinsdag Aanmelden:   Vóór dinsdag 8 oktober8 oktober8 oktober8 oktober    
Kosten:          € 10,-  (incl. 1 consumptie)  
Waar:             Grand Café Willem Oranjelaan 17 Middelburg 
                       Eigen vervoer regelen 
 

 

 

 

  zat   

 19 okt      Terug in het assortiment ! 
 
 
Ja hoor daar is ie weer ! De kookclub is even weggeweest in verband met de 
verhuizing.  
De kookclub gaan we voortaan houden op de Onderneming !  
De koks zijn gelukkig mee verhuisd en dus bekend en vertrouwd:  Els en Catharien… 
 
Voorgerecht        pindasoep,  
Hoofdgerecht     hartige taart  
Nagerecht           yoghurt-mangomousse 
 
Tijd:                  10.00 tot     13.15 uur  

Aanmelden:     voor woensdag 16 oktober                                                                                                    
Kosten:            €  7,50       

WaarWaarWaarWaar: : : :                                             de Onderneming, Handelsweg 28 de Onderneming, Handelsweg 28 de Onderneming, Handelsweg 28 de Onderneming, Handelsweg 28         VlissingenVlissingenVlissingenVlissingen    
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vrij 
25 okt     Afscheidsconcert Anny en Jan 
 
We hebben helaas een flink aantal mensen moeten teleurstellen… maar de 

gelukkigen die het concert gaan mee maken wensen we heel veel plezier ! 

 

                                   

 

 

  vrij                     Wat is dan liefde ?   

 1 nov           film  

    

De nieuwste Nederlandse romkom film !  

Met bekende filmster Elise Schaap van oa. Familie Kruys ! 

 

In Wat Is Dan Liefde krijgt echtscheidingsadvocaat Cato (Elise Schaap) 

de kans om te gaan werken bij een advocatenkantoor waar het draait om 

geld verdienen. Cato lijkt de aangewezen persoon de brallerige 

advocaten een stukje fatsoen bij te brengen. Ze is idealistisch, en niet 

onder de indruk van hoe er daar geld wordt verdiend.. Dan ontmoet ze collega Gijs die het 

tegenovergestelde doet van wat Cato wil in het leven. De samenwerking lijkt gedoemd te mislukken 

maar naarmate Cato en Gijs langer met elkaar opgescheept zitten, worden ze gedwongen hun 

meningen over liefde, huwelijk en carrière opnieuw onder de loep te nemen.  

Want kun je wel in de liefde geloven als je van scheiden je werk hebt gemaakt? 

 

Tijd:               nog niet bekend 
Aanmelden:  vóór maandag 28 oktober 
Kosten:         € 17,50   incl. pauzedrankje   
Waar:            Cinecity Vlissingen 
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Donderdag 28 november 

Er komt weer een té gek programma. Hoe het eruit komt te zien, welke workshops er 

gegeven zullen worden en welke artiesten en schrijvers er dit jaar in het theater te 

zien zijn, is nog even een verrassing.  

Natuurlijk zijn er de modeshows waarbij je veel leuke ideeën en inspiratie kunt 

opdoen.  

Kortom nog niet alles is duidelijk, maar dat het weer gezellig wordt in de 

Brabanthallen in Den Bosch is wél een feit.. 

We willen donderdag 28 novemberdonderdag 28 novemberdonderdag 28 novemberdonderdag 28 november gaan en reizen dan met AMZ-bus naar de 

Margriet Winter Fair in Den Bosch. 

De prijs voor deze dag is € 75,- incl. vervoer, ticket, uitgebreid lunchbuffet en 

begeleiding. 

(We hebben ook rolstoelplaatsen in optie genomen.) 

 

OpgeveOpgeveOpgeveOpgeven zo snel mogelijk ! Er zijn nog een paar plaatsen vrij !n zo snel mogelijk ! Er zijn nog een paar plaatsen vrij !n zo snel mogelijk ! Er zijn nog een paar plaatsen vrij !n zo snel mogelijk ! Er zijn nog een paar plaatsen vrij ! 
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                                                     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 Kosten / tijd 
Spirituele Westlicht Spirituele Westlicht Spirituele Westlicht Spirituele Westlicht 
BeursBeursBeursBeurs.... Op deze grote 
beurs kun je alles vinden 
op het gebied van 
Spiritualiteit, gezondheid, 
bewustwording 

Zaterdag 12 oktoberZaterdag 12 oktoberZaterdag 12 oktoberZaterdag 12 oktober    
 
Grote Maria Magdalenakerk 
te Goes    

10:00 tot 17:00 uur 
 
Kosten € 5,00 

OktoberfestmarktOktoberfestmarktOktoberfestmarktOktoberfestmarkt in 
Renesse met tal van 
kraampjes, terrasjes en 
muziek. Iets drinken, 
bratwurst eten en 
genieten van Oktoberfest 
muziek.  

Zaterdag 19 oktober Zaterdag 19 oktober Zaterdag 19 oktober Zaterdag 19 oktober     
Evenemententerrein 
Hoge Zoom 
Renesse    

10:00 - 17:00 uur 
 
Toegang: gratis 

Griezelige Griezelige Griezelige Griezelige 
HalloweenmarktHalloweenmarktHalloweenmarktHalloweenmarkt in het 

centrum van Renesse� 
Kom gezellig een kijkje 
nemen bij alle leuke 
kramen. 

Zaterdag Zaterdag Zaterdag Zaterdag 26 oktober26 oktober26 oktober26 oktober    
 
Centrum 
Hoge Zoom 
Renesse    

10:00 – 17:00 uur 
Toegang: Gratis 

De Nacht van de NachtDe Nacht van de NachtDe Nacht van de NachtDe Nacht van de Nacht, 
60 activiteiten  bekijken 
en te beluisteren. Van 
sterren kijken bij de 
Sterrenwacht, donker 
tafelen in restaurants en 
intieme concerten op 
verschillende, bijzondere 
locaties 

Zaterdag 26 oktober Zaterdag 26 oktober Zaterdag 26 oktober Zaterdag 26 oktober     
    
Centrum Middelburg 
Markt 

17.00 -  23.30 uur 
 Toegang: gratis 

De Sunshine BoysDe Sunshine BoysDe Sunshine BoysDe Sunshine Boys    
een muzikale komedie 
over twee oude 
revueartiesten met 
liedjes, humor en de 
coördinator Vrije Tijd ! 
 
 
 
 

vanaf zaterdag 5 oktobervanaf zaterdag 5 oktobervanaf zaterdag 5 oktobervanaf zaterdag 5 oktober    
tm zat 23 novembertm zat 23 novembertm zat 23 novembertm zat 23 november    
    
Minitheater  
Verwerijstraat 53 
Middelburg 

zaterdagavond   
20.00 uur 
zonmiddagvoorstelling 
14.30 uur 
Kijk op 
middelburgsminitheat
er.nl voor de speellijst. 
 
Toegang: € 12,50 

 

 



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. 

 

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. 

Foto’s 

Tevens zal er 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. 

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. 
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Programma Oktober 

 

Don  10  okt Jubileumreceptie VT 
Bevelanden en Schouwen 

Hof Olmenstein Kloetinge 

    

Don  10 okt   Eethuis  Buitenruststraat 221 Middelburg 

    

Zat    12 okt  Struinen door de Duinen  Haamstede 

    

Zon   13  okt  Babbels en Knutsels Buitenruststraat 221 Middelburg 

    

Din    15 okt  Open Tafel  Grand Café Willem Middelburg 

    

Zat     19 okt Kookklup Onderneming Vlissingen 

    

Don   24 okt   Eethuis  Buitenruststraat 221 Middelburg 

    

Vrij     25 okt Anny en Jan Scheldetheater  Terneuzen 

    

Vrij       1 nov Wat is dan liefde ? Cinecity Vlissingen 

    

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    

ttttel. 06el. 06el. 06el. 06----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar woe(bereikbaar woe(bereikbaar woe(bereikbaar woemiddagmiddagmiddagmiddag, don,, don,, don,, don,    vrijdagvrijdagvrijdagvrijdag))))    

    

    

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

Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 Tel.nr. tijdens activiteiten:  06 12238639122386391223863912238639    

 


