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Vrije tijd 
 

 din 

 3 sept     Eethuis op pad 
 
We gaan weer naar Resto VanHarte omdat het al weer even geleden is. 

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: aanmeldaanmeldaanmeldaanmelden kan tot en met  zonen kan tot en met  zonen kan tot en met  zonen kan tot en met  zondag 1 septemberdag 1 septemberdag 1 septemberdag 1 september    !!!!!!!!        

Wanneer:       dinsdag 3 sept 
Tijd:                17.45 uur tot  19.45  uur 
Kosten:          € 10,-  (incl. koffie)  
Waar:             Resto VanHarte (bij het Gasthuis)  Noordpoortplein 2 Middelburg  
 
 
                             

 

zat 

8 sept       
 
Arti Bootjestocht  
 
De bootjestocht van Arti was in korte tijd volgeboekt.  

Opgeven is dan ook niet meer mogelijk.  

Het wordt vast weer een mooie en gezellige middag ! 

De aangemelde deelnemers  ontvangen nog via de mail de verdere informatie.  

 

 

 
 



Vrije tijd 
Menukaart  Eethuis 
 
 

 
 

HoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerechtHoofdgerecht    
    

 NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht     

    
    

Nog even het Nog even het Nog even het Nog even het     
vakantiegevoelvakantiegevoelvakantiegevoelvakantiegevoel    
vast houden…vast houden…vast houden…vast houden…    

donderdag 

12 
september 

 
 

Moussaka met 
Griekse salade  

 
 

Griekse yoghurt met 
honing en walnoten 

 
donderdag 

26 
september 

 
 

Franse ratatouille 
(groenteschotel) 
 met chipolata-

worstjes, 
aardappeltjes en 

stokbrood 

 
Poire belle Hélène 

 
 (peer met warme 

chocoladesaus 
 en ijs) 

 
    

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)(taxi’s om 20.00 uur bestellen)(taxi’s om 20.00 uur bestellen)(taxi’s om 20.00 uur bestellen)    
                                                                                            Buitenruststraat 221 in MIDDELBURGBuitenruststraat 221 in MIDDELBURGBuitenruststraat 221 in MIDDELBURGBuitenruststraat 221 in MIDDELBURG    !!!! 
Aanmelden:   uiterlijkuiterlijkuiterlijkuiterlijk tot dinsdagtot dinsdagtot dinsdagtot dinsdag    15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur 15.00 uur voor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuisvoor het eethuis 
Kosten:           €  6, - ,  drankjes: €  0,50  
Waar:              Buitenruststraat 221 Middelburg 
Niet afgemeld voor donderdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 
 
 
 
 
 
 

                                                                        



Vrije tijd 
 vrij                   

13131313    septseptseptsept      City Trail Middelburg           
  
 
Een superleukesuperleukesuperleukesuperleuke wandeling  dwars door Middelburg. Je gaat door gebouwen heen 

wandelen,  en je komt op plekjes waar je nog nooit geweest bent. Door de keuken van 

een restaurant, of dwars door een supermarkt, het zou allemaal kunnen. 

Loop deze gezellige wandeling van 7 km. zeker mee ! Onderweg worden er misschien 

ook nog snacks uitgedeeld. Het wordt heel gezellig druk, dus daar moet je van houden. 

 

Aanmelden:   Er zijn nog twee plaatsen vrijgekomen ! Dus reageer snel !Er zijn nog twee plaatsen vrijgekomen ! Dus reageer snel !Er zijn nog twee plaatsen vrijgekomen ! Dus reageer snel !Er zijn nog twee plaatsen vrijgekomen ! Dus reageer snel !    
Kosten:          € 7,50 (incl. consumptie) 
Waar:            CSW Middelburg, van de Perre Griffioenstraat 17 Middelburg     

Verzamelen  18.15 uur ; wandelaars vertrekken om 18.40 uur.                     
                   
 

 
don              

19  sept      Poolen             
 
 
Ja hoor daar is ie weer ! Op de oude vertrouwde plek in 
Vlissingen. 
Altijd gezellig en in een rustige sfeer laten we de ballen rollen over de pooltafel. 
Nog nooit gedaan ? Geen probleem, iedereen kan mee doen ! 
 
Tijd:                19.30 tot 21.30 uur 
Aanmelden:   voor  donderdag 13  september 
Entree:           € 12,50 -  (incl. 1 consumptie) 
Waar:            Arsenaal poolcentrum, Arsenaalplein 5  Vlissingen   

                     Je moet zelf vervoer regelen. 
 
 

      



Vrije tijd 
 

 
zon  

22 sept         Herfsttorentje maken 
          
We gaan ons al een beetje voorbereiden op de herfst en maken een leuk herfststuk voor 
in je huis.  
Wij zorgen voor de spullen, jij voor de creatieve ideeën. 
Kom je gezellig mee doen op onze nieuwe locatie: Grand Café Buitenrust ? 
 
Tijd:                14.00 tot 16.3016.3016.3016.30    uuruuruuruur 
Aanmelden:   voor  donderdag 13  september 
Entree:           € 5,00 -  (incl. koffie of thee) 
Waar:            Buitenruststraat 221 Middelburg  

  Je moet zelf vervoer regelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije tijd 
 

 

 

                     

 
    

Zomer BBQZomer BBQZomer BBQZomer BBQ            21 21 21 21     September 2019September 2019September 2019September 2019    
    

    
Kom je ook heerlijk nazomeren op onzeKom je ook heerlijk nazomeren op onzeKom je ook heerlijk nazomeren op onzeKom je ook heerlijk nazomeren op onze    super gezellige SETsuper gezellige SETsuper gezellige SETsuper gezellige SET----Reizen BBQ ?Reizen BBQ ?Reizen BBQ ?Reizen BBQ ?    
Deze middag is geheel gratis en je mag natuurlijk ook je vrienden, familie enDeze middag is geheel gratis en je mag natuurlijk ook je vrienden, familie enDeze middag is geheel gratis en je mag natuurlijk ook je vrienden, familie enDeze middag is geheel gratis en je mag natuurlijk ook je vrienden, familie en    
begeleiders meenemen. Het wordt eenbegeleiders meenemen. Het wordt eenbegeleiders meenemen. Het wordt eenbegeleiders meenemen. Het wordt een    gezellige boel met lekker eten, drinkengezellige boel met lekker eten, drinkengezellige boel met lekker eten, drinkengezellige boel met lekker eten, drinken    
en muziek. En natuurlijk ontmoet je hier je reisgenoten en onze begeleiders.en muziek. En natuurlijk ontmoet je hier je reisgenoten en onze begeleiders.en muziek. En natuurlijk ontmoet je hier je reisgenoten en onze begeleiders.en muziek. En natuurlijk ontmoet je hier je reisgenoten en onze begeleiders.    
Onder het geOnder het geOnder het geOnder het genot van een lekkere BBQnot van een lekkere BBQnot van een lekkere BBQnot van een lekkere BBQ----maaltijd proosten we samen op hetmaaltijd proosten we samen op hetmaaltijd proosten we samen op hetmaaltijd proosten we samen op het    
komende vakantieseizoenkomende vakantieseizoenkomende vakantieseizoenkomende vakantieseizoen    !!!!     
    
Voor wie: Iedereen met een beperking die begeleiding nodig hVoor wie: Iedereen met een beperking die begeleiding nodig hVoor wie: Iedereen met een beperking die begeleiding nodig hVoor wie: Iedereen met een beperking die begeleiding nodig heeft en woont in Zeeland.eeft en woont in Zeeland.eeft en woont in Zeeland.eeft en woont in Zeeland.    
HHHHeb je verzorgingeb je verzorgingeb je verzorgingeb je verzorging, medische ondersteuning, medische ondersteuning, medische ondersteuning, medische ondersteuning    nodig, neem dan contact met ons op om tenodig, neem dan contact met ons op om tenodig, neem dan contact met ons op om tenodig, neem dan contact met ons op om te    
kkkkijken wat de mogelijkheden zijnijken wat de mogelijkheden zijnijken wat de mogelijkheden zijnijken wat de mogelijkheden zijn....    
    
BeginBeginBeginBegin----    en eindpunt: Locatie De Cirkel (Gors), Beuken eindpunt: Locatie De Cirkel (Gors), Beuken eindpunt: Locatie De Cirkel (Gors), Beuken eindpunt: Locatie De Cirkel (Gors), Beukenstraat 58, 4462 TT Goesenstraat 58, 4462 TT Goesenstraat 58, 4462 TT Goesenstraat 58, 4462 TT Goes    

 
    
TijdTijdTijdTijd: 13.00 uur.: 13.00 uur.: 13.00 uur.: 13.00 uur.        
Einde: 17.00 uurEinde: 17.00 uurEinde: 17.00 uurEinde: 17.00 uur    
Kosten: GRATISKosten: GRATISKosten: GRATISKosten: GRATIS    
Inclusief: BBQInclusief: BBQInclusief: BBQInclusief: BBQ----maaltijd, drankjes, live muziek en begeleidingmaaltijd, drankjes, live muziek en begeleidingmaaltijd, drankjes, live muziek en begeleidingmaaltijd, drankjes, live muziek en begeleiding    
Zelf vervoer regelen !Zelf vervoer regelen !Zelf vervoer regelen !Zelf vervoer regelen !    
    
Meld je Meld je Meld je Meld je     aan aan aan aan vvvviaiaiaia: : : :     
    
https://www.sethttps://www.sethttps://www.sethttps://www.set----reizen.nl/regioreizen.nl/regioreizen.nl/regioreizen.nl/regio    
    
en klik dan op de Zeeuwse vlag en dan daguitje bbq.en klik dan op de Zeeuwse vlag en dan daguitje bbq.en klik dan op de Zeeuwse vlag en dan daguitje bbq.en klik dan op de Zeeuwse vlag en dan daguitje bbq.    
    
of of of of     
bel SET reizen: bel SET reizen: bel SET reizen: bel SET reizen:     010010010010----215 02 48215 02 48215 02 48215 02 48    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Organisatie: SET-Reizen in samenwerking met Vrije Tijd  Gors 
 



Vrije tijd 
 
 
woe              
2  okt      Try out  
 
We zijn welkom bij de try out van de Sunshine Boys, een muzikale komedie  
(regie:Peter Adriaanse) in het gezellige en knusse Minitheater in de Verwerijstraat. 
ZZZZaterdag 5 oktober gaat deze voorsteaterdag 5 oktober gaat deze voorsteaterdag 5 oktober gaat deze voorsteaterdag 5 oktober gaat deze voorstelling in première en is daarlling in première en is daarlling in première en is daarlling in première en is daar    tot 23 november te tot 23 november te tot 23 november te tot 23 november te 
zien.zien.zien.zien.    
Wie wil er deze avond test-publiek zijn ? Zodat de spelers de laatste puntjes op de i 
kunnen zetten. 
En wie is toch die ene man op de poster ?  
Die lijkt toch wel heel veel op de coördinator Vrije Tijd… 
 
Inhoud: 
Willie de Clerck is samen met Oskar Zadelhof meer dan dertig jaar een succesvol varietéduo 
geweest. Opeens geeft Zadelhof er de brui aan waardoor Willie  van de ene op de andere dag zijn 
werk en inkomen verliest. Dat heeft Willie hem nooit vergeven. Hij slijt zijn oude dag met af en toe 
een commercial, maar omdat hij vergeetachtig wordt, is dat een aflopende zaak.  
Willies neef is impresario en brengt de oude komieken na elf jaar weer bij elkaar om een eenmalig 
optreden voor te bereiden.  
Aanvankelijk zijn ze nog vriendelijk, maar al gauw vliegen ze elkaar weer in de haren… 
 
 
Tijd:                19.45 tot 22.30 uur 
Aanmelden:   voor  maandag 23  september 
Entree:           € 5, -  Speciale prijs !Speciale prijs !Speciale prijs !Speciale prijs !  (incl. 1 consumptie) MAX. 20 personen ! 
Waar:            Minitheater, Verwerijstraat 53 Middelburg 

                     Je moet zelf vervoer regelen. 
 

                     Kan je niet mee   

                               naar de try out ?                            Kijk dan voor de Kijk dan voor de Kijk dan voor de Kijk dan voor de     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                speellijst en reserveren op: speellijst en reserveren op: speellijst en reserveren op: speellijst en reserveren op:     

                                                                                                                                                                                                                                                                            middelburgsminitheater.nlmiddelburgsminitheater.nlmiddelburgsminitheater.nlmiddelburgsminitheater.nl    



Vrije tijd 
    

    

    

    

    

    

Anny en Jan (ex BZN) geven vrijdag 25 oktober 

hun afscheidsconcert  

in Scheldetheater Terneuzen 
Het verhaal van Band Zonder Naam begon in de zomer van 1965 met een paar muzikale 

vrienden. Hun geweldige muzikale carrière eindigde in 2007 toen BZN afscheid nam. 

Voordat Jan eind 2019 er echt mee stopt, kijkt hij nog één keer samen  

met Anny terug op een glansrijke carrière.  

Ze stonden bijna 55 jaar op de bühne met de ene hit na de andere. Kom nog een keer 

een heerlijk avondje meezingen met The Original Voices of BZN, begeleid door een 

achtkoppige live-band. 

Kaarten kosten Kaarten kosten Kaarten kosten Kaarten kosten € € € € 35353535,,,,----  (incl. vervoer en pauzedrankje) 

Aanmelden voor dit concert vóór maandag 9vóór maandag 9vóór maandag 9vóór maandag 9    september.september.september.september.    VOL=VOLVOL=VOLVOL=VOLVOL=VOL    

Betaling is vooraf en bestelde kaarten kunnen niet meer worden afgezegd ! 

� Wij hebben in juni een beperkt aantal kaarten kunnen inkopen, helaas waren toen al de 

rolstoelplaatsen uitverkocht.  

� Bij teveel aanmeldingen zal er worden geloot. Na 11 september hoor je of je mee kan en hoe je 

kan betalen. 

Tijd aanvang concert: 20.00 uur (tijd om op te stappen wordt later nog bekend gemaakt) 

         Eindtijd concert: 23.00 uur 

Opstapplaatsen: Apotheek Veerse Poort Middelburg en Scheldestraat 21 Vlissingen 



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. 

 



Vrije tijd 
 

Programma September 

 

Din       3 sept Resto van Harte Gasthuis  Middelburg 

    

Zat       7 sept Arti boottocht Jachthaven Wolphaartsdijk 

    

Don    12 sept   Eethuis Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

Vrij      13 sept Citytrail CSW vd Perre Middelburg 

    

Zon     15 sept Babbels en Knutsels Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

Don     19 sept Poolen Arsenaal Vlissingen 

    

Zat      21 sept BBQ Set reizen de Cirkel Goes 

    

Don    26  sept   Eethuis Buitenruststraat  221 Middelburg 

    

woe      2  okt  Sunshine Boys Minitheater  Middelburg 

    

Wordt verwacht    

Woe   25 okt Concert Anny en Jan Scheldetheater Terneuzen 

    

Vrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd WalcherenVrije Tijd Walcheren    

CoCoCoCoördinator ördinator ördinator ördinator : François Vervae: François Vervae: François Vervae: François Vervaetttt    

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    

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

    

 


