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 4  sept     Eethuis op pad 
 
We gaan weer naar Resto VanHarte omdat het zo gezellig en lekker 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  donderdag 30 augustusen kan tot en met  donderdag 30 augustusen kan tot en met  donderdag 30 augustusen kan tot en met  donderdag 30 augustus    !!!!!!!!        

Wanneer:       dinsdag 4  sept 
Tijd:                17.45 uur tot  19.45  uur 
Kosten:          € 10,-  (incl. koffie)  
Waar:             Resto VanHarte (bij het Gasthuis)  Noordpoortplein 2 Middelburg  
 
 
 
                             

 

vrij 

7 sept      Lasergamen 

  
Het is alweer even geleden maar we willen weer eens gaan schieten !  
Met laserpistolen (uiteraard) dus je wordt niet vies en het doet geen pijn. Vooraf eten we 
een frietje met snack en dan kunnen we er tegen aan ! 
Je krijgt uitleg, dan trek je je legerpak aan. We gaan dan in twee teams strijden om te 
proberen de vlag van de tegenstander te pakken te krijgen. 
 
Tijd:                 18.00 tot     20.30 uur 

Aanmelden:     voor donderdag 30 augustus:     voor donderdag 30 augustus:     voor donderdag 30 augustus:     voor donderdag 30 augustus  ( ivm vervoer  beperkt aantal plaatsen ! 
Kosten:            € 17,50 ( incl. lasergamen, friet + snack, consumptie en vervoer) 
Waar:              Klokuus ’s Heer Arendskerke 

Opstapplekken Apotheek Veerse Poort en Scheldestraat 21 Vlissingen 

 



Vrije tijd 
Menukaart  Eethuis 
 

 

 
 

HoofdHoofdHoofdHoofdgerechtgerechtgerechtgerecht    
    

NagerechtNagerechtNagerechtNagerecht

    
donderdag 

13 
september 

 
Zomer- 

stamppotjes 

 
lekker 

bloempotje 
(verrassing !) 

 

donderdag 

27  
september 

 
pasta Bolognese 

met 
tomatensalade.  
 

 
 

Perzikvlaflip 

    

TTTTijdijdijdijd:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.0:                17.30 tot  20.0:                17.30 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, Clijverstraat 54  
                         = om de hoek van Scheldestraat) 
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:              Scheldestraat  21 Vlissingen 
Niet afgemeld voor donderdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen… 
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don              
20  sept      Poolen             
 
 
Ja hoor daar is ie weer ! 
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   Je moet zelf vervoer regelen. 
 

      

zon               

23 sept     Fotolijstje versieren 
          
Na zo’n mooie zomer of na je fijne vakantie heb je natuurlijk ook leuke foto’s.  
Maar wat doe je ermee ? Nou, deze zondag gaan we fotolijstjes versieren, zodat je je 
leukste, mooiste foto goed kan laten zien. Wij zorgen weer voor een heleboel leuke  
knutselspulletjes , en als jij dan komt wordt het vast weer gezellig en ga je met 
een mooi fotolijstje naar huis ! 
    
 
Tijd:                14.00 tot 16.45 uur 
Aanmelden:   voor  donderdag 13  september 
Entree:           € 5,00 -  (incl. koffie of thee) 
Waar:            Scheldestraat 21  Vlissingen    

                     Je moet zelf vervoer regelen.  
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                                                              vies hè                                  
  zat                                  
 29 sept             
 

Menu:Menu:Menu:Menu:    

 

Voorgerecht:            Wortelsoep    

Hoofdgerecht: Geroosterde aardappeltjes uit de oven, salade, Italiaans gehakt 

Nagerecht:                 Mini-trifle (laagjestoetje) 

    

Tijd:                 10.00  tot  13.15  uur 
Aanmelden:  :  :  :          tottottottot  uiteuiteuiteuiterlijkrlijkrlijkrlijk  maanmaanmaanmaandagdagdagdag    24242424    septemberseptemberseptemberseptember 
Kosten:            €  7,50  
Waar:               Scheldestraat  21 Vlissingen 
Niet afgemeld voor vrijdag 12.00 uur ? Dan moet je toch betalen. 
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Jan Smit geeft  woensdag 7 november concert  

in Scheldetheater Terneuzen 
Met Andere WoordenMet Andere WoordenMet Andere WoordenMet Andere Woorden    

Na een periode van bijna 5 jaar zal Jan Smit weer te zien in de theaters. Zijn 

theatershow Met Andere Woorden staat in het teken van zijn nieuwe album en neemt u 

mee op een muzikale reis.  

Jan Smit, intiem en gewoon vertrouwd tijdens deze theatertour. 

Kaarten kosten Kaarten kosten Kaarten kosten Kaarten kosten € 50€ 50€ 50€ 50,,,,----  (incl. vervoer en pauzedrankje) 

Aanmelden voor dit concert vóór maandag 17 septemvóór maandag 17 septemvóór maandag 17 septemvóór maandag 17 september.ber.ber.ber.    

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

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

rolstoelplaatsen uitverkocht.  

� Bij teveel aanmeldingen zal er worden geloot. Na 17 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       4 sept Resto van Harte Gasthuis  Middelburg 

    

Vrij       7 sept Lasergamen Klokuus s Heer Arendskerke 

    

Don    13 sept   Eethuis Scheldestraat Vlissingen 

    

Don    20 sept Poolen Arsenaal Vlissingen 

    

Zon     23 sept Babbels en Knutsels Scheldestraat Vlissingen 

    

Don    27 sept   Eethuis Scheldestraat Vlissingen 

    

Zat      30 sept Kookklup Oh ben Marrie Scheldestraat Vlissingen 

    

Wordt verwacht:    

Woe     7 novWoe     7 novWoe     7 novWoe     7 nov    Concert Jan SmitConcert Jan SmitConcert Jan SmitConcert Jan Smit    ScheldetheaterScheldetheaterScheldetheaterScheldetheater    TerneuzenTerneuzenTerneuzenTerneuzen    

    

    

Vrije Tijd WalVrije Tijd WalVrije Tijd WalVrije Tijd Walcherencherencherencheren    

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

Scheldestraat 21Scheldestraat 21Scheldestraat 21Scheldestraat 21    

4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen4381 RP Vlissingen    

Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: fvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nlfvervaet@gors.nl    

Tel. 06Tel. 06Tel. 06Tel. 06----15890916158909161589091615890916    

(bereikbaar woemi, don, (bereikbaar woemi, don, (bereikbaar woemi, don, (bereikbaar woemi, don, vrijdag)vrijdag)vrijdag)vrijdag)    

    

 


