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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.00 uur
Maandag- en
13.30 uur - 16.00 uur
woensdagmiddag
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383.
OVERIGE AFDELINGEN
Maandag t/m
08.30 uur - 16.00 uur
donderdag
Vrijdag
08.30 uur - 12.00 uur
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

VRIJWILLIGERSHUIS,
POWER, VEERKRACHT OP
LEEFTIJD
’t Gilde De Bevelanden en de Seniorenraad
Borsele organiseren vanaf woensdag 28
februari ‘Power, veerkracht op leeftijd’. Dit is
een project voor senioren die willen investeren
in persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten
en zinvolle activiteiten.
‘Power, veerkracht op leeftijd’ bestaat uit vijf
bijeenkomsten die plaatsvinden op 28 februari,
7, 14, 21 en 28 maart. Deelnemers gaan in
gesprek over wat zij willen, kunnen, belangrijk
vinden, met wie ze zich verbonden voelen en
waar ze zich voor willen inzetten. Het doel is
persoonlijke balans vinden, eigen kracht en
talent ontdekken en sociale contacten leggen in
een inspirerende gemeenschap.
Het project begint met vijf inspiratieworkshops,
waarin deelnemers aan de hand van vijf thema’s
(lichaam & geest, sociale contacten, materiële
situatie, arbeid & activiteiten, inspiratie &
zingeving) spreken over hoe zij in het leven

CULTURELE RAAD BORSELE

BORSELSE SPRINTER

Activiteiten Culturele Raad in 2018
Ook in 2018 organiseert de Culturele Raad zelf weer een aantal
activiteiten. Reserveert u de data alvast in uw agenda?

Woont u in de gemeente Borsele en vindt u
het leuk om samen dingen te ondernemen?
De Borselse Sprinter haalt u op en brengt
u thuis. Tenzij anders vermeld, zijn de
prijzen incl. (entree)kosten voor de activiteit,
eventuele kosten voor lunch/diner of koffie
met een koek of consumptie.

Op Tweede Pinksterdag (21 mei) organiseren wij weer Kleinkunst
op Stoom. Dit jaar weer met verrassende optredens, acts en de
stoomtrein Goes-Borsele, op de perrons langs de route en bij
eindpunt de Buffer. Bij de Buffer zal een expositie te zien zijn van
kunstwerken die kinderen van Borselse basisscholen hebben
gemaakt tijdens de kinderkunstweek.
Zondag 22 juli vindt in Fort Ellewoutsdijk weer het cultuurfestival Oeljebroelje plaats. De
inschrijvingen van kunstenaars stromen al weer binnen en het muziekprogramma is zo goed als
rond. Dit jaar met extra aandacht voor jonge Zeeuwse artiesten.
Lijkt het u leuk om bij een van deze activiteiten hand-en-spandiensten te verlenen? Neem dan
eens vrijblijvend contact op via cultureleraad@borsele.nl of 0113-238328.

VERSPREIDING PLASTIC ZAKKEN
Bezorging eerstvolgend pakket
In de week van 19-25 februari ontvangt u weer een nieuw pakket plastic zakken van ons voor
de inzameling van het plastic verpakkingsafval.
Extra plastic zakken nodig of juist te kort?
Regelmatig ontvangen wij verzoeken van gezinnen die extra plastic zakken willen ontvangen.
Dat is mogelijk; wij vragen u de zakken bij voorkeur op te halen bij de balie van het
gemeentehuis.
Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die te veel zakken overhouden. Deze kunt ook inleveren.
Ophalen en brengen kan op de volgende adressen:
•	de balie van het gemeentehuis, behalve op vrijdagmiddag, dan zijn wij gesloten;
•	dorpshuis ‘de Cameronian’ in Baarland. De openingstijden zijn dinsdag-, woensdag- en
zondagmiddag.
•	dorpshuis ‘De Driesprong’ in Driewegen. De openingstijden zijn woensdag t/m zaterdag van
14:00 tot 22:00 uur;
•	dorpshuis ‘de Zandlôôper’ in Lewedorp, op dinsdag tussen 9:30 en 16:30 uur.
staan en waar hun interesses liggen. Ieder
werkt aan een eigen plan voor de toekomst op
het gebied van onder andere hobby’s, sport,
sociale contacten en (vrijwilligers-)werk.
Locatie
Dorpshuis Het Trefpunt
Hoofdstraat 54, Ovezande
Tijd: 9.00 - 12.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur)
Meer informatie
VrijwilligersHuis Borsele
Poelvoordestraat 1, 4431 BP ’s-Gravenpolder
T. (0113) 311 999
info@vrijwilligershuis.nl
www.vrijwilligershuis.nl
www.seniorenraadborsele.nl

NIEUWE AFVALROUTES
Tip 5: heeft u veel gft-afval? Bestel
gratis een extra groene container!
Heeft u veel tuinafval? Ruimtegebrek in de
groene container? Doe geen groenafval
in de grijze container, maar vraag om een
tweede groene container zonder extra
kosten. U kunt deze aanvragen op onze
website via www.borsele.nl/afval. Klik
dan op ‘huisvuilcontainers’ en u vindt
het bestelformulier op deze pagina. U
kunt, wanneer u geen internet heeft, ook
bellen naar onze Buitendienst op nummer
0113-561465.

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Kindercarnaval van 15.00 - 17.00 uur
Kindercarnaval vanaf 19.00 uur
Carnaval
Carnaval
Carnavalsoptocht Pikpotters van 14.00 - 16.00 uur
Kinderoptocht Paerehat vanaf 14.30 uur
Carnavalsoptocht van 14.00 - 15.30 uur
Carnaval
Carnavalsoptocht
Toneelvoorstelling ‘Ik ben jij… en jij ben ik!’ door toneelvereniging Baarland
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Reserveren via www.buurtverenigingklaver3.nl
Spectra Voorronde om 19.30 uur
Lammetjesdagen van 10.00 - 17.00 uur
Meer info: www.geitenkaasboerderijpollehof.com
Wil Houtermans + Carla Wintraaken (schilderijen)

Locatie
De Zandlôôper, Lewedorp
’t Durpsuus, Nisse
‘t Kraaienist (Lewedorp)
Pikpot (Kwadendamme)
Pikpot (Kwadendamme)
’t Paerehat (’s-Heerenhoek)
‘t Kraaienist (Lewedorp)
‘t Paerehat ('s-Heerenhoek)
‘t Paerehat ('s-Heerenhoek)
De Griend, Hoedekenskerke

Datum
9 februari
9 februari
9 t/m 11 februari
9 t/m 11 februari
10 februari
10 februari
10 februari
9 t/m 12 februari
11 februari
23 en 24 februari

De Klomp, Ovezande
Geitenkaasboerderij Pollehof,
Kwadendamme
’t Kunstuus, Heinkenszand

23 februari
24 februari
t/m 24 februari

Donderdag 8 februari, 10.30 - 15.30 uur
Lunch in dijkpaviljoen ‘De Westkaap’,
Westkapelle
Kosten: € 12,00 incl. koffie/fris, excl. lunch.
Woensdag 14 februari, 12.30 - 17.30 uur
Tentoonstelling ‘Buitengewoon en Markant’,
Historisch Museum Goes		
Kosten: € 17,00
Zaterdag 17 februari, 12.00 - 18.00 uur
Ouderenmiddag toneelvereniging, Baarland
Kosten: € 16,00
Dinsdag 20 februari, 10.30 - 15.30 uur
Lunch bij Van der Valkhotel, Middelburg
Kosten: € 24,00
Donderdag 22 februari, 12.00 - 17.00 uur
Winterrit naar Breskens e.o.
Kosten: € 21,00
Zaterdag 24 februari, 10.00 - 16.00 uur
Grootste modelbouwshow van de Benelux
in de Zeelandhallen		
Kosten: € 20,00
Woensdag 28 februari, 11.30 - 18.00 uur
Gallery Maritime (leestafelmiddag),
Colijnsplaat 				
Kosten: € 11,00. Geen invalidentoilet!
Sprinternieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de
activiteiten vindt u in het Sprinternieuws.
Wilt u ook het Sprinternieuws ontvangen?
Bel
VrijwilligersHuis
Borsele
(0113)
311999 of mail uw adresgegevens naar
info@borselsesprinter.nl.

RAADSBIJEENKOMST
15 februari 2018
18.00 - 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming
en de advisering over de werkwijze van de
raad. Deze vergadering vindt maandelijks
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden
op www.borsele.nl.
19.30 uur Gemeenteraadsspreekuur
Van 19.30 tot 20.00 uur wordt het
gemeenteraadsspreekuur gehouden in het
gemeentehuis in Heinkenszand. Tijdens
het gemeenteraadsspreekuur heeft u de
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek
voor te leggen aan raadsleden. Per partij
is er één (raads)lid aanwezig. Er wordt een
verslag gemaakt van het spreekuur. Om
organisatorische redenen dient u vóór 15
februari 2018, 12.00 uur een afspraak te
maken bij Bianca Vermeulen (0113) 238375.
20.00 uur fractievergaderingen

