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OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maandag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Dinsdag
09.00 uur - 12.00 uur
Woensdag
09.00 uur - 12.00 uur
14.00 uur - 17.30 uur
Donderdagavond
17.00 uur - 20.00 uur
Vrijdag
09.00 uur - 12.00 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
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EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
‘Creatief?...met siBart’, expositie van 13:00 - 16:00 uur op woensdag en zaterdag
Diverse zomeractiviteiten Seniorenraad Borsele. Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Expositie ‘Compassie’ met werk van Burhan Saleh (portretten, abstract werk en grafiek)
en A. Sharif Azizyar (beelden). Vrij-, za- en zondag 13.00-17.00 uur
Meer info: www.g-achttien88.nl
Oogstdemonstratie 's-Gravenpolder, 14.00-19.00 uur
Huttenbouwdag Lewedorp, 11.00-16.00 uur. Toegang gratis
Oogstfeest Oudelande, 10:00-16:00 uur. Meer info: www.oogstfeestoudelande.nl
Rommelroute 's-Gravenpolder/ 's-Heer Abtskerke, 10.00-17.00 uur
Borsele Sloepoort Cup toernooi
Zeeland Refinery Toernooi, 9:00-17:00 uur. Senioren tennistoernooi. Meer info: www.tvtebo.nl
Highlandgames by the sea, 12.00-22.00 uur
Bingo voor alle leeftijden, woensdag en zaterdag 20:00 uur
Kinderbingo, maandag 20:00 uur
Trekkertrek, van 13.00-19.00 uur. Meer info: www.poeltrappers.nl
6 open tuinen in de Zak van Zuid-Beveland, 10:00 - 17:00 uur. Meer info: tuin@doolman.nl
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open, vrij-, za-,
zondag 13.00-17.00 uur. Mogelijkheid op vrij- za om zelf creatief aan de slag te gaan met
inspiratie uit de beeldentuin. Meer info: www.g-achttien88.nl

Locatie
’t Kerkje Ellesdiek
Gemeente Borsele
Galerie G achttien 88,
Oude Polderdijk 2, Baarland

Datum
augustus
t/m 10 augustus
10 t/m 26 augustus

Groenewegje 's-Gravenpolder
speelveldje achter
basisschool De Leeuwerik
Oudelande
‘s-Gravenpolder/
‘s-Heer Abtskerke
Sportcomplex SV Nieuwdorp
Tennisvelden Heinkenszand
Zeedijk 7, naast de
Landing Baarland
Vakantiepark Hof van
Zeeland, Heinkenszand
‘s-Heer Abtskerke
Heinkenszand en Nisse
Beeldentuin G achttien 88,
Oude Polderdijk 2, Baarland

14 augustus
17 augustus

RAADSBIJEENKOMSTEN

BORSELSE SPRINTER

De raad is met zomerreces. De eerst
volgende raadsbijeenkomst vindt plaats op
30 augustus aanstaande.

Activiteitenprogramma Borselse Sprinter
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.

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

Dinsdag 14 augustus, 11.30 - 15.30 uur
Tuinbarbecue bij dhr. Vegting, Heinkenszand
Kosten: € 10,00

Wij publiceren onze bekendmakingen
digitaal. Onze publicaties kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.

Donderdag 16 augustus, 12.30 - 18.30 uur
Zeehondensafari: rondvaart vanuit
St. Annaland met de Frisia 2. Kosten: € 27,50
Niet rolstoeltoegankelijk! (speciale prijs)

Eén keer per maand publiceren wij
op deze pagina een overzicht van de
adressen waarvoor een aanvraag voor
een omgevingsvergunning is ingediend.

Zaterdag 18 augustus, 12.00 - 17.30 uur
Vlasdag Dreischor, Schouwen-Duiveland
Kosten: € 14,00

CULTURELE RAAD BORSELE

Maandag 20 augustus, 10.30 - 15.30 uur
Picknick aan de Oosterschelde,
Kattendijke/Wemeldinge. Kosten: € 13,00

Heeft u een inspirerend idee?
De Culturele Raad en de werkgroep hebben dit jaar al het nodige
georganiseerd. Er komt nog meer aan: de Open Monumentendagen,
de jaarlijkse schrijverslezing in samenwerking met de bibliotheek en de
uitreiking van de Refinery Cultuurprijs waarvoor iedereen kandidaten
aan mag dragen.
Meer op de achtergrond heeft de Culturele Raad subsidies toegekend
aan vele activiteiten, kleine en grote, waardoor in de gemeente op
cultureel gebied altijd wel iets te genieten valt. Als leidraad voor al deze
activiteiten geldt de Cultuurnota, waarin de gemeente heeft vastgelegd wat zij op het gebied van
kunst en cultuur wil bereiken de komende 4 jaar. Hierover heeft de Culturele Raad meegedacht
en voorstellen gedaan. Daarbij is ruimte voor eigen ideeën, ook vanuit de bevolking van Borsele.
Wij nodigen iedereen uit om zich in deze vakantieperiode te laten inspireren. Mogelijk bezoekt
u een cultureel evenement dat u op een idee brengt om iets nieuws te organiseren in Borsele.
Graag horen we dan van u. Het zal ons inspireren om te onderzoeken of we het idee op de een
of andere manier en in samenwerking met anderen, werkelijkheid kunnen laten worden.

Woensdag 22 augustus, 12.30 - 17.30 uur
Muzikaal intermezzo: accordeonist
in 'Ter Reede', Vlissingen. Kosten: € 14,00
Donderdag 23 augustus, 11.45 - 17.30 uur
Bingo SVRZ 'Vorsvliet', 's-Gravenpolder
Kosten: € 9,00 (speciale prijs)
Dinsdag 28 augustus, 10.30 - 15.30 uur
Lunch strandpaviljoen 'Panta Rhei',
Vlissingen. Kosten: € 12,00 incl. koffie/fris;
excl. lunch.
Woensdag 29 augustus, 13.00 - 18.00 uur
Rit met rondvaart Grevelingenmeer,
Brouwershaven. Kosten: € 26,00

18 augustus
18 augustus
18 t/m 25 augustus
18 t/m 26 augustus
19 augustus
t/m 22 augustus
25 augustus
25 en 26 augustus
t/m 30 september

Donderdag 30 augustus, 12.15 - 17.30 uur
Het Klompenatelier, Groede, Zeeuws
Vlaanderen. Kosten: € 20,00
Niet rolstoeltoegankelijk!
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een
uitgebreide
beschrijving
van
de
activiteiten vindt u in het SprinterNieuws en
op onze website www.borselsesprinter.nl.
Om het SprinterNieuws te ontvangen of u aan
te melden voor de ritten kunt u op maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982
of
mailen
naar
info@
borselsesprinter.nl.
Cadeaubon
Weet u dat u een rit met de Borselse Sprinter
ook cadeau kunt geven? De cadeaubonnen
zijn verkrijgbaar bij de Stichting Vrienden van
de Borselse Sprinter via dhr. R.W. Verhallen,
telefoonnummer 06-29056616.
De
activiteiten
van
de
Borselse
Sprinter komen in aanmerking voor de
Verordening
Declaratiefonds
gemeente
Borsele 2015. Voor meer informatie zie
www.borselsesprinter.nl of neem contact
op met GR De Bevelanden, afdeling Werk,
Inkomen en Zorg (WIZ), T. (0113) 239100 of
via e-mail: info@grdebevelanden.nl

