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

NATIONALE SPORTWEEK
Noteer alvast in je agenda!
15 september | 13.30 - 18.30 uur | 12+
Winterpret
Ga mee skiën of snowboarden in Skidôme
in Terneuzen met de Jongerenraad Borsele
en SoosTour. Vervoer van en naar diverse
opstapplaatsen vanuit de gemeente Borsele
is geregeld. Volg de Jongerenraad Borsele en
SoosTour op Facebook en Instagram.
17 september | 13.45 - 14.45 uur | 45+
Train mee en scoor een gratis fittest!
Kom en train mee met de gratis inlooptraining
in de beweegtuin in ’s-Gravenpolder aan de
Egelantierstraat. Voor iedereen en elk niveau
toegankelijk. Als je deelneemt scoor je een
tegoedbon voor een gratis fittest (t.w.v. € 30,-)
bij praktijk De Goffau in ’s-Gravenpolder.
20 september | 09.30 - 17.00 uur | 12+
Fietsroute ’t Wienkeltjespad (ca. 45 km)
Kom fietsend een kijkje nemen of wat nuttigen
bij diverse sfeervolle, kleine, landelijk ingerichte
winkeltjes. Deze lokale ondernemers hebben
een leuk, gratis aanbod voor de deelnemers
samengesteld. Je geniet al fietsend van de
schitterende omgeving in het Landschapspark
Borsele. Start/einde: Grandcafé Fonteyne/
Beweegtuin, Hoefbladstraat 1, Heinkenszand.
20 september | 09.00 - 10.00 uur | 12+
Gratis balansles!
Mariëlle Oosthoek van Oefentherapie De
Bevelanden biedt belangstellenden een gratis
balansles met ballen en pilatesrollen aan in de
Grenslinde in Heinkenszand. Kom en ervaar
wat dit voor jou kan betekenen!
23 september | 12.30 - 16.00 uur | 4+
Kraaieloop
Vanaf Lewedorp (Kerkplein) vindt er een trimloop
en/of wandeltocht plaats. Kijk voor starttijden,
inschrijven en deelnemende voorwaarden op
www.kraaieloop.jouwweb.nl.
Voor meer informatie over de activiteiten,
de locaties en andere praktische zaken als
inschrijven en deelnemende voorwaarden kijk
je op www.borselebeweegt.nl. Je kan Borsele
Beweegt ook volgen op Facebook, Twitter en
Instagram.
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BORSELSE SPRINTER

CULTURELE RAAD BORSELE

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.

Dinsdag 28 augustus, 10.30 - 15.30 uur
Lunch strandpaviljoen 'Panta Rhei',
Vlissingen. Kosten: € 12,00 incl. koffie/fris;
excl. lunch.

Wankel Evenwicht: beeldenroute Borsele
Kent u ze? De 15 beelden, verdeeld over de 15 kernen van
Borsele? Zoals De Oase in Borsele, De Val in Nisse, De Rode
Draak in Berendorp (Baarland) en Odekijn in Hoedekenskerke?
In 1989 werd in de Cultuurnota vastgelegd dat in elke kern van
de gemeente een beeld zou komen, gemaakt door één van de
professionele kunstenaars uit Borsele. Zo kreeg iedere kern een
eigen herkenningspunt: het maakte de omgeving mooier en deze
kunst was en is voor iedereen te bewonderen.
Op de site van de Culturele Raad (www.cultureleraadborsele.nl)
vindt u een overzicht van de beelden, met een beschrijving van
beeld en kunstenaar. In ’s-Gravenpolder is het oorspronkelijke
beeld vervangen door een mozaïek op de gevel van het Dorpshuis en in Heinkenszand staat
het kunstwerk iets anders gepositioneerd. Laat u eens verrassen: ga wandelend, fietsend of met
de auto via de beelden op een boeiende reis door Borsele. En misschien doet u dan ook nog
inspiratie op voor een foto die u kunt inzenden voor de maandelijkse fotowedstrijd: Borsele in al
haar kleuren.

Woensdag 29 augustus, 13.00 - 18.00 uur
Rit met rondvaart Grevelingenmeer,
Brouwershaven. Kosten: € 26,00

GEMEENTEHUIS GESLOTEN

Donderdag 23 augustus, 11.45 - 17.30 uur
Bingo SVRZ 'Vorsvliet', 's-Gravenpolder
Kosten: € 9,00 (speciale prijs)

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 maandag- en 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.

In verband met ICT-werkzaamheden is het gemeentehuis op vrijdag 7 september gesloten en
telefonisch niet bereikbaar. Daarnaast is het niet mogelijk om op donderdag 6 september een
spoedaanvraag in te dienen bij de afdeling Burgerzaken voor reisdocumenten of een rijbewijs.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U INFORMATIE OVER DE
VERSCHILLENDE VOORZIENINGEN VAN DE GEMEENTE
BORSELE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!
Voor informatie over opgroeien en opvoeden en zorg voor kinderen (jeugdhulp):
• Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Borsele
T: 0113-238315
E: cjg@borsele.nl
Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Voor informatie over werk, inkomen en schulden, hulp bij het zelfstandig thuis wonen
(Wmo) zoals huishoudelijke hulp, de regiotaxi en begeleiding:
• Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden
M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes
T: 0113-239100
E: wiz@grdebevelanden.nl
Telefonisch bereikbaar maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
Voor informatie over mantelzorgondersteuning, de warme maaltijdvoorziening,
persoonsalarmering, vrijwilligerswerk en -hulp en activiteiten in de buurt:
• VrijwilligersHuis Borsele
Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder
T: 0113-311999
E: info@vrijwilligershuis.nl
	Telefonisch bereikbaar maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, woensdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor informatie over activiteiten op het gebied van sport en bewegen, leefstijl,
verenigingsondersteuning, bewegingsonderwijs en het Jeugdsportfonds:
• Borsele Beweegt
E: borselebeweegt@borsele.nl
Telefoonnummers en meer informatie: www.borselebeweegt.nl

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
‘Creatief?...met siBart’, expositie van 13:00 - 16:00 uur op woensdag en zaterdag
Borsele Sloepoort Cup toernooi
Zeeland Refinery Toernooi, 9:00-17:00 uur. Senioren tennistoernooi. Meer info: www.tvtebo.nl
Bijeenkomst dorpsraad Heinkenszand. Aanvang 20:00 uur.
Meer info: www.dorpsraadheinkenszand.nl
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
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
Open monumentendagen, thema ‘in Europa’
Meer info: www.openmonumentendag.nl/borsele
Rommel- en boekenmarkt, za van 13:00 - 16:00 uur, zo van 10:00 tot 16:00 uur

Locatie
’t Kerkje Ellesdiek
Sportcomplex SV Nieuwdorp
Tennisvelden Heinkenszand
Brasserie Stelleplas
Heinkenszand
‘s-Heer Abtskerke
Heinkenszand en Nisse
Galerie G achttien 88
Oude Polderdijk 2, Baarland

Gemeente Borsele
(ook landelijk)
H. Blasiuskerk Kerkdreef
Heinkenszand
Open Dahliatuin, 13:00 - 17:00 uur. Toegang gratis
Van Cittersstraat
Heinkenszand tussen
huisnummers 3-5
Arrangement kasteeltuin - klassiek concert ‘Maggini kwartet’ - menu. Vanaf 15:00 uur
Kasteeltuin,
Meer info: www.zeeuwsekerken.nl of www.baarland.com
St. Maartenskerk en restaurant
‘De Kleine Toren’ Baarland
Zomerexpositie VARIA-TRIA, iedere drie laatste weekenden van de maand open, vrij-, za-,
Beeldentuin G achttien 88
zondag 13.00-17.00 uur. Mogelijkheid op vrij- za om zelf creatief aan de slag te gaan
Oude Polderdijk 2, Baarland
met inspiratie uit de beeldentuin. Meer info: www.g-achttien88.nl		
Kinderkledingbeurs, vrij van 13:30 -20:00 uur, za van 9:30 tot 11:30 uur
De Jeugdhoeve ‘s-Heerenhoek

Datum
augustus
t/m 25 augustus
t/m 26 augustus
23 augustus
25 augustus
25 en 26 augustus
t/m 26 augustus
8 en 9 september
8 en 9 september
9 september
9 september
t/m 30 september
5 en 6 oktober

V E R V O L G P A G I N A

RAADSBIJEENKOMST 30 AUGUSTUS 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 30
augustus, 12.00 uur een afspraak te maken bij Ilona Vermue of Manon Sinke (0113 238487).
20.00 uur fractievergaderingen

W W W . B O R S E L E . N L

AANBIEDEN OUDPAPIERCONTAINER: MAAK
HET DE VRIJWILLIGERS
MAKKELIJK!
De huisvuilroutes zijn succesvol gewijzigd dit
jaar. Het aanbieden van de grijze en groene
container gaat in veel gevallen op de juiste
wijze: met de opening naar de weg toe.
Uw papiercontainer, met het blauwe deksel,
mag u nog gewoon aanbieden op de oude
wijze, dat wil zeggen met het handvat naar de
weg toe. Dat is makkelijker voor de vrijwilligers
van verenigingen, die als beladers de
papiercontainers legen.

