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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

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

DAG VAN DE MANTELZORG
VrijwilligersHuis Borsele organiseert 8
november de “Dag van de Mantelzorg”.
Laat u deze dag verrassen! U kunt
kosteloos gebruikmaken van een kapper,
masseuse, visagiste, nagelstyliste en
professionele fotograaf.
Verder zijn er deze dag verschillende
workshops in Partycentrum de Geveltjes. U kunt kiezen uit één van deze workshops. Geef uw
eerste en tweede keuze door bij uw opgave en vermeld ook of u aanschuift aan het buffet. U
bepaalt of u de middag, avond of de hele dag aanwezig bent.
De dag ziet er als volgt uit:
Programma
14.30 uur: 			
15.00 - 17.15 uur: 			
17.30 uur: 			
19.00 - 20.00 uur: 			

Opening door wethouder Marga van de Plasse
Workshops
Opening buffet
Workshops

Keuzeprogramma
15.00 en 19.00 uur
Plantenhanger knopen: Met de knooptechniek macramé maak je een hippe plantenhanger.

Dinsdag 2 oktober, 10.00 -16.30 uur		
Herfstrit met lunch in bos, Brasserie Woods,
Oosterhout. Kosten: € 18,00 incl. koffie/fris;
excl. lunch. Ruim toilet aanwezig!
Donderdag 4 oktober, 11.15 - 17.30 uur
Rondvaart Maasvlakte 2 - FutureLand
Kosten: € 30,00 (speciale prijs)
Maandag 8 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Herfstrit Putte, Kapellen, Brasschaat (B)
Kosten: € 18,00
Woensdag 10 oktober, 15.30 - 19.30 uur
Buffet Aziatisch restaurant 'De Paradijsvogel',
's-Gravenpolder. Kosten: € 25,00 incl. buffet,
excl. koffie/fris.

15.00 en 16.00 uur
Theemelange samenstellen: Proeven van zes soorten thee met uitleg hoe je deze theesoorten
het beste kunt zetten.

Zaterdag 13 oktober, 12.00 - 18.00 uur
Herfstrondvaart 'De Biesbosch', Drimmelen
Kosten: € 32,00 (speciale prijs)

16.00 en 19.00 uur
Speksteen vijlen: Met een vijl maak je van een stuk speksteen een zelfbedacht kunstwerkje.

Dinsdag 16 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Herfstrit Putte-Kalmthout-Wildert-Essen(B)Huibergen-Heimolen-Zuidgeest.
Kosten: € 18,00

16.00 en 19.00 uur
Alcoholvrije cocktails shaken: Met verschillende ingrediënten maak je verschillende,
verrassende alcoholvrije cocktails.
Deelname is gratis! Opgeven kan tot 6 november bij het VrijwilligersHuis via het
telefoonnummer 0113-311999 of via de e-mail info@vrijwilligershuis.nl.
Voor alle workshops geldt: vol is vol.

Uitnodiging Netwerkbijeenkomst amateurkunstverenigingen
Speciaal voor de amateurkunstverenigingen in de gemeente Borsele
organiseren wij op zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 13.15 uur
een netwerkbijeenkomst. Deze zal plaatsvinden bij molen “de Vijf
Gebroeders”, Slaakweg 1 te Heinkenszand.
Tijdens deze bijeenkomst willen wij u informeren over financieringsmogelijkheden voor amateurkunstverenigingen en het werven
van nieuwe leden. Daarnaast is er deze ochtend ruimte om elkaar
te ontmoeten, van elkaar te leren en de Culturele Raad te laten
weten wat wij voor u kunnen betekenen. Het programma voor deze
bijeenkomst vindt u op www.cultureleraadborsele.nl.

Aanmelden kan door het sturen van een mail
naar cultureleraad@borsele.nl.
Scoutrock
Zaterdag 29 september 2018 organiseert
scouting Heinkenszand Scoutrock. Een
muziekfestival voor iedereen. Met gevarieerde
live muziek en DJ’s. Alles komt aan bod:
van Nederlandse meezingers tot stevige
headbangers en van polonaise tot stampende dancehits. Scoutrock
vindt plaats aan “Het Dijkje” in Heinkenszand en is mede mogelijk
gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de Culturele Raad Borsele.

BESLUITENLIJST RAADSBIJEENKOMST 4 OKTOBER 2018
Uitnodiging tot het bijwonen van de raadsvergadering van de
gemeenteraad van Borsele te houden op donderdag 4 oktober 2018
om 20.00 uur in de raadzaal ’t Hof Stenevate te Heinkenszand.
1. Opening
2. Spreekrecht publieke tribune
3. Vaststelling van de agenda / orde van de vergadering
4. Ingekomen stukken / klankbordgroepen
5.	Voorstel van het presidium tot het vaststellen van de Verordening
Burgerinitiatief gemeente Borsele 2018
6.	
Voorstel tot het nemen van wijzigingsbesluiten van 8 gemeenschappelijke regelingen

Op 10 september 2018 is een melding
ontvangen van A.C Goeree, Langeviele 33 te
Ellewoutsdijk. Het betreft een melding voor
de tijdelijke opslag van 70 ton champost op
de locatie Hooglandsedijk te Ellewoutsdijk,
kadastraal bekend als gemeente Borsele,
sectie N, nummer 335. De melding is
geregistreerd onder nummer M-ACT180463.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij P.
Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31
(0)6 51202869 of 0115-745100.

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.

15.00 en 19.00 uur
Soul Collage maken: Afbeeldingen uitzoeken waartoe je je aangetrokken voelt en hiermee een
kaart maken.

CULTURELE RAAD BORSELE

MELDING
ACTIVITEITENBESLUIT

BORSELSE SPRINTER

7. 	Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet
van Landschapsplan Plan Plevier Baarland
8. 	Voorstel tot het instemmen met gestelde kaders in de concept
Kadernota Sociaal Domein Oosterschelderegio 2019-2022
9. Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2018
10. Vragenuurtje
11. Sluiting

Woensdag 17 oktober, 10.00 - 15.30 uur
Herfstlunch in het bos: 't Appeltje',
Bergen op Zoom. Kosten: € 11,00 incl. koffie/
fris; excl. lunch
Dinsdag 23 oktober, 09.30 - 16.30 uur
Lunch in proeflokaal van La Trappe, excursie
brouwerij. Kosten: € 27,50 incl. excursie; excl.
proeverij (+ € 7,50) en lunch.
Donderdag 25 oktober, 10.30 - 15.00 uur
Lunchbuffet bij Van der Valk, Hotel
Middelburg. Kosten: € 27,00
Maandag 29 oktober, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
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.

Heinkenszand, 18 september 2018
voorzitter van de raad,
G.M. Dijksterhuis

EVENEMENTENKALENDER
Omschrijving
Locatie
Nationale Sportweek. Meer info: www.borselebeweegt.nl
Diverse locaties binnen de gemeente Borsele
Vergadering Dorpsraad Heinkenszand.
Restaurant – Brasserie Stelleplas
Aanvang 20.00 uur. Meer info: www.dorpsraadheinkenszand.nl
Heinkenszand
Theatervoorstelling ‘Ma’, 19.45-22.00 uur, toegang gratis.
De Stenge Heinkenszand
Meer info: www.vrijwilligershuis.nl
Scoutrock, 19.30 - 02.00 uur
‘t Dijkje 1, Heinkenszand
Kunstroute ‘Kunstspeuren in de Zak’.
Diverse locaties binnen
Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl.
de gemeente Borsele
Expositie ‘Evenwicht’ door Edith Bons (collages) en Adriana
Beeldentuin G achttien 88,
Nichting (beelden). Laatste weekenden van de maand open; vrij-, za-,
Oude Polderdijk 2, Baarland
zondag 13.00-17.00 uur. 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
Expositie Jo Jobse, 13:30 -16:00 uur
’t Kerkje Ellesdiek
Beeldenexpositie George Schade. Meer info: www.kunstuus.nl
’t Kunstuus, Heinkenszand

Datum
t/m 29 september
27 september
28 september
29 september
29 en 30 september
t/m 30 september
5 en 6 oktober
6 en 27 oktober
t/m 20 oktober

