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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 16.30 uur
08.30 uur - 17.30 uur
08.30 uur - 20.00 uur
08.30 uur - 12.30 uur

Afdeling Burgerzaken alleen op afspraak
Maak afspraak via de website
www.borsele.nl of telefonisch 0113-238383
E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

RAADSBIJEENKOMST
Op 12 september vindt er een kaderstellende
raadsbijeenkomst plaats over het sociaal domein.
Deze vindt plaats in de raadsboerderij ’t Hof
Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand. De avond
begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom om
deze bijeenkomst bij te wonen.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen digitaal. Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 18 juli 2019 is een melding ontvangen van C.A.M
van Stee, adres gelegen aan Oude Kraaijertsedijk
14 in Lewedorp. Het betreft een melding voor het
bouwen van een nieuwe loods voor de opslag
van gewassen en machineberging. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT190331.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij P.
Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6
51202869 of 0115-745100.
Op 27 augustus 2019 is een melding ontvangen van
Cool Green Solutions B.V., gelegen aan Spoorstraat
10 in ‘s-Gravenpolder. Het betreft een melding
voor het bouwen van een kantoorruimte in de
bestaande bedrijfsruimte. De melding is geregistreerd onder nummer M-ACT190375. Inlichtingen
kunnen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31 (0)6 51202869 of
0115-745100.
Op 27 augustus 2019 is een melding ontvangen voor het plaatsen van een propaantank aan
de Nieuweweg 50 in Baarland. Het betreft een
melding voor het opslaan van propaan. De melding
is geregistreerd onder nummer M-ACT190374.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij C.
Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31
(0)6 51205993.

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.
Donderdag 12 september, 10.00 - 15.30 uur
Picknicken bij bos en of strand,
Westenschouwen
Kosten: € 16,00
Zaterdag 14 september, 11.30 - 17.30 uur
Monumentenrit Zierikzee: Stadhuismuseum,
het Moment, bakkerij Om den Broode
Kosten: € 12,50 Speciale ritprijs!
Maandag 16 september, 10.00 - 16.00 uur
Winkelen en lunchen in Ikea, Breda
Kosten: € 14,00 incl. koffie/thee en lekkers;
excl. lunch.
Woensdag 18 september, 16.15 - 20.30 uur
Driegangenmenu bij grandcafé 'Willem',
Middelburg
Kosten: € 25,00
Zaterdag 21 september, 11.15 -17.30 uur
Rit naar en rondvaart in Zeebrugge (B)
Niet rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 30,00 Speciale ritprijs!
Dinsdag 24 september, 12.30 -17.30 uur
Herfstrondrit Rucphense bossen
met buurtschappen
Kosten: € 18,00
Donderdag 26 september, 10.00 - 16.30 uur
Herfstlunchrit, restaurant Den Deijl,
Mastbos Breda
Kosten: € 15,00 incl. koffie/fris; excl. lunch.
Niet rolstoeltoegankelijk!
Zaterdag 28 september, 11.30 - 17.30 uur
Rit Hoekse Waard met bezoek
In den Halven Maen en de Koffieleut, Tinte
Kosten: € 19,00 Niet rolstoeltoegankelijk!

Het Wijktheater Middelburg speelt scènes die zijn gebaseerd op verhalen uit het
dagelijks leven van ' gewone' mensen. Herkenbare situaties die stimuleren tot
nadenken en tot dialoog. In het Wijktheater worden maatschappelijke thema's
zoals laaggeletterdheid, dakloos zijn en ouder worden in een artistiek jasje
gegoten en op de planken gebracht.
De scènes tijdens deze voorstelling gaan over het thema dementie. Hoe reageer
je op je demente partner? Waar ligt de grens tussen eigen regie en zorgen voor? Hoe ga je als vrijwilliger
om met demente bewoners?
De vragen die het omgaan met dementerende mensen oproept, worden op een gevoelige manier, maar
ook met humor in beeld gebracht. De scènes die worden gespeeld gaan onder andere over een dementerende en zijn partner, vrijwilligers onder elkaar en over een demente bewoner en een hulpverlener.
Theater is 'doen alsof' en geeft de mogelijkheid om ideeën uit te proberen en gedachtes uit te werken.
Het publiek krijgt daarom de gelegenheid om mee te denken en ideeën of oplossingen aan te geven,
die het spel een andere wending kunnen geven.
De voorstellingen vinden plaats op:
2 oktober in de Fonteyne Heinkenszand
3 oktober in het Dorpshuis Ellewoutsdijk
9 oktober in het Dorpshuis ’s-Heer Abtskerke.
Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.
Reserveren gewenst bij het VrijwilligersHuis via info@vrijwilligershuis.nl of 0113-311999.

RENATA ELENBAAS WINNARES FOTOWEDSTRIJD 'VRIJHEID IN BORSELE' AUGUSTUS
Zij maakte een foto van een luchtballon die
over haar tuin kwam. Vrijheid in de lucht gespot
vanaf het vasteland. Mooi als je je onderwerp
zo aangeboden krijgt en vanuit dit bijzonder
perspectief een dergelijke foto kunt maken. Het
lijnenspel en de mooie kleuren maken deze foto
tot de winnende van augustus.
Renata wint met deze foto een waardebon van
€25 en dingt mee naar de jaarprijs van €300.
Heeft u ook een mooie foto gemaakt in
onze gemeente? Stuur deze dan in via
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.
Misschien bent u volgende maand wel de
winnaar.

DENK MEE OVER OVEZANDE

4e bijeenkomst | 18 september | 19.30 uur | Trefpunt

Maandag 30 september, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 16,00
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.
PROGRAMMA
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VOORSTELLINGEN OVER DEMENTIE

19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.45 uur
21.15 uur

Inloop
Welkom door wethouder Weststrate
Toelichting proces B2030
Toelichting diverse werkgroepen
Terugkoppeling Groenstructuurplan
Mogelijkheid tot vragen
Afsluiting

EVENEMENTENKALENDER
Expositie de Kunstkring Reimerswaal, schilderijen en houtsnijwerk
Van 13:00- 16:00 uur
Open Monumentenweekend. Meer info: www.borsele.nl
Ride for the Roses
Historische Markt, 10.00-17.00 uur
Nationale Sportweek. Meer info: www.borselebeweegt.nl
Open atelierroute Borsele: Kunstspeuren in de Zak
Meer info: www.kunstspeurenindezak.nl
Kinderkledingbeurs Zuid-Beveland
vrij 13.30-20.00 uur, za 09.30-11.30 uur
Scoutrock, 20.00 - 01.00 uur
Trouwfestival, 13.00-18.00 uur. Meer info: www.trouwfestival.nl
PontenagelPop, 20.00-00.00 u. Gratis entree
Burendag fiets/rommel/ snuffel route van 10:00-16:00 uur
Meer info via e-mail: elhakopmels@gmail.com
Open dag geitenkaasboerderij, 10:00-17:00 uur

't Kerkje van Ellesdiek
Borsele( en landelijk)
Start/Finish Goes, stopplaats 25 km bij Durpsuus Nisse
De Kraayert Lewedorp
Borsele
Borsele
Jeugdhoeve 's-Heerenhoek

21 sept, 5, 19 en 26 okt
13 t/m 15 sept
15 sept
14 sept
20 t/m 29 sept
28/29 sept
27/28 sept

‘t Dijkje 1, Heinkenszand
Hof Stenevate, Stenevate 9a Heinkenszand
De Jeugdhoeve 's-Heerenhoek
Nieuwdorp

28 sept
28 sept
28 sept
28 sept

Pollehof Quistkostse dijk 8 Kwadendamme

19 okt

V E R V O L G P A G I N A
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OPEN MONUMENTENWEEKEND OP 14 EN 15 SEPTEMBER
In het weekend van 14 en 15 september is het Open
Monumentenweekend. Op deze dagen staan veel oude en historische gebouwen landelijk, maar ook in de Zak van Zuid-Beveland,
open voor publiek.
Jaarthema
Voor de 33ste keer wordt Open Monumentendag georganiseerd. Dit
jaar met als landelijk thema ‘Plekken van Plezier’. Het thema gaat in
op de feestelijke en artistieke kant van het leven door de eeuwen heen.
Accent op ‘s-Heerenhoek
Het accent ligt dit jaar op de kern ’s-Heerenhoek met als centrale
punt de Willibrorduskerk, waar wij het informatiepunt hebben opgesteld. U leest daarom in het programmaboekje uitgebreidere infor-

matie over het dorp en de omgeving, maar ook over de gebruiken die
horen bij het thema.
Lezing in Landlust
Op vrijdag 13 september zijn er om 19.00 uur lezingen in restaurant en
partycentrum Landlust (Landlustweg 1 in Nieuwdorp). Er worden deze
avond lezingen gegeven door Erfgoed Zeeland, Carnavalsvereniging
De Kraaiepikkers Lewedorp, Schuttersvereniging Concordia en de
Zeeuwse Ringrijders Vereniging. Muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Woody’s Kwintet.
Muzikale route
Op zaterdag 14 september verzorgen ‘Friends of Folk’ en ‘Broazinha’
een muzikale route langs de muziektenten in onze gemeente:

13.30 uur tot 14.30 uur Muziektent - Slotstraat Baarland
14.30 uur tot 15.30 uur Muziektent - Dorpsplein Nisse
15.30 uur tot 16.30 uur Muziektent - Plein Borssele
Programmaboekje
Wij zijn de monumenteneigenaren ook dit jaar dankbaar voor hun
inzet en voor het openstellen van hun monument. Wanneer u hun
monument bezoekt en de eigenaren aanspreekt, zullen zij met
enthousiasme vertellen over de bijzonderheden. In het programmaboekje hebben wij eveneens bij de monumenten een referentie naar
het thema opgenomen, voor zover dit bij ons bekend is.
Bekijk op de website van de gemeente Borsele het volledige programma. Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek aan de
monumenten.

