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foto Bram Boone
LEZING JAN BROKKEN OP 14 NOVEMBER IN DE BIBLIOTHEEK IN HEINKENSZAND
Jan Brokken geeft een lezing over zijn boek “De
rechtvaardigen” waarin hij het verhaal van de
Nederlandse consul Jan Zwartendijk vertelt.
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Over De Rechtvaardigen
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog
ontdekte Jan Zwartendijk in Kaunas (Litouwen)
een manier om duizenden, uit Polen gevluchte,
Joden het leven te redden: hij schreef voor hen
een visum uit voor Curaçao. Daarmee reisden
de Joden met de Trans Siberië Express naar
Japan, van waaruit ze zich over de hele wereld
verspreidden – velen van hen overleefden de
oorlog. In korte tijd schreef hij koortsachtig duizenden visa uit. Jan Brokken beschrijft het leven
van deze consul en de lotgevallen van veel van
de ontkomen Joden in een meeslepend epos,
waarin een treffend beeld wordt geschetst van
een wanhopige tijd.
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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

Over Jan Brokken
Jan Brokken (1949) is schrijver van romans, reisverhalen en literaire non-fictie. Hij debuteerde
met “De provincie” en schreef onder andere
“Mata Hari – de ware en de legende”, “De regenvogel”, “De blinde passagiers”, “Baltische Zielen” en “In
het huis van de dichter”. Veel van zijn romans zijn in diverse talen vertaald en verfilmd. Als schrijver heeft
hij internationale faam verworven - The New York Times prees “Jungle Rudy” als een meesterwerk van
verhalende non-fictie.
Boekhandel Het Paard van Troje is aanwezig met een stand. Na afloop signeert Jan Brokken uw boeken!

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

GLADHEIDBESTRIJDING GEMEENTE
BORSELE
Let op! Het wegdek kan in deze periode van het
jaar glad zijn.
De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom
(busroute) en de wijkontsluitende wegen.
Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en
verkeerssnelheid.
Meer informatie over de gladheidbestrijding en
de actuele strooiroutes kunt u vinden op onze
website via
www.borsele.nl/gladheidbestrijding
U kunt geen strooizout
gemeentewerkplaats!
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Informatie
Locatie: Bibliotheek Oosterschelde, Stengeplein 1 te Heinkenszand.
Tijd: 20.00 uur.
Tickets en info: www.bibliotheekoosterschelde.nl.
In samenwerking met de Culturele Raad Borsele,
Seniorenraad Borsele en boekhandel/uitgeverij Het Paard van Troje.

Op 23 oktober 2019 is een melding ontvangen
van K.D. Leendertse. Het betreft een melding
voor de tijdelijke opslag van 240 ton champost
voor de locatie gelegen aan de Molenstraat
in Hoedekenskerke, kadastraal bekend als
gemeente Borsele, sectie U, nummer 366.
De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT190450. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij P. Valk, medewerker van RUD Zeeland,
tel. +31 (0)6 51202869 of 0115-745100.

Ook voor omliggende postcodes
Het dak waarop de zonnepanelen worden
geplaatst, ligt in Borssele. Echter, bij een postcoderoosproject kunnen alle omringende postcodes deelnemen aan het project. Bij de postcoderoos Borssele gaat het om de volgende
postcodes:
4436 Oudelande
4438 Driewegen
4441 Ovezande
4443 Nisse
4451 Heinkenszand
4453 ‘s-Heerenhoek
4454 Borssele
Wel profiteren van 100% zonnestroom,
maar niet op uw eigen dak!
Een postcoderoosproject is een gezamenlijke
inkoopactie voor zonnepanelen. Een dakeigenaar stelt zijn dak beschikbaar waarop uw zonnepanelen worden geplaatst. Inwoners investeren in de zonnepanelen en ontvangen daarvoor
een bepaald rendement. Hoe dit precies werkt,
wordt tijdens de informatiebijeenkomst op
dinsdag 12 november uitgelegd.

Locatie:
Verenigingsgebouw Trefpunt
Hoofdstraat 54
4441 AE Ovezande
Aanmelden via onderstaande website wordt
op prijs gesteld, maar is niet verplicht
Meer info: www.maakonzeregioduurzamer.nl
of www.solar2share.nl

RAADSBIJEENKOMST 14 NOVEMBER
Op 14 november aanstaande vinden de volgende
raadsbijeenkomsten plaats:

EVENEMENTENKALENDER
Evenement
Locatie
Tentoonstelling ‘Water en Verf’, aquarelschilderijen van
’t Kerkje Ellesdiek
Hennie de Dreu. Opening op 2 november om 14:30 uur		
Nationale Duurzame Huizen Route
Diverse locaties binnen de gemeente Borsele
Meer info: www.duurzamehuizenroute.nl/borsele
Klassiek concert ‘La Chapelle Sauvage’ uit Gent:
Maartenskerk Baarland
programma ‘Herfstkleuren uit de Bohemen’		
Suffe Tutten Disco
Kiekieris 's-Heerenhoek
Spectra voorronde Podium de Klomp
de Klomp Ovezande
Schilderijen door Kees van de Wetering en leerlingen
’t Kunstuus Heinkenszand
Winterfair in koffietuin Oudelande
Everingseweg 2 Oudelande
				
Jaarlijkse algemene Dorpsraad vergadering. Thema ‘Dorpsvisie
Grandcafé De Fonteyne Heinkenszand
Heinkenszand: gisteren, vandaag en morgen'

Op dinsdagavond 12 november organiseert
Solar2Enjoy een extra informatieavond over het
postcoderoosproject in Borssele. Dit op verzoek
van geïnteresseerden die tijdens eerdere bijeenkomsten niet aanwezig konden zijn.

Informatiebijeenkomst:
Dinsdag 12 november 2019
Zaal open: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Op 21 oktober 2019 is een melding ontvangen
van Landbouwbedrijf van Dijke, gelegen aan
de Hollepolderseweg in Borssele. Het betreft
een melding voor het tijdelijk opslaan van vaste
mest. De melding is geregistreerd onder nummer
M-ACT190446. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij C. Mulders, medewerker van RUD
Zeeland, tel. +31 (0)6 51205993.

EXTRA INFORMATIEAVOND
POSTCODEROOS IN OVEZANDE

Datum (en tijd)
16, 30 nov, 14 en 28 dec
13.30-16.00 uur
9 nov
9 nov, aanvang 20.00 uur
15 nov, 20.00 - 01.00 uur
15 nov, 20.00 uur
t/m 16 nov
16 nov, 12.00 - 21.00 uur
17 nov, 12.00 - 17.00 uur
26 nov, 19.30 uur

•	infomatieraadsbijeenkomst over het
Veiligheidshuis;
• informatiebijeenkomst over Volkshuisvesting.
Deze bijeenkomsten vinden 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 bijeenkomsten
bij te wonen.
Wij publiceren onze omgevingsvergunningen
digitaal. Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

