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De Borselse Sprinter draait op vrijwilligers.
Om ons team op sterkte te houden zijn we op
zoek naar administratief vrijwilligers die zich
willen inzetten voor dit fijne project.

GEMEENTE BORSELE

De Borselse Sprinter
Inwoners uit de gemeente Borsele, jong en
oud, mantelzorgers of andere belangstellenden
die niet in staat zijn zelfstandig activiteiten te
bezoeken of dit liever niet alleen willen doen,
kunnen van de Borselse Sprinter gebruik maken.
De bus is volledig aangepast en er is ruimte voor
twee rolstoelen. De bus rijdt overal naartoe en
tijdens de rit is het gebruikelijk om samen van
een consumptie te genieten. Het activiteitenprogramma treft u in de Bevelandse Bode, op de
websites www.vrijwilligershuis.nl en
www.borselsesprinter.nl.

Gemeenteraad, college van burgemeester en
wethouders, commissie bezwaarschriften.
Postadres: Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.
Bezoekadres: Stenevate 10,
4451 KB Heinkenszand.
Tel. +14 0113, fax (0113) 561385

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

TEXTIELINZAMELING
De textielinzamelingsbakken
zijn recent teruggeplaatst.
U vindt ze op volgende 		
locaties:
- de milieustraat in Nieuwdorp;
- Kerklaan, Heinkenszand;
- Schuttersstraat, Ovezande;
- Poelvoordestraat, ’s-Gravenpolder;
- Vanderbijlparkstraat, Oudelande.
Al het textiel is welkom, ook versleten kleding en
huishoudelijk textiel, zolang het droog en niet
ernstig vervuild is. Om de kleding te beschermen tegen vocht en vuil is het van belang dat
u het gedoneerde textiel in een gesloten zak
aanbiedt, uiteraard in een formaat dat door de
opening van de container past.
Maak zoveel mogelijk gebruik van de textielcontainers. Veel kan weer hergebruikt worden
voor materialen als knuffels, poetslappen en
isolatiemateriaal. Zo werkt u mee aan een beter
milieu.

Dit alles zouden wij niet kunnen organiseren
zonder vrijwilligers! Versterk ons team.
Dinsdagavond 11 februari wordt in de
raadsboerderij te Heinkenszand de 12e Zeeland
Refinery Cultuurprijs Borsele uitgereikt.
Inwoners van de gemeente Borsele konden
kandidaten voor deze prijs nomineren.
Daarna kon het publiek via de website van de
Culturele Raad stemmen op de kandidaat van
hun keuze.
Uit de drie kandidaten met de meeste stemmen
heeft een jury de uiteindelijke winnaar aangewezen. Criterium daarbij was de bijdrage van deze
persoon of organisatie aan het culturele leven
van de inwoners van de gemeente Borsele.
De drie kandidaten met de meeste stemmen van
het publiek zijn:

•	Rem van den Bosch met het project “Zeeuws
meisje # gelijkheid”.
•	Carnavalsvereniging de Koenkelpot uit
’s-Heerenhoek.
•	Jongerenactiviteiten Zeeland voor de
badkuipenrace.
De uiteindelijke winnaar wordt 11 februari
bekend gemaakt tijdens een feestelijke
prijsuitreiking
(aanvang 19.30 uur).
Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Stuur dan een mail naar
cultureleraad@borsele.nl.

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

Administratief vrijwilliger(s)
Ter versterking van het team administratieve
vrijwilligers zoeken wij extra handen.
Samen met de andere administratief vrijwilligers
draagt u zorg voor de leuke uitstapjes die de
Borselse Sprinter wekelijks organiseert.
Wij zoeken iemand die: ervaring heeft op het
gebied van administratieve ondersteuning,
meedenkt en samen met het team de activiteiten van de Borselse Sprinter vorm geeft en bij
toerbeurt meedraait op maandag- of woensdagochtenden van 09.00-12.00 uur vanuit uw
thuissituatie.
Informatie
VrijwilligersHuis Borsele, Tel. 0113 - 311 999
of stuur een e-mail naar
info@vrijwilligershuis.nl. Binnen lopen kan
en mag natuurlijk ook: Poelvoordestraat 1 in
’s-Gravenpolder.

EVENEMENTENKALENDER
Evenement
Locatie
Expositie ‘Onverdund”, schilderijen van Kees Huijsen
’t Kerkje Ellesdiek
Optreden ‘WC Experience’
de Klomp Ovezande
Spectra voorronde Podium de Klomp
de Klomp Ovezande
Lammetjesdag bij Geitenkaasboerderij Pollehof.
Quistkostsedijk 8 Kwadendamme
Meer informatie: www.geitenkaasboerderijpollehof.com		
Themaconcert "Planet Earth" door muziekvereniging Euterpe
De Stenge Heinkenszand
en Stichting Dansz
Spectra voorronde Podium de Klomp
de Klomp Ovezande

Datum (en tijd)
15, 29 feb 13.30-16.00 uur
7 februari 21.00-02.00 uur
14 februari 20.00 uur
7 maart 10.00-17.00 uur
14 maart 19.30-22.00 uur
20 maart 20.00 uur

