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ENERGIEK ZEELAND ZOEKT WONINGAMBASSADEURS!

Energiek Zeeland helpt Zeeuwse woningeigena-
ren bij het verduurzamen van hun woning en het 
verhogen van het wooncomfort. De eerste groep 
woningambassadeurs heeft al ervaring opgedaan: 
eerst met gesprekken aan de keukentafel en 
ten tijde van de coronapandemie gebeurde dat 
digitaal. We hopen binnenkort weer bij de mensen 
thuis het gesprek te kunnen voeren, want er liggen 
veel aanvragen! Daarom zoeken we woningam-
bassadeurs, liefst verspreid over heel Zeeland, 
om de woningeigenaren te adviseren en zo samen 
Zeeuwse woningen te verduurzamen.

Wie zoeken we?
Wij zoeken Zeeuwen met een duurzaam hart, voor 
wie energieverbruik verminderen en het woon

comfort verhogen belangrijk zijn. Het liefst bent u 
deskundig door uw vakkennis, opleiding of eigen 
ervaring en vindt u het leuk om anderen te enthou-
siasmeren voor en te adviseren over de mogelijk-
heden van energiebesparing. Iedereen die zich 
aanmeldt, krijgt een opleiding aangeboden. Het 
gaat hier om vrijwilligerswerk, u krijgt alleen reis-
kosten en eventuele andere onkosten vergoed.

Training volgen
U krijgt een training aangeboden, zodat u wonin-
geigenaren goed kunt adviseren over bijvoorbeeld 
isolatie en ventilatie. Gedurende anderhalve 
maand vraagt dat in totaal veertig uur van uw tijd. 
De opleiding is deels via e-learning-modules en u 
komt drie keer online bijeen in een groep van 

maximaal twaalf personen. 
Tijdens deze interactieve sessies gaat u huisbe-
zoeken oefenen en leert u om te signaleren waar 
kansen liggen ter verbetering in de woning. Ook 
oefenen we hoe u uw bevindingen goed kunt 
bespreken met de bewoners, want communica-
tieve vaardigheden zijn voor onze woningambas-
sadeurs heel belangrijk.

Meer info over de werkzaamheden of direct 
aanmelden?
U kunt meer lezen op www.energiekzeeland.nl. 
Heeft u vragen of wilt u zich direct aanmelden als 
woningambassadeur? Neem dan contact op met 
Melisa Mulder via info@energiekzeeland.nl of 
telefonisch via 0113-296566.

TIPS VOOR EEN FRISSE GROENE BAK
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Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal. Onze publicaties vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

De zoekdienst van officiële bekendmakingen 
beschikt over een attenderingsfunctie. Hiermee 

kunt u een zoekvraag laten registreren. 
U krijgt vervolgens een e-mail als er nieuwe 

publicaties verschijnen die aan uw zoekvraag 
voldoen. Kijk voor meer informatie op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

De raad is met zomerreces. De eerstvolgende raads-
vergadering vindt plaats op 16 september 2021.

RAADSBIJEENKOMSTZOMERACTIVITEITEN SENIORENRAAD BORSELE: INSCHRIJVING GEOPEND

Seniorenraad Borsele organiseert deze zomer weer een aantal activitei-
ten voor Borselse senioren. Let op: vol is vol! Geef uzelf dus alvast op om 
zeker te zijn van een plek bij een of meerdere activiteiten. Aanmelden kan 
via telefoonnummer 0113-311999, e-mailadres info@vrijwilligershuis.nl 
of de website www.vrijwilligershuis.nl. U bent van harte welkom! 

5 augustus: Lunch en een babbelaardemonstratie bij Spek mie Stroop in 
‘s-Heerenhoek
Eet gezellig mee met deze gezellige lunch bij Spek mie Stroop! U krijgt vis- 
of tomatensoep, er is keus uit verschillende broodjes en boterhammen en er 
is onbeperkt koffie en thee. Dames in Zeeuwse klederdracht geven aanslui-
tend een demonstratie babbelaars maken. U bent vanaf 12.00 uur van harte 
welkom! Deelname aan deze activiteit kost 15 euro. Inschrijven kan tot en met 
3 augustus. 

12 augustus: Jeu de boules in Ovezande 
Of u nou alle regels van het jeu de boules-spel kent of het vandaag voor de 
eerste keer gaat doen, maakt niet uit. Iedereen is welkom op deze gezellige 
middag in Ovezande. U bent welkom om 14.00 uur bij de jeu de boules-baan 
bij de Schuttersstraat achter de kerk. Deelnemers krijgen koffie met wat

lekkers, dit wordt geregeld door het theehuis van Zeeuwse Gronden. 
Deelname kost 2,50 euro, inschrijven kan tot en met 10 augustus. Mocht het 
regenen, gaan we sjoelen in het dorpshuis.

18 augustus: High Tea bij het Noordland in Heinkenszand
Vandaag staat er een heerlijke high tea voor ons klaar bij theetuin het 
Noordland (Noordlandseweg 12 in Heinkenszand). In de mooie theetuin 
genieten we van verschillende zoete en hartige lekkernijen en natuurlijk 
lekkere kopjes thee. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur. Deelname kost 12 
euro, inschrijven kan tot en met 16 augustus. 

27 augustus: barbecue in Borssele met muzikale omlijsting
Traditiegetrouw sluiten we de zomeractiviteiten af met een barbecue. 
Om 16.30 uur verwelkomen we u met een feestelijk drankje bij dorpshuis 
Vijverzicht in Borssele. Een halfuur later beginnen we met de barbecue. Er 
zijn allerlei soorten vlees, verschillende salades, stokbrood, fruit en een grand 
dessert. Het is ook mogelijk om vegetarisch te eten, het is wel belangrijk om 
dit bij uw aanmelding door te geven. Tijdens het eten zorgt Frans Kasander 
met zijn accordeon voor vrolijke muzikale omlijsting. Deelname kost 17,50 
euro inclusief een drankje. Inschrijven kan tot en met 20 augustus. 

Deze week delen we tips om ongedierte tegen te gaan. 

Wel doen:
•  Verpak etensresten direct in een krant of een biologisch afbreekbare afvalzak. Vliegen komen af op etens- 
 resten, vlees en vis om daar hun eitjes te leggen.

Niet doen:
• Mottenballen in een panty aan het handvat.
•  Zout / strooizout en kalk om maden uit te drogen. Kalk en zeker zout vervuilen de compost.
• Spuiten met luchtverfrisser met lavendel.
• Vliegenspray in de gft-bak spuiten.
•  Gebruik ook geen zogenaamd milieuvriendelijke middelen tegen ongedierte, zoals Containerfris. 
 Gif is gif en het is vaak niet duidelijk wat de ingrediënten zijn.

Kijk voor meer tips en trucs op www.borsele.nl/afval. 


