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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, eventu-
ele kosten voor lunch/diner of koffie met een 
koek of consumptie.

Maandag 23 mei, 15.30 - 20.00 uur  
Diner Resto van Harte, Grand Café Het Palet, 
Middelburg Kosten: € 17,00 

Woensdag 25 mei, 12.00 - 18.00 uur  
Speciale prijs! 
Rhododendronroute via Hoogerheide, 
Essen-Kalmthout-Putte (B) Kosten: € 18,50 

Vrijdag 27 mei, 10.30 - 15.30 uur 
Lunchrit naar restaurant De Westkaap, 
Westkapelle  Kosten: € 12,50 incl. koffie/thee/
fris; excl. lunch.

Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activitei-
ten 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 tele-
foonnummer 06-52560982 of mailen naar  
info@borselsesprinter.nl.

Wij publiceren onze omgevingsvergunningen 
digitaal.  Onze publicaties vindt u op 

www.officielebekendmakingen.nl. De zoek-
dienst 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. 

RAADSBIJEENKOMST

In verband met Hemelvaartsdag zal er op 
donderdag 26 mei 2022 géén raadsbijeenkomst 
plaatsvinden.

SCHOLEN DE LINDEN EN DE SCHAKEL STRIJDEN TEGEN TEXTIELAFVAL

Op maandag 9 mei is de Textiel Race de Bevelanden en Tholen gestart! Twaalf scholen in die regio 
leren alles over het belang van hergebruiken, repareren en recyclen van textiel! Na een gastles 
nemen ze het tegen elkaar op om zoveel mogelijk kleding en oud textiel in te zamelen. Het opge-
haalde textiel en kleding wordt hergebruikt en gerecycled. En de school die het meeste inzamelt 
wint ook nog eens een geheel verzorgde schoolreis. Zo maakt de Textiel Race het inzamelen van 
textiel leuk, leerzaam en gemakkelijk! In de gemeente Borsele doen de Linden in ’s-Gravenpolder 
en de Schakel in Oudelande mee. Bij de aftrap op 9 mei was wethouder Weststrate aanwezig bij 
de bovenbouw van De Schakel in Oudelande om de leerlingen te motiveren zoveel mogelijk in te 
zamelen.

Woont u in de buurt van de Schakel of de Linden, dan kunt u tot 9 juni gemakkelijk en gratis uw textiel 
thuis laten ophalen. Dit doet u door dit online aan te bieden op de website: 
www.textielrace.nl. Denk bij textiel aan een oude trui, uw sokken, oude gordijnen of een oude 
handdoek. 

U kunt helpen!
Wanneer u uw textiel op een juiste manier inlevert, draagt u eraan bij dat er minder milieuschade 
is, er minder mensen onder slechte omstandigheden moeten werken en er meer textiel hergebruikt 
kan worden. We maken het u gemakkelijk doordat het afval thuis opgehaald kan worden. Bovendien 
steunt u de school in uw buurt als kanshebber op een geheel verzorgde schoolreis. Dus, woont u in de 
buurt van de deelnemende scholen, doe dan mee en zet uw textiel online! Als dank voor het online 
aanmelden ontvangt u kortingscodes voor verschillende duurzame merken, zoals LABFRESH, Walra 
bed- en badtextiel, SKOT Fashion en Loop.a Life.
 
De Textiel Race de Bevelanden en Tholen is een initiatief van O.L.A.Z. en een samenwerking van de 
Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering, in samenwerking met het ZRD en Curitas.


