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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

Team Burgerzaken werkt alleen op afspraak
Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383

E-mail: info@borsele.nl
Website: www.borsele.nl
Twitter: @gemeenteborsele

EN DE GOUDEN ZEESTER GAAT NAAR...

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, eventuele kosten voor lunch/diner of koffie met een
koek of consumptie.
Woensdag 1 juni, 12.00 -18.00 uur
Rododendronroute NIEUW! Stabroek,
Merksem, Schoten, Ekeren (B) Speciale prijs!
Kosten: € 20,00
Vrijdag 3 juni, 10.30 - 15.30 uur
Lunch dorpshuis Vijverzicht, Borssele
Kosten: € 9,00 excl. lunch.
Zaterdag 4 juni, 12.00 - 17.30 uur
Middelburg VÓLkoren Speciale prijs!
Kosten: € 15,00
Aanmelden en SprinterNieuws opvragen
Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten 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 maandagen woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00
uur contact opnemen via telefoonnummer
06-52560982.

De winnende groep van CBS De Rank
Vier scholen uit de Gemeente Borsele deden mee met de pilot MoviemakerZ. Een filmeducatieproject
waarvan het eindresultaat 18 mei gepresenteerd werd. Welgeteld 8 korte films werden vertoond in de
bioscoopzaal van CineCity in Vlissingen. De concurrentie was moordend. De jury bestond uit Brechtje
den Toonder van de Jongerenraad Borsele en Owen Kaat, u weet wel...die van de tv-serie De Kameleon
en de succesfilm De slag om de Schelde. Zij kozen uiteindelijk voor de korte film van groep 8 van CBS De
Rank uit 's-Gravenpolder.
MoviemakerZ is een initiatief van de Culturele Raad Borsele. De organisatie is in handen
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VACATURE ADMINISTRATIEF VRIJWILLIGER

KLEINKUNST OP STOOM: STAP IN!

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.

Tweede Pinksterdag organiseert de Culturele Raad Borsele i.s.m. de Stoomtrein Goes-Borsele weer
Kleinkunst OP STOOM. Stap in en laat je onderweg verrassen door live-optredens en acts van onder
andere de heren van Company of Sinners, gespecialiseerd in roots and murdersongs, magiër Evert van
Asselt, muzikant Hans van der Werf en Lappie Lapstok (Marisa Laperdrix) als de Tijdhandelaar.

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. Het programma treft u op deze pagina en op de websites
www.vrijwilligershuis.nl en www.borselsesprinter.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. U heeft regelmatig telefonisch contact met de deelnemers die zich bij u aanmelden, beantwoordt hun vragen en doet eventueel ook andere bij u passende administratieve
werkzaamheden.
Wij zoeken iemand die enige ervaring heeft op het gebied van administratieve ondersteuning,
meedenkt en samen met het team zorgt voor de voortgang van de activiteiten van de Borselse
Sprinter. U bent in overleg beschikbaar om mee te draaien op maandag- en/of woensdagochtend van
09.00-12.00 uur en op door u bepaalde andere tijden vanuit uw thuissituatie.
Informatie:
VrijwilligersHuis Borsele, T. (0113) 311 999 of stuur een e-mail naar info@vrijwilligershuis.nl. Binnen
lopen kan en mag natuurlijk ook: u vindt ons tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

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 kinderkunst-tuin op de Pluimweide nabij De Buffer in Hoedekenskerke wordt deze editie ingericht
door leerlingen van het Omnis Kindcentrum Franck van Borssele.
Deze trein mag je niet missen! Meer info: https://www.facebook.com/kleinkunstopstoom.

