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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.

GEMEENTE BORSELE

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen incl. (entree)
kosten voor de activiteit, eventuele kosten voor
lunch/diner of koffie met een koek of consumptie.

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

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

Zaterdag 3 september, 12.00 - 17.30 uur
Geitenboerderij en landwinkel de Mekkerstee,
Ouddorp Kosten: € 18,50
Dinsdag 6 september, 11.00 - 17.30 uur
Speciale prijs!
Rondvaart watertaxi St. Anna - Hemiksem (B)
retour Niet rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 25,00

Woensdag 14 september, 08.30 -17.30 uur
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede
Kosten: € 36,00

Maandag 26 september, 12.00 - 17.30 uur
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen
Kosten: € 17,00

Donderdag 15 september, 10.00 - 16.00 uur
Speciale prijs!
Lunch restaurant Siphon in Damme (B)
Kosten: € 15,00 excl. lunch en drinken.

Dinsdag 27 september, 11.30 -17.30 uur
Speciale prijs!
Herfstrondrit Rucphense bossen met de buurtschappen de Posthoorn, de Schietbaan, de
Heiberg (Schijf), Langeschouw, Kleine
Horendonk (B)
Kosten: € 20,00

Zaterdag 17 september, 11.30 - 17.30 uur
Rondrit Voorne-Putten(Z-H): Nieuwenhoorn,
Zwartewaal, Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek,
Oudenhoorn, Hellevoetsluis
Kosten: € 21,50
Maandag 19 september, 16.00 - 20.00 uur
Diner restaurant Puur à la carte, Scalda,
Middelburg
Kosten: € 8,00 excl. diner en drinken

Woensdag 7 september, 10.30 - 16.00 uur
Lunch bij brasserie de Zeester, Scherpenisse (aan
Oosterschelde) Kosten: € 12,50 excl. lunch,
koffie/thee en dranken

Woensdag 21 september, 10.00 - 17.30 uur
Winkelen Ikea Barendrecht
Kosten: € 17,50 incl. koffie; excl. lekkers

Vrijdag 9 september, 10.00 - 16.00 uur
Picknick Flakkee, bij de Ouddorpse Haven
Kosten: € 17,00

Donderdag 22 september, 10.30 - 16.00 uur
Lunch bij brasserie Truffino, Hulst
Kosten: € 12,75 excl. lunch en drinken

Maandag 12 september, 12.00 - 17.30 uur
Midgetgolf het Veerse meer, Wolphaartsdijk
Kosten: € 22,50

Zaterdag 24 september, 12.00 - 17.30 uur
Intratuin Halsteren
Kosten: € 12,75 excl. koffie/thee en lekkers

SAMEN OP PAD TEGEN EENZAAMHEID

Donderdag 29 september, 10.30 - 15.30 uur
Picknick op de Oesterdam, Tholen
Kosten: € 16,50
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.

OPEN MONUMENTENWEEKEND 2022: BEZOEK ONZE MONUMENTEN!
Het Open Monumentenweekend is weer terug!
Na twee stille coronajaren openen dit jaar 17
monumenten hun deuren in elf dorpen in onze
gemeente. Bijna alle monumenten zijn open
op zaterdag 10 september en sommige zijn
ook op zondag 11 september te bezichtigen.
De eigenaren en beheerders van de monumenten ontmoeten u graag. De toegang is overal
gratis.
Dit jaar is het landelijk thema ‘duurzaamheid’. Per saldo hebben monumenten bewezen duurzaam te
zijn. Sommige, zoals oude boerderijen, kerken en molens, zijn vele honderden jaren oud en nog intact.
Windenergie is honderden jaren geleden al geïntroduceerd en toegepast bij de zes historische monumentale windmolens die de gemeente telt en nog in werking zijn. Een eigentijdse vertaling van ‘duurzaamheid’, in de vorm van bijvoorbeeld zonne-energie zult u bij monumenten nog niet aantreffen.
Er wordt wel onderzoek gedaan naar passende mogelijkheden om monumenten te verduurzamen.

In de voorbije coronaperiode zijn veel ouderen vereenzaamd. Om elkaar weer eens te kunnen
ontmoeten op een ontspannen manier, organiseerde de Ouderensociëteit Borssele op 14 juli een
uitje met de stoomtrein Goes -Borsele. Na afloop van de rit was er ook een gezellig samenzijn met
een barbecue in het dorpshuis in Borssele. De activiteit vond plaats in het kader van het Lokaal
Preventieakkoord Borsele, waar het tegengaan van eenzaamheid een belangrijk speerpunt is.
Voor de uitvoering ontving de Ouderensociëteit van gemeente Borsele een subsidiebijdrage.
Een van de doelen van de activiteit was het tegengaan van eenzaamheid. Met behulp van hun subsidieaanvraag kon de Ouderensociëteit een mooie activiteit organiseren waar 44 deelnemers aan
meededen. Met flyers en via sociale media werden mensen op de hoogte gebracht. Tijdens de
barbecue kwam ook wethouder van de Plasse langs om met de deelnemers een praatje te maken.
Kennismaking met elkaar en gezelligheid stonden deze dag centraal. Het was voor sommigen een
fijne afwisseling van de dagelijkse (soms eenzame) routine. De Ouderensociëteit Borssele hoopt dat
na deze dag mensen zich wat minder eenzaam voelen en zich weer vrij voelen om bijvoorbeeld een
activiteit in het dorpshuis te bezoeken.
Doe ook mee met een gezond idee!
Wil(t) u of uw vereniging/organisatie ook subsidie ontvangen voor een activiteit rondom een (of
meerdere) van de thema’s van het Lokaal Preventieakkoord Borsele? Neem dan snel een kijkje op
https://www.borsele.nl/lokaal-preventieakkoord-borsele. De subsidie is maximaal € 750,- per
aanvraag (initiatief) per jaar. Bij een gezamenlijk initiatief waarbij meerdere organisaties betrokken
zijn, geldt een maximum van € 1500,- per aanvraag. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar
info@borsele.nl o.v.v. Lokaal Preventieakkoord Borsele of bellen naar 0113 – 23 83 83.

Meld u aan voor de openingsavond op 9 september
Het weekend openen we op vrijdagavond 9 september in dorpshuis het Van Hattemhuis te
Ellewoutsdijk. Onderwerp is het thema ‘duurzaamheid’ in relatie tot monumenten. De muzikale
omlijsting van het programma wordt verzorgd door het Woodys Kwintet. Wilt u de avond bijwonen,
meld u zich dan aan vóór 7 september via FLeijting@borsele.nl, onder vermelding van ‘aanmelding
openingsavond’.
Informatie
De flyer voor de openingsavond en het volledige programmaboekje voor het Open Monumentenweekend kunt u downloaden via: www.borsele.nl/open-monumentendag-Borsele.
Het comité Open Monumenten Gemeente Borsele, dat bestaat uit vertegenwoordigers
van de gemeente, de Culturele Raad Borsele en vrijwilligers, hoopt u te ontmoeten bij
het Open Monumentenweekend.

AFSLUITING ZOMERACTIVITEITEN MET BARBECUE
Op vrijdag 2 september vanaf 16.30 uur sluiten wij traditiegetrouw de zomeractiviteiten van de
Seniorenraad Borsele af met een barbecue in Dorpshuis Vijverzicht in Borssele.
Er zijn allerlei soorten vlees, verschillende salades, stokbrood, fruit en een grand dessert.
Het is ook mogelijk vegetarisch te eten. Geef dit dan even door bij het aanmelden. De barbecue is
rolstoeltoegankelijk. Kosten: € 20,- per persoon.
Aanmelden kan nog tot 26 augustus via 0113-311999 of via mailadres info@vrijwilligershuis.nl.

V E R V O L G P A G I N A

W W W . B O R S E L E . N L
Wij publiceren onze omgevingsvergunningen
digitaal. Onze publicaties vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.

VERLOF GEMEENTERAAD
De raad is met verlof. De eerstvolgende raadsbijeenkomst vindt plaats op 15 september aanstaande.

GEEN GELD VOOR SPORT OF EEN CULTURELE HOBBY? HET JEUGD- & VOLWASSENFONDS SPORT & CULTUUR HELPT!
Het nieuwe sport- en cultuurseizoen gaat alweer
bijna van start. Heeft u en/of hebben uw kinderen
geen geld voor sport of een culturele hobby? Dan
biedt het Jeugdfonds of het Volwassenenfonds
uitkomst!

Beide fondsen betalen de contributie en u kunt
aan de slag met een activiteit naar keuze. Meer
informatie? Kijk op beide websites
www.jeugdfondssportencultuur.nl en
www.volwassenenfonds.nl en ontdek of u in

aanmerking komt.

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.

