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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Maandag  08.30 uur - 17.30 uur
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Donderdag 08.30 uur - 20.00 uur
Vrijdag 08.30 uur - 12.30 uur
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Maak een afspraak via www.borsele.nl
of telefonisch 0113-238383
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foto Bram Boone

Op donderdag 22 september 2022 vindt er 
een informerende raadsbijeenkomst plaats 
over het thema Volkshuisvesting. Deze bijeen-
komst vindt plaats in de raadsboerderij ’t Hof 
Stenevate, Stenevate 9 in Heinkenszand. De 
avond begint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom om deze bijeenkomst bij te wonen. 

Wilt u de bijeenkomst digitaal volgen, kijk dan 
op https://borsele.raadsinformatie.nl. 

RAADSBIJEENKOMST

Deze foto met de prachtige kleuren van de zonsondergang is gemaakt bij Baarland. 
Met zo’n beeld ga je rustig slapen. Met deze inzending wint Lucas Muylaert de 
maandprijs ter waarde van € 25 en dingt hij mee naar de jaarprijs van € 300. 
Heeft u ook een foto waar de kracht van Borsele vanaf straalt? Lever deze dan in via 
www.cultureleraadborsele.nl/fotowedstrijd.

LUCAS MUYLAERT WINNAAR FOTOWEDSTRIJD ‘DE KRACHT VAN BORSELE’ AUGUSTUS

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.

Komend najaar krijg je op onder andere 
deze vraag antwoord tijdens de super-
markt-tour in een supermarkt bij jou in 
de buurt.  Tijdens deze tour ga je met een 
groep van zes tot acht personen samen 
met een diëtiste/voedingsdeskundige door 
de winkel. Je krijgt uitleg, tips en weetjes 
over gezonde keuzes in zuivel en zuivel-
vervangers, brood en ontbijtgranen, vlees 
en vleesvervangers, bak- en broodproduc-
ten, kaas, groente en fruit. Na afloop weet 
je waar je op kunt letten bij het maken van 
gezonde keuzes.  De supermarkt-tour duurt 
1 tot 1 ½ uur en vindt plaats in oktober en 
november in een aantal supermarkten in de 
gemeente Borsele. 

Binnenkort volgt er meer informatie over de 
data, deelnemende supermarkten en hoe je 
je op kunt geven. Vóór die tijd al vragen? 
Neem dan contact op met Marianne de 
Kok, buurtsportcoach gezondheid, via 
mdekok@borsele.nl of 06-25 69 40 76.

De supermarkt- tour is een activiteit uit 
ons Lokaal Preventieakkoord. Het Lokaal 
Preventieakkoord is een actieplan rondom 
de preventiethema’s roken, overmatig 
alcoholgebruik, overgewicht en eenzaam-
heid. Door middel van de supermarkt-tours 
willen we onze inwoners bewust maken van 
gezonde en ongezonde producten en hen 
stimuleren de gezonde keuze te maken.

SUPERMARKT-TOUR: WAT IS GEZOND IN DE SUPERMARKT?


