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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

BEKENDMAKING WET
BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
Besluit ambtshalve wijziging adresgegevens
Uit onderzoek van team Burgerzaken van de
gemeente Borsele is gebleken dat onderstaande
persoon niet meer woont op het adres waar
hij volgens de basisregistratie personen staat
ingeschreven.
Het college heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijst van deze persoon op te schorten.
Dat betekent dat hij daardoor niet meer op dat
adres staat ingeschreven. De betrokken persoon is
verplicht tot het doen van aangifte van verblijf en
adres of adreswijziging.

DOE MEE MET DE
NAJAARSACTIVITEITEN VAN
SENIORENRAAD BORSELE!
De Seniorenraad Borsele organiseert dit najaar
weer een aantal leuke activiteiten voor senioren
uit de gemeente. U bent van harte welkom om
met een of meerdere activiteiten mee te doen.
Tenzij anders vermeld, kunt u zich opgeven bij
het VrijwilligersHuis via telefoonnummer 0113311999 of info@vrijwilligershuis.nl. Wees er
snel bij, want vol is vol. Hopelijk tot ziens!
29 september, 19.30 uur
Literaire lezing: Maarten van Rossem in
de Stenge in samenwerking met Bibliotheek
Oosterschelde. Zie het bericht op deze pagina
van de Culturele Raad.
27 oktober, 14.00 uur
Oudhollandse spelletjes
In het dorpshuis van Nisse staan vandaag acht
verschillende Oudhollandse spelletjes voor
ons klaar, zoals een kazenspelletje, slinger
de slanger, hoedje wip, spiegelkast en een
rolbaan. Doet u gezellig mee? Meedoen kost
7,50 euro, inclusief koffie of thee. Aanmelden
kan tot en met 19 oktober.
16 november, 14.30 uur
Seniorenmirreg met het Westkappels Koor
in samenwerking met Stichting ’t Kerkje van
Ellesdiek
Het Westkappels Koor brengt een programma
met een breed repertoire. Van liedjes uit de
oude doos tot hedendaags werk. Het koor wordt
begeleid door pianiste Lenie Stokman. Een kort
intermezzo met accordeonmuziek zal niet ontbreken. De entree bedraagt zes euro, reserveren
kan via reservering@kerkje-ellesdiek.nl of
0113-612681.

LEZING MAARTEN VAN ROSSEM IN DE STENGE

Het betreft: Adrian Porosiński, 28-06-1992
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen
zes weken na datum van publicatie gemotiveerd
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA
Heinkenszand. Vermeld hierin uw naam en adres,
dagtekening, het besluit waar u bezwaar tegen
maakt en de gronden van het bezwaar.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met team Burgerzaken, telefoonnummer 0113238441 of via burgerzaken@borsele.nl.

RAADSBIJEENKOMST
29 SEPTEMBER 2022
18.00 - 19.30 uur Raadspresidium
Het raadspresidium is een delegatie uit de
gemeenteraad, belast met de agendavorming en de advisering over de werkwijze van
de raad. Deze vergadering vindt maandelijks
plaats. Vastgestelde verslagen kunt u vinden op
www.borsele.nl.
Gemeenteraadsspreekuur
Tijdens het gemeenteraadsspreekuur heeft u de
mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek
voor te leggen aan raadsleden. Om organisatorische redenen dient u vóór 28 september 12.00
uur een afspraak te maken bij Ilona Vermuë of
Manon Sinke (0113-238487).
20.00 uur Fractievergaderingen

Op donderdagavond 29 september bespreekt Maarten
van Rossem een van de meest
rampzalige periodes in onze
geschiedenis: 1914-1945. Hoe
actueel is dit onderwerp nog?
Ontdek het tijdens deze boeiende lezing.

SENIORENRAAD BORSELE VIERT
TWINTIGJARIG BESTAAN
De Seniorenraad Borsele geeft vrijdag 7 oktober
een jubileumfeest in de Jeugdhoeve in 's-Heerenhoek. Dit vanwege het 20-jarig bestaan dat
wij door corona niet eerder konden vieren.
Borselse ouderen (55+) zijn van harte welkom
dit van 14.30 tot 16.30 met ons mee te vieren!
Het belooft een gezellige middag te worden
met een optreden van cabaretduo de Freesia’s.
Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht en kan
tot en met 3 oktober. Let op: er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar. Meld u dus snel
aan bij het VrijwilligersHuis via 0113-311999.

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 avond wordt georganiseerd door de
Culturele Raad Borsele, in samenwerking
met de Seniorenraad Borsele, de Bibliotheek
Oosterschelde en boekhandel het Paard van
Troje.
Locatie: De Stenge Heinkenszand.
Toegangsprijs: € 15 voor leden van de bibliotheek, € 17,50 voor niet-leden.
Meer info en tickets: www.bibliotheekoosterschelde.nl/activiteiten.

BEZORGERS GEZOCHT VOOR MAALTIJD THUIS BORSELE
Het VrijwilligersHuis zoekt vrijwilligers voor de
bezorging van warme maaltijden in Baarland,
Hoedekenskerke en Driewegen.
U doet dit werk samen met collega’s, zodat u
eens in de vijf of zes weken aan de beurt bent
om rond lunchtijd de maaltijden te bezorgen.
Daarnaast zoeken we chauffeurs die met een
busje de te bezorgen maaltijden naar de vrijwilligers in verschillende dorpen brengen. Van
maandag tot en met vrijdag bent u dagelijks een
halfuur tot maximaal een uur bezig met de maal-

tijdbezorging. De klanten zullen u heel dankbaar
zijn! Daarnaast ontvangt u van ons een onkostenvergoeding en hebben wij voor al onze vrijwilligers een verzekering afgesloten.
Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend
contact op met het VrijwilligersHuis via telefoonnummer 0113-311999 of e-mailadres
info@vrijwilligershuis.nl.

V E R V O L G P A G I N A
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VRIJWILLIGERSHUIS – LUNCH EN VERTONING DORPSFILM
IN OVEZANDE EN BAARLAND
Tijdens de Week tegen Eenzaamheid organiseert het VrijwilligersHuis Borsele een lunch
in Ovezande en Baarland. Deze is bedoeld
voor inwoners van Borsele in en buiten deze
dorpen die behoefte hebben aan ontmoeting
en gezelligheid.
Ovezande
Samen met de RK-kerk in Ovezande organiseren
we deze lunch op donderdag 6 oktober in dorpshuis ’t Trefpunt aan Hoofdstraat 54. Wethouder
Marga van de Plasse opent de lunch om 12.00 uur
met een welkomstwoord. Na de lunch vertonen
we een dorpsfilm van Ovezande uit 1968 met
gesproken tekst. U bent van harte welkom
vanaf 11:45 uur. De entree is gratis, aanmelden
is verplicht en kan tot en met 3 oktober bij het
VrijwilligersHuis via 0113-311999. Let op: er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u
snel aan. Vol is vol!

Baarland
De lunch in Baarland organiseren we op vrijdag
7 oktober in dorpshuis The Cameronian aan
Nieuweweg 4. We openen de lunch om 12.00 uur,
daarna vertonen we een dorpsfilm van Baarland
uit 1966 met gesproken tekst. U bent van harte
welkom vanaf 11:45 uur. De entree is gratis, aanmelden is verplicht en kan tot en met 29 september bij het VrijwilligersHuis via 0113-311999. Let
op: er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld u snel aan. Vol is vol!
De Week tegen Eenzaamheid duurt van 29 september tot en met 6 oktober. Tijdens deze week
staan ontmoeting en verbinding centraal.
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VRIJWILLIGERSHUIS
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 inclusief (entree)kosten
voor de activiteit, eventuele kosten voor lunch/diner of koffie met een koek of consumptie.
Donderdag 22 september, 10.30 - 16.00 uur
Lunch bij brasserie Truffino, Hulst
Kosten: € 12,75 excl. lunch en drinken.

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

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

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 maandag- en woensdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur contact
opnemen via telefoonnummer 06-52560982.

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

