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foto Bram Boone

De heer P. Grim heeft op een prachtige manier de zonsopkomst bij ’s-Heerenhoek vastgelegd. De 
zon geeft het mistige Borselse landschap een warme gloed. Het lijnenspel van de elektriciteits-
masten maakt de foto origineel en interessant om naar te kijken. 

Met deze inzending wint de heer P. Grim de fotowedstrijd van september. Hij ontvangt hiervoor een 
waardebon van €25. Als maandwinnaar dingt de heer P. Grim automatisch mee naar de jaarprijs van 
€300.
Dit jaar is het thema van de fotowedstrijd “De kracht van Borsele”.  Heeft u ook een 
foto waar de kracht van Borsele vanaf straalt? Doe dan ook mee met de fotowedstrijd! 
U kunt uw foto inleveren via 
www.cultureleraadborsele.nl/activiteiten/fotowedstrijd.

P.GRIM WINT FOTOWEDSTRIJD VAN SEPTEMBER

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 organisatori-
sche redenen dient u vóór 19 oktober 12.00 uur 
een afspraak te maken bij Ilona Vermuë of Manon 
Sinke (0113-238487).

20.00 uur Fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST DONDERDAG 20 OKTOBER

 

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.

Maandag 17 oktober, 11.00 - 18.00 uur  
Bezoek aan Neeltje Jans  
Grotendeels rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 35,00 incl. entree; excl. koffie/thee 
en lekkers 

Woensdag 19 oktober, 12.30 - 17.30 uur
Herfstrit Brabant: Zuidgeest - Heimolen -
Heihoefke - Wouwsche Plantage 
Kosten: € 19,50 

Donderdag 20 oktober, 11.00 - 18.00 uur   
Speciale prijs!   
Waasland winkelcentrum, Sint Niklaas (B) 
Kosten: € 25,00
 
Vrijdag 28 oktober i.p.v. dinsdag 25 oktober, 
11.30 - 18.00 uur   
Faunapark Flakkee Deels rolstoeltoegankelijk!
Kosten: € 24,00 incl. entree; excl. lunch en 
drinken 

Woensdag 26 oktober, 08.30 - 17.30 uur 
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede   
Geen invalidentoilet!  
Kosten: € 36,00 incl. koffie en drankje, warme 
maaltijd excl. dranken; incl. bingo; excl. 
verloting

Zaterdag 29 oktober, 12.00 - 17.30 uur 
Kringloopwinkel van Zeeuwse gronden, 
Terneuzen 
Kosten: € 11,50 

Maandag 31 oktober, 12.00 - 17.30 uur  
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen  
Kosten: € 16,50 

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 woens-
dagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur contact 
opnemen via telefoonnummer 06-52560982.

De activiteiten van de Borselse Sprinter komen in 
aanmerking voor de Verordening Declaratiefonds 
gemeente Borsele 2015. Voor meer informatie zie 
www.borselsesprinter.nl of neem contact op 
met GR De Bevelanden, afdeling Werk, Inkomen 
en Zorg (WIZ), T. (0113) 239100 of via e-mail: 
info@grdebevelanden.nl

VRIJWILLIGERSHUIS

0113 249442
Bel met onze professionals
Eén telefoonnummer voor alle Zeeuwen:

Dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur

Of kijk op ggdzeelandprikt.nl

Vragen over 
corona? Een 
vaccinatieafspraak
maken?

KOERSBALTOERNOOI IN 
’S-GRAVENPOLDER VOOR BORSELE 
EN GOES

Seniorenraad Borsele organiseert donder-
dag 27 oktober een koersbaltoernooi in de 
Zwake in ’s-Gravenpolder. Koersballers uit 
de gemeentes Borsele en Goes zijn van harte 
welkom. 

We spelen één tegen één in plaats van in team-
verband. Zo kan iedereen die mee wil doen zich 
aanmelden en hoeven deelnemers tussendoor 
niet lang te wachten. Het toernooi begint om 
10.00 uur in de Zwake (Egelantierstraat 52), 
inloop vanaf 09.30 uur. We hopen rond 15.00 
uur de winnaars hun prijs te overhandigen. 

Aanmelden kan tot 21 oktober via e-mail 
info@vrijwilligershuis.nl of telefonisch via 
0113-311999. Wilt u het volgende doorge-
ven: uw naam, adres, telefoonnummer en 
of u tijdens de middagpauze een lunch wilt 
bestellen. 
De lunch bestaat uit een kop soep (€ 2,40), een 
broodje ham of kaas (€2,50) en fruit (€1,10).  
U kunt uiteraard ook alleen soep of alleen 
een broodje bestellen. Natuurlijk is het ook 
mogelijk zelf een lunch mee te nemen.



 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

KERSTREIS NAAR INTRATUIN HALSTEREN MET SENIORENRAAD BORSELE

Seniorenraad Borsele organiseert donder-
dag 1 december een busreis naar Intratuin 
Halsteren. Daar genieten we van een kerst 
high tea.  

Samen gaan we met een luxe touringcar naar 
de Intratuin in Halsteren. Daar staat een heerlijk 
high tea buffet voor ons klaar met zoete en 
hartige hapjes. Er is voldoende tijd om ook te 
winkelen en wandelen door de Intratuin.

Programma
10.30 uur opstappen bij Dijkstede 
13.00 uur aanvang high tea 
15.00 uur einde high tea
17.00 uur  vertrek in touringcar naar Dijkstede 

Heinkenszand

Aanmelden
Aanmelden kan tot 31 oktober. Let op, er is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol is vol! 
Aanmelden kan via 0113-311999. 

Betaling
Deelname kost 40,00 voor de busreis en de 
high tea. Betaling gebeurt vooraf, u krijgt hier 
een factuur van. De activiteit is helaas niet 
rolstoeltoegankelijk.
 

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.

Wilt u meer contacten, maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Maakt u zich zorgen over een 
dorpsgenoot? Of zoekt u hulp bij het opzetten van een ontmoetingsmogelijkheid in uw dorp? Neem 
gerust contact op met de welzijnswerker van uw dorp! Elk Borsels dorp heeft een eigen welzijnsme-
dewerker. U kunt bij hem of haar terecht met alle vragen die u hebt op het gebied van zorg en welzijn. 
Aarzel niet om contact op te nemen voor hulp, advies of een luisterend oor. We vinden het belangrijk 
dat wanneer iemand hulp nodig heeft, hij die ook krijgt. Samen zorgen we voor een oplossing! 

Op de website www.vrijwilligershuis.nl/uw-dorp-in-kaart/een-welzijnsmedewerker-per-dorp 
kunt u zien wie de welzijnswerker van uw dorp is en hoe u contact met hem of haar opneemt. Ook kunt 
u bellen met het VrijwilligersHuis via 0113-311999. Blijf niet rondlopen met uw vragen, maar neem 
contact met ons op!

VRIJWILLIGERSHUIS | WELZIJNSMEDEWERKERS BORSELE VOOR ELKAAR

 

Op 14 en 15 oktober aanstaande nodigt de gemeente Borsele inwoners van ‘s-Heerenhoek, Nieuwdorp, 
Borssele en Lewedorp uit om mee te praten over de eventuele realisatie van twee nieuwe kerncentrales. 
Middels ‘Nazomergesprekken’ gaan burgemeester Dijksterhuis en wethouder Weststrate langs de vier 
genoemde dorpen om met inwoners het gesprek aan te gaan. 

Aanleiding
Het Rijk wil twee nieuwe kerncentrales bouwen en zoekt daarvoor een geschikte locatie. Daarvoor kijkt 
men onder andere naar Borssele. Naar verwachting bepaalt het Rijk medio 2023 de voorkeurslocatie. 
Vóórdat de rijksoverheid met de gemeente Borsele in gesprek wil gaan over nieuwbouw, willen we met 
onze inwoners hebben gesproken onder welke voorwaarden dat voor hen mogelijk is. De gemeente 
Borsele heeft daarom aangegeven al vóór die tijd actief in gesprek te gaan met inwoners, grondeigena-
ren en andere belanghebbenden.

Nazomergesprekken
De gemeente Borsele stelt haar inwoners centraal in dit proces en wil als eerste zelf met direct omwo-
nenden praten om te weten wat er speelt. Daarbij is het niet de vraag of men vóór of tegen kernenergie 
is, maar welke voorwaarden er zouden moeten gelden als er nieuwe kerncentrales in onze gemeente 
worden gebouwd. De Nazomergesprekken duren een uur en worden geopend door burgemeester 
Dijksterhuis. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, vragen te stellen en eventuele zorgen 
te uiten. 

Schema
De Nazomergesprekken zijn als volgt gepland:
•  14 oktober locatie Verenigingsgebouw 'De Jeugdhoeve', ‘s-Heerenhoek 19.00 - 20.00 uur
•  14 oktober locatie Verenigingsgebouw Nieuwdorp, Hertenweg 2, Nieuwdorp 20.30 - 21.30 uur
•  15 oktober locatie Dorpshuis 'Vijverzicht’, Borssele 9.30 - 10.30 uur 
•  15 oktober locatie Dorpshuis De Zandlôôper, Lewedorp 11.00 - 12.00 uur 

Aanmelden
Inwoners uit de vier dorpen die interesse hebben om deel te nemen kunnen zich online aanmelden via 
de volgende link: https://www.borsele.nl/nazomergesprekken. Per locatie is er plaats voor maximaal 
20 personen. Als er veel meer aanmeldingen zijn, dan organiseren we meer gesprekken.  

Als u in één van de vier dorpen woont, maar niet in uw eigen woonplaats kunt deelnemen, bent u 
welkom om u aan te melden voor een andere locatie. 

GEMEENTE BORSELE NODIGT INWONERS UIT VOOR EEN GESPREK OVER MOGELIJKE NIEUWE KERNCENTRALES 


