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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. 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 15 februari, 11.30 - 17.30 uur
Bonusritje Tholen, koffie met bolus Huys van 
Rooseveldt, Oud Vossemeer   
Kosten: € 19,50 

Donderdag 16 februari, 10.00 - 16.30 uur 
Speciale prijs!
Snertlunchrit langs de kust; strandpaviljoen Paal 
10, Ouddorp   
Kosten: € 11,00 excl. snertlunch en drinken

Vrijdag 17 februari, 18.15 - 22.15 uur 
Muziekavond met pianiste Yukine Kyroki, 
St. Jacobskerk, Vlissingen  
Kosten: € 27,50 

Dinsdag 21 februari, 16.00 - 21.00 uur  
Driegangendiner Resto van Harte 't Gasthuis, 
Middelburg   
Kosten: € 13,00 incl. driegangendiner, excl. 
drinken

Woensdag 22 februari, 10.00 - 17.30 uur 
Speciale prijs!
Lunch in De Viskeête en bezoek Oosterschelde-
museum, Yerseke  
Kosten: € 14,00 incl. excl. lunch en drinken res-
taurant; incl. entree, koffie/thee en bolus bij 
museum 

Zaterdag 25 februari, 18.15 -  22.45 uur
Tribute to the Everly Brothers, De Stenge, 
Heinkenszand (theaterconcert) 
Geen invalidentoilet!
Kosten: € 30,00 incl. entree, excl. koffie/thee 
en lekkers  

Maandag 27 februari, 12.00 - 18.00 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.

VRIJWILLIGERSHUIS

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkie-
zingen voor de provincie en het waterschap. 
Met uw stem bepaalt u mee wie de komende 
vier jaar over de plannen van de provincie en 
het waterschap beslissen. 
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas 
en een geldig legitimatiebewijs nodig. Uw 
stempas ontvangt u uiterlijk 1 maart 2023. 
Met uw stempas en legitimatiebewijs kunt u 
uw stem uitbrengen in één van de stembu-
reaus in de gemeente Borsele. Wilt u een kie-
zerspas of volmacht aanvragen? Kijk dan op 
borsele.nl/verkiezingen hoe u dit kunt doen 
of neem contact op met Team Burgerzaken via 
0113-238383.

Waar kunt u stemmen?
In gemeente Borsele heeft elke dorpskern 
een of meerdere stembureaus waar u kunt 
stemmen. Deze stembureaus zijn op 15 maart 
allemaal geopend van 7.30 tot 21.00 uur. 
De locaties van de stembureaus vindt u op 
borsele.nl/verkiezingen. 

Op wie kunt u stemmen?
Begin maart ontvangt u de kandidatenlijsten 
in uw brievenbus. Hierop staan de kandida-
ten waarop u op 15 maart kunt stemmen. 
Daarnaast vindt u op de kandidatenlijst ook alle 
locaties van de stembureaus en informatie over 
stempassen, kiezerspassen en volmachten. 

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 
EN WATERSCHAP

Onlangs is in Ovezande en Lewedorp een afval-
project gestart. Het doel is het percentage rest-
afval sterk te verminderen. Dit doen wij door 
toezicht te houden op het aangeboden afval. In 
Nieuwdorp was deze actie eerder al succesvol: het 
restafval is er met 30% teruggebracht. 
We doen dit enerzijds omdat er nog steeds 
ruim 100 kilo per inwoner per jaar te veel rest-
afval wordt aangeboden, anderzijds uit duur-
zaamheidsoogpunt: veel van wat in het restaf-
val belandt kan nog gerecycled worden of een 
tweede leven krijgen via de kringloop of textiel-

container bijvoorbeeld.

De inwoners van Ovezande en Lewedorp, van 
wie het adres binnen de route valt, zijn inmiddels 
geïnformeerd. Heeft u deze info niet ontvangen 
of twijfelt u of uw adres in de route valt, meld dit 
bij ons mailadres nietallesisrest@borsele.nl of 
telefonisch bij onze receptie: 0113-23 83 83.  U 
vindt meer informatie en een overzichtskaart van 
de route op onze website www.borsele.nl/afval 
onder ‘afvalproject’.

INFO AFVALPROJECT OVEZANDE EN LEWEDORP

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 orga-
nisatorische redenen dient u vóór 15 februari 
2023 12.00 uur een afspraak te maken bij het 
secretariaat (Ilona Vermue/Manon de Cock 
(0113- 238487)

20.00 uur fractievergaderingen

RAADSBIJEENKOMST  16 FEBRUARI  2023

WWW.BORSELE.NL

Heeft u zin in een bakje koffie, wilt u een spelle-
tje doen of zomaar een praatje maken? Kom dan 
gezellig langs bij de inloopdagen in ’s-Graven-
polder of Heinkenszand! Samen met onze mede-
werker welzijn bekijkt u wat u tijdens uw bezoek 
wilt doen. Wilt u bijvoorbeeld meedoen met een 
leuke activiteit, mee-eten met de broodmaaltijd of 
leren hoe u een foto naar uw kinderen stuurt? Het 
is allemaal mogelijk. Iedereen is welkom, u heeft 
geen Wmo-indicatie nodig.

U bent van harte welkom op de volgende dagen:
Heinkenszand
Iedere maandag en woensdag tussen 10.00 en 
16.00 uur in de ontvangstruimte van Molen de 
Vijf Gebroeders aan Slaakweg 1 in Heinkenszand. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt komen wanneer 
u wilt. Alleen het vervoer moet u zelf regelen. 

's-Gravenpolder 
Iedere dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 
16.00 uur in het voormalige VrijwilligersHuis,

 
Poelvoordestraat 1 in ’s-Gravenpolder. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt komen wanneer 
u wilt. Alleen het vervoer moet u zelf regelen.

Waarom?
De Inloop is een initiatief van SVRZ en gemeente 
Borsele. We vinden het belangrijk dat iedereen 
het naar zijn zin heeft in de gemeente en dat 
mensen niet vereenzamen of zich vervelen. 
Daarom bieden we u hier een zinvolle en ple-
zierige dag. U ontmoet andere mensen, doet 
leuke activiteiten en als u het wilt, kunt u nieuwe 
dingen leren. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? U kunt op werkdagen bellen 
met SVRZ Borsele of een e-mail sturen. 

SVRZ Borsele
medewerker Welzijn: 06 10 92 78 14
algemeen nummer: 088 88 72 600 
e-mail: receptiekr@svrz.nl

WEES WELKOM BIJ DE INLOOPDAGEN IN ’S-GRAVENPOLDER EN HEINKENSZAND

Veel mensen met recht op de eenmalige ener-
gietoeslag van 1300 euro vragen die toeslag 
niet aan. Heeft u recht op de eenmalige ener-
gietoeslag maar weet u niet hoe u deze aan-
vraagt? Wij helpen u graag om dit ter plekke te 
regelen. U kunt binnenlopen op 9, 10, 16 en 17 
februari op onderstaande locaties.

Getrainde vrijwilligers van VrijwilligersHuis 
Borsele hielpen hier al veel mensen mee, dus 
zij weten er alles van. Ook is er een medewerker 
van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van 
Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden 
aanwezig om al uw vragen over deze toeslag te 
beantwoorden. U bent welkom tijdens de vrije 
inloop op:

Donderdag 9 februari, dorpshuis Oudelande 
(9.00 tot 12.00 uur)
Vrijdag 10 februari, dorpshuis Borssele (9.00 tot 
12.00 uur)
Donderdag 16 februari, bevrijdingsmuseum 
Nieuwdorp (9.00 tot 12.00 uur)
Vrijdag 17 februari, De Inloop ’s-Gravenpolder, 
Poelvoordestraat 1 (9.00 tot 12.00 uur)

Weet u niet zeker of u voor deze toeslag in aan-
merking komt? Wij kijken graag met u mee. 
Let op! Om de toeslag goed aan te vragen, moet u 
het volgende meenemen:
•  een bankafschrift of loonstrook van uw 
 netto-inkomsten (AOW, pensioen);
•  een bankafschrift of rekening van uw
 energiekosten;
• een geldig identiteitsbewijs. 

Wethouder Marga van de Plasse: “Veel mensen 
met recht op de eenmalige energietoeslag 
van 1300 euro vragen die toeslag niet aan. 
Daar brengen wij graag verandering in! Met 
hulp van onze vrijwilligers van de Vrijwillige 
Thuisadministratie hopen we dat iedereen die 
recht heeft op deze toeslag deze ook echt krijgt.” 

Mocht u hulp kunnen gebruiken met het aanvra-
gen van andere toeslagen of het op orde krijgen 
van uw administratie, kunt u contact opnemen 
met het VrijwilligersHuis. We helpen u graag. 
Neem gerust laagdrempelig contact op via 0113-
311999. 

HULP NODIG MET HET AANVRAGEN VAN DE ENERGIETOESLAG? KOM LANGS BIJ DE 
INLOOPDAGEN!


