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foto Bram Boone

Kristian de Winter wint de fotowedstrijd van de maand juni met een foto van de stoomtrein bij het station 
in Nisse.  De stoomtrein Goes-Borsele stoomt het mooie, door zon verlichte, station van Nisse voorbij. De 
trein komt net om de bocht, onder de bomen door. Een mooi perspectief. Met deze foto wint Kristian een 
waardebon van € 25,- en dingt hij mee naar de jaarprijs van € 300,-.

Het thema van de fotowedstrijd dit jaar is ‘Moet je zien... in Borsele’! Maak er een foto 
van en stuur deze in via onze website www.cultureleraadborsele.nl. Wie weet bent u 
volgende keer de winnaar! 

KRISTIAN DE WINTER WINNAAR FOTOWEDSTRIJD BORSELE

CHAUFFEUR GEZOCHT VOOR WARME MAALTIJDVOORZIENING

Het VrijwilligersHuis Borsele zoekt een vrijwilliger die de maaltijden voor de klanten van de warme 
maaltijdvoorziening naar de overlaadpunten in de gemeente Borsele brengt. 

U rijdt met een speciaal hiervoor ingericht busje met de maaltijden van Ter Weel Goes naar de overlaad-
punten in ‘s-Gravenpolder en Ovezande. Daar wachten de maaltijdbezorgers op u. Zij laden de maaltijden 
voor hun route over in hun eigen auto en bezorgen de maaltijden bij de klanten thuis. De lege maaltijd-
boxen geven zij weer met u mee, deze brengt u vervolgens weer naar Ter Weel. 

U doet dit werk met vijf collega’s, zodat u eens in de zes weken aan de beurt bent. Van maandag tot en met 
vrijdag bent u per dag anderhalf uur bezig met de maaltijdbezorging. U ontvangt van ons een onkosten-
vergoeding, daarnaast hebben wij voor al onze vrijwilligers een verzekering afgesloten. Wilt u meer weten 
of een keer meerijden met een vrijwilliger? Neem dan vrijblijvend contact op met het VrijwilligersHuis via 
telefoonnummer 0113-311999.

Op donderdag 22 juli aanstaande vindt er een 
informatieve raadsbijeenkomst plaats over de 
transitievisie warmte en de beleidsnotitie zonne-
panelen.  Deze bijeenkomst start om 20.00 uur. 

De bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden en is te 
volgen via https://borsele.raadsinformatie.nl/. 
U bent van harte uitgenodigd deze bijeenkomst 
digitaal te volgen.

RAADSBIJEENKOMST 22 JULI 2021

CAMERA IN BEELD

Bent u zelf of is iemand in uw omgeving slacht-
o� er geworden van een misdrijf? Aangi� e bij de 
politie is dan snel gedaan. De politie doet graag 
onderzoek om de dader te achterhalen, maar 
hee�  daarbij uw hulp nodig!
Normaal doet de politie een buurtonderzoek 
of worden getuigen verhoord. Beelden zeggen 
meer dan 1.000 woorden. Daarom is de politie 
op zoek naar uw camera; aanmelden voor het 
systeem is eenvoudig en de politie kijkt nooit 
live mee met uw camera.
Om snel en eenvoudig te kunnen zoeken naar 
camera’s in de buurt van een misdrijf, gebruikt 
de politie het systeem ‘Camera in beeld’. U kunt 
uw privé en/of zakelijke camera’s hiervoor een-
voudig aanmelden. De politie kan hierdoor snel 
zoeken in de omgeving van een misdrijf of de 
daders ergens op beeld staan. Hiermee kunt u 
een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige 
buurt. Veel mensen gingen u al voor en de resul-
taten zijn positief.
Scan de QR–code met uw telefoon en meldt u 
binnen 5 minuten aan voor ‘Camera in beeld’. Dit 
werkt via DigiD, hiermee zijn uw gegevens goed 
beveiligd. U helpt de politie bij het oplossen 
van misdrijven, waarmee u de buurt een stuk 
veiliger maakt! 
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