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 Uitgave en druk: St. Vrienden van de Borselse Sprinter en VrijwilligersHuis. 
 Dit project is in 2009 op initiatief van de gemeente Borsele gestart en wordt 
 mede mogelijk gemaakt door sponsoring  van Zeeland Refinery, Nieuwdorp. 
 

 VrijwilligersHuis, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand  
 Telefoon: 06 - 52560982  maandag en woensdag 09.00 - 12.00 uur  
 Info: borselsesprinter.nl; voor wijzigingen: sprinterjan@solcon.nl 

 
 

 

  De bus is voor inwoners van de gemeente Borsele, die zelf geen activiteiten    
  kunnen bezoeken of dat niet graag alleen doen en hun mantelzorgers. Er is  
  in de bus plaats voor twee rolstoelen. En u wordt thuis gehaald en gebracht. 
 

  AANMELDEN?  AFMELDEN?  Bel 06 - 52560982  
  maandag- of woensdagmorgen, 9 - 12 uur.  
 

  Weet u een paar dagen voordien dat u toch niet mee kunt!  
  Geef dat dan door op maandag– of woensdagmorgen!  

  In het uiterste geval kunt u de bustelefoon bellen: 06 - 52560981  

Beste deelnemers, 
Het nieuwe pinapparaat is geï nstalleerd! Dus u kunt weer 
zonder problemen pinnen. Dat maakt het nog weer makke-
lijker voor u. Voor april hebben we een uitgebreid program-
ma en u bent vast nieuwsgierig wat we in petto hebben. We 
hopen natuurlijk op mooi weer, en veel mooie ritten. 

Activiteiten  
 

Zaterdag 1 april, 10.00 - 18.00 uur   
Arrangement ‘t Vlaemsche Erfgoed met minimatinee, Groede  
We struinen door de musea van ‘t Vlaemsche Erfgoed: 
de grutterswinkel, kapsalon, schoenlapperij, smidse 
enz., genieten van het minimatinee in Huistheater De 
Twee Duiven van kleinkunstenaar Adrie Oosterling.  
Neem uw lunchpakket mee! 
Kosten: € 27,50 incl. entree, koffie/thee en Groese paptaart.  
 

Maandag 3 april, 12.00 - 18.00 uur    
Paassfeer Intratuin Halsteren 
’t Is bijna Pasen, dus we gaan kijken of er nog leuke paasdecoraties te sco-
ren zijn. En anders gewoon eieren zoeken! Hier is altijd wat te beleven!
Kosten: € 17.50 incl. koffie/thee en lekkers.  

Maandag 27 maart is er van 9 tot 10.30 uur een extra nummer om 
aan te melden; u kunt dan ook bellen naar : 06-30256386 

Zondag 23 april, 12.30 - 17.30 uur    
Ierse middag met Molly Malone, 't Kerkje Ellesdiek 
Deze pittige 5-mansformatie staat garant voor een mooie muziekmiddag 
met een hoog Iers gehalte en veel herkenbare nummers. U kunt meezin-
gen, meebewegen en genieten.  
Kosten: € 13,00 incl. entree, een koffie/thee en ellesdiekje.  
   

Maandag 24 april, 12.00 - 18.00 uur    
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
Het is vaste prik, bingo van de Zonnebloem in Ter Reede. Wie gaat er dit 
keer met een prijs naar huis? ’t Wordt vast weer een gezellige middag. 
Kosten: € 17,00 incl. bingo, koffie/thee en lekkers.  
 

Woensdag 26 april, 11.00 - 18.00 uur    
Waasland winkelcentrum, Sint Niklaas (B)  
Deze maand gaan we winkelen bij onze zuiderburen. Waasland winkel-
centrum staat voor fashion, food & lifestyle. Met 140 winkelpanden en 
45.000 m2 winkeloppervlakte op e e n verdieping is dit het grootste gelijk-
vloerse shoppingcenter van de Benelux. Neem uw lunchpakket mee! 
Kosten: € 25,50 incl. koffie/thee en lekkers. 
 

Zaterdag 29 april, 10.00 - 16.00 uur    
Lunch Bij de Pastorij, Hoogerheide en rondje na 
In de voormalige pastorie kun je al jaren heerlijk lun-
chen. Dat gaan we vandaag uitproberen. Voor we huis-
waarts gaan, rijden we nog een verkennend rondje Rei-
merswaal. Een breed toilet, maar geen invalidentoilet! 
Kosten: € 11,00 excl. lunch en drinken.  
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Dinsdag 4 april, 10.00 - 15.00 uur           
Eten wat de pot schaft bij Het Melkmeisje in Kruiningen 
We gaan weer naar Kruiningen waar we heerlijk smullen van de Holland-
se pot voor een echt miniprijsje. Het restaurant van Het Melkmeisje wordt 
gerund door clie nten van de dagbesteding. Geen invalidentoilet!  
Kosten: € 10,00 incl. hoofdgerecht; excl. bijgerecht en drinken.  
 

Donderdag 6 april, 10.00 - 18.00 uur 
Lunch Thoolse Brug en bezoek De Holle Roffel,  
ambachts- en gereedschappenmuseum, Kruisland 
Na de lunch bij De Thoolse Brug gaan we naar het am-
bachts- en gereedschappenmuseum De Holle Roffel. 
Hun doel is om de oude ambachten voor komende generaties in stand te 
houden en de belangstelling te bevorderen. Museum geen invalidentoilet!  
Kosten: € 15,00 incl. entree; excl. lunch en drinken.  
 

Vrijdag 7 april, 12.00 - 17.30 uur    
Paassfeer Intratuin Koudekerke 
We kunnen nog net voor de Paasdagen kijken of we in het Zeeuwse nog 
inspiratie op kunnen doen. Er is vast nog meer moois en leuks te zien!   
Kosten: € 14,00 incl. koffie/thee en lekkers.  
  

Dinsdag 11 april, 09.30 - 18.00 uur    
Dagje Sluis met 'buffet' van vishandel Fieret  
U kunt in het Ocean Buffetrestaurant een uitgebreid buffet van verse vis-
gerechten bestellen: zeebaars, schol, zalm, scampisalade of garnalenkro-
ketjes enz. Daarna gaan we wat rondneuzen in Sluis, waar altijd een gezel-
lige drukte heerst en we bee indigen ons uitje met koffie/thee en een heer-
lijke pannenkoek of wafel bij Fieret. Een breed toilet, geen invalidentoilet!  
Kosten: € 13,00 excl. buffet, koffie/thee/pannenkoek.  
 

Woensdag 12 april, 16.00 - 21.00 uur    
Diner (driegangen) bij Puur á la carte, Scalda Middelburg 
De keukenstudenten van Scalda maken elke week een verrassingskeuze-
menu zodat we hun geleerde kooktechnieken en opgedane productkennis 
kunnen proeven. Bent u ook benieuwd wat ze voor ons in petto hebben?   
Kosten: € 25,00 incl. driegangenmenu; excl. drinken. 

U kunt weer volop pinnen in de bus! Wilt u met uw pinpas betalen a.u.b! 

Donderdag 13 april, 10.30 - 15.30 uur    
Lunch brasserie Westbeer, Terneuzen 
Tijdens het genieten van de lunch varen de zeeschepen op de Wester-
schelde op zeer korte afstand voorbij. Bijna alles van de kaart is van lokale 
boeren en ambachtsmensen. Dat wordt gezond en smakelijk eten!   
Kosten: € 9,00 excl. lunch en drinken.  
  

Zaterdag 15 april, 18.00 - 22.30 uur     
De Kringloper, cabaret door Chris Verlaan, Ritthem 
Chris Verlaan won in 2018 de jury- en publieksprijs op festival Cameret-
ten. Zijn grote fascinatie voor kringloopwinkels is de inspiratiebron voor 
de droogkomische en cynische manier waarop hij die wonderlijke wereld 
beschrijft en bezingt. Dat zal velen van u verrassen. Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 24,50 excl. drinken en lekkers.  
 

Maandag 17 april, 10.30 - 17.30 uur    
Rondrit West-Brabant, lunch 't Appeltje, Bergen op Zoom 
Langs de rand van het sfeervolle Lievensbergbos in Bergen op Zoom ma-
ken we een lunchstop bij restaurant ’t Appeltje, bekend om z’n unieke lo-
catie en gemoedelijke sfeer. Het is er altijd genieten, proeven en beleven. 
Kosten: € 12,00 excl. lunch en drinken.  
 

Dinsdag 18 april, 12.00 - 17.30 uur    
Muziek en verhalen: koor Klank en Kleur in Moerzicht, Yerseke 

Het koor Klank en Kleur treedt op in het moderne 
woonzorgcentrum Moerzicht, grenzend aan de 
Yerseke Moer, een bijzonder natuurgebied. De zang 
wordt gecombineerd met (Zeeuwse) verhalen. 

Kosten: € 7,00 gratis entree, koffie/thee en koekje.  
 

Vrijdag 21 april, 16.00 - 21.00 uur    
Viergangen keuzediner bij Zeebinkie, Burgh-Haamstede  
Met een broodplank vooraf gaan we gezellig tafelen bij restaurant Zeebin-
kie in Burgh-Haamstede. Er is volop keus, zoals bijvoorbeeld calamaris of 
een soepje, diverse vlees-, kip-, vis- en vegetarische gerechten en een 
heerlijke ijscoupe toe. Wie wil dat nou niet? Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 22,50 incl. viergangenmenu; excl. drinken.  

Weet u dat minima hun ritkosten terug kunnen krijgen? Info: 0113 - 239100  

ACTIVITEITEN BORSELSE SPRINTER      *      april 2023 ACTIVITEITEN BORSELSE SPRINTER      *      april 2023 

SPECIALE AANBIEDING 


