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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, 
Wist u dat we sinds 8 maart 2022, dus alweer een jaar rijden na de co-
ronacrisis? Onvoorstelbaar toch! En nu gaan we de heerlijke lentemaand 
maart al gauw in. We hebben een uitgebreid programma voor u gereed! 

We hopen dat u op de eerste maandag wat 
geduld hebt bij het bellen, want we doen ons 
best om u een plaats in de bus te geven. Veel 
fijne en gezellige ritten met onze Sprinter. 
 

Pinproblemen  
Er waren wat problemen met het pinnen; het apparaat zal zo spoedig mo-
gelijk worden vervangen, zodat u weer zonder problemen kunt pinnen.  
 

Donderdag 2 maart, 16.00 - 21.30 uur    
All you can enjoy, wokken & buffet, Nian Hao, Goes  
Op verzoek gaan we aansluiten bij het uitgebreide buffet van Nian Hao. 
We kunnen onbeperkt kiezen uit gerechten uit de Chinese-Aziatische en 
Westerse keuken, e.e.a. uitgebreid met teppanyaki (grillplaten), wok en 
sushi-buffet en inclusief drank! Vast een bijzondere avond!    
Kosten: € 39,50 incl. all you can enjoy, koffie/thee/fris, bier en wijn.  

Maandag 20 februari is er van 9 tot 10.30 uur een extra nummer 
om aan te melden; u kunt dan ook bellen naar : 06-30256386 

Zondag 26 maart, 12.30 - 17.30 uur    
Champagne and Wine, Amerikaanse folk- en blues, 't Kerkje Ellesdiek 
Deze Zeeuwsvlaamse groep brengt muziek van o.a. Bonnie Raitt, Cohen en 
Dylan. Laeg volume, oo g niveau! En met het stralend middelpunt Karin de 
Kock, e e n van Zeelands beste zangeressen. 
Kosten: € 13,00 incl. entree, koffie/thee en ellesdiekje.    
 

Maandag 27 maart, 12.00 - 18.00 uur    
Zonnebloembingo, Ter Reede, Vlissingen 
We gaan weer bingo spelen in Ter Reede. Deze zonnebloemmiddag is al-
tijd weer een succes. Wie neemt dit keer een prijsje mee naar huis? Bingo! 
Kosten: € 16,50 incl. bingo, een koffie/thee en lekkers. 
    

Woensdag 29 maart, 10.00 - 15.30 uur    
Lunch bij restaurant De Nieuwe Ram, Halsteren 
Ons eerste bezoek aan dit onlangs gerenoveerde restaurant was een suc-
ces, dus we gaan opnieuw genieten van een heerlijke lunch. Smullen maar! 
Kosten: € 11,00 excl. lunch en drinken.  
 

Vrijdag 31 maart, 15.30 - 20.30 uur   
Driegangen keuzediner, Eeterij Polly's, Goes 
Eeterij Polly’s is in 2021 geopend, nu voor het 
eerst de kans om te genieten van het heerlijke driegangen keuzemenu met 
uitzicht op de haven van Goes. Geen invalidentoilet!  
Kosten: € 27,50 incl. driegangenmenu; excl. drinken.  
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SPECIALE AANBIEDING 

SPECIALE AANBIEDING Zaterdag 4 maart, 12.30 - 18.00 uur   
Concert Zeeuwse Accordeonvereniging Concertina, Randhof Goes 

Concertina, de Zeeuwse Accordeonvereniging ver-
rast ons met dit optreden met de nummers Highland 
Cathedrale, Hallelujah, Besame Mucho, Il Silenzio, de 
Sneeuwwals en Bella Ciau. Een feest van herkenning. 

Kosten: € 6,00 incl. entree, koffie/thee en bolus.  
 

Dinsdag 7 maart, 10.00 - 17.30 uur    
Baronierit Rijsbergen, Breda (Mastbos), Ulvenhout, Chaam, Alphen 
We rijden door de mooie Brabantse bossen en langs landerijen, een ruig 
natuurgebied met zandverstuivingen, natte heide en grove dennen. En er 
is vast een leuk plekje voor een kopje koffie/thee/lekkers te vinden! 
Neemt u uw eigen lunchpakket mee! 
Kosten: € 21,00 incl. een koffie/thee en lekkers.  
 

Woensdag 8 maart, 08.30 - 18.00 uur    
Ouderendag de Graaf van Haamstede, Haamstede  
We genieten altijd weer van deze ouderendag van De Graaf van Haamste-
de. Verloting en drankjes bij maaltijd niet in de prijs! Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 36,00 incl. koffie en drankje, warme maaltijd excl. dran-
ken; incl. bingo; excl. verloting. 
 

Vrijdag 10 maart, 10.00 - 15.30 uur    
Pannenkoekenlunch Lunchroom 't Dorpsplein, Renesse  
Voordat het zomerseizoen begint, gaan we lekker pannenkoeken eten in 
het centrum van Renesse. Of een goed belegd broodje of een heerlijke sor-
bet. Het kan allemaal! Geen invalidentoilet; wel een breed toilet. 
Kosten: € 10,00 excl. lunch en drinken.  
 

Dinsdag 14 maart, 12.00 - 18.00 uur   
Rit Brabant met bezoek aan Vlasserij en Suikermuseum, Klundert 
In het Brabantse Klundert bezoeken we het Nationaal Vlasserij- en Sui-
kermuseum. Wil je weten wat een zwingelkooi en wat zwingelen is, meld 

Wilt u het duidelijk doorgeven als u voor méér personen aanmeldt! 

je dan aan voor deze rit! En er is natuurlijk nog veel meer te zien!  
Kosten: € 22,50 incl. entree, koffie/thee en gebak.  
 

Woensdag 15 maart, 12.30 - 17.30 uur    
Seniorenmirreg 't Kerkje Ellesdiek  
Deze Seniorenmiddag wordt georganiseerd in samenwerking met de Se-
niorenraad. Het smartlappenkoor Scharretjoe brengt een selectie heden-
daagse liederen en uit de oude doos. U krijgt de tekst om mee te zingen! 
Kosten: € 11,50 incl. entree, koffie/thee, ellesdiekje; excl. verloting.  
 

Zaterdag 18 maart, 12.00 - 18.00 uur    
’t Huystheater - Op pad met Annie M.G. Schmidt  
’t Huystheater komt in Lammerenburg, Vlissingen en zet met 
deze voorstelling Annie M.G. Schmidt, haar carrie re en veel-
zijdigheid in het licht door middel van zang, dans en toneel. 
Kosten: € 27,50 incl. entree, koffie/thee en lekkers. 
 

Dinsdag 21 maart, 11.15 - 16.30 uur    
Rondrit met High Tea Fletcher Zuiderduin Beachhotel, Westkapelle 
We rijden een rondje Walcheren en in Westkapelle worden we verrast 
met een heerlijke High Tea. We gaan smullen van de verschillende zoete 
en hartige hapjes en natuurlijk thee en thee en thee! Geen invalidentoilet! 
Kosten: € 25,00 incl. koffie/thee en hapjes. 
 

Donderdag 23 maart, 10.00 - 17.30 uur    
Winkelcentrum Sterrenburg, Dordrecht 
Winkelen in Sterrenburg: Of je nu voor mode gaat, horeca, huishoudelijk 
of iets voor je interieur, het is er, dus voor elk wat wils. Lunchpakket mee! 
Kosten: € 24,75 incl. koffie/thee en lekkers.  
 

Vrijdag 24 maart, 10.00 - 15.30 uur   
Maaltijd met Hollandse pot, restaurant Het Cuypje, Sas van Gent 
Het Cuypje is een maatschappelijk restaurant in de prachtige Cuypers-
kerk aan de Markt te Sas van Gent. Geniet van de heerlijke maaltijd! 
Kosten: € 14,50 incl. Hollandse maaltijd, excl. koffie/thee en fris.   

Op dit moment kan er in de bus niet gepind worden!  

SPECIALE AANBIEDING 


