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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Het zal u niet ontgaan zijn: het Eenhoornfestival gaat morgen van start! Vier dagen lang staat Oostburg in het teken van allerlei evenementen en festiviteiten. Tijdens dit
festival kunt u stemmen op uw favoriete ontwerp voor de Eenhoornrotondes. Afgelopen maandag heeft de vakjury namelijk zes inspirerende en creatieve ontwerpen
geselecteerd. Reden genoeg om u via deze extra editie van de nieuwsbrief nogmaals uit te nodigen voor het Eenhoornfestival én voor het uitbrengen van uw stem.
De organisatoren van het festival en de ontwerpers van de Eenhoornrotondes hopen op u te mogen rekenen!

Kies de meest
aantrekkelijke entree
De eenhoorn spreekt tot de verbeelding van Oostburgenaren, maar ook
van ontwerpers en inwoners van elders. Zo blijkt uit het totale aantal
van 38, zeer verschillende en vaak inspirerende, ontwerpen die zijn
ingediend voor de prijsvraag van de Eenhoornrotondes. De kwaliteit
en professionaliteit van de inzendingen was hoog. De vakjury heeft
afgelopen maandag zes ontwerpen uitgekozen. Nu is het de beurt
aan u, ofwel de publieksjury! Breng uw stem uit in het Ledeltheater.
Vanaf donderdagavond 19 tot en met zaterdag 21 september staan
hier foto’s en teksten van de ontwerpen tentoongesteld en kunt u
uw stem uitbrengen. Ook kunt u vanaf donderdag 19 september
stemmen door een ontwerp te liken op facebook via de website van het
Eenhoornfestival. Ga daarvoor naar www.eenhoornfestivaloostburg.nl
en klik op de facebookbutton.

Burgemeester Annemiek Jetten
opent Eenhoornfestival op
19 september
Op 19 september om 20.00 uur opent de burgemeester van
Sluis, Annemiek Jetten, het Eenhoornfestival in het Ledeltheater
en reikt zij de Glazen Eenhoorn uit aan iemand die zich op
bijzondere wijze heeft ingezet voor Oostburg. Het wordt een
avond vol muzikale verrassingen, gepresenteerd door gastheer
Walter van Hee. Muziekvereniging Harmonie Oostburg brengt
voor het eerst de Eenhoornsymfonie ten gehore. Ook het
watertorenlied van Adri Oosterling zal klinken en u kunt luisteren
naar verhalen over de eenhoorn en Oostburg. Kaarten (€ 7,50)
verkrijgbaar aan de kassa of via www.ledeltheater.nl.

Combikaart 19 en 20 september voor € 10,1
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Vrijdag 20 september, vanaf 20.00 uur in het Ledeltheater, staat de Wederopbouw van
Oostburg centraal. Niet eerder vertoonde films van Oostburg over de wederopbouw
worden afgewisseld met interviews met bewoners die de oorlog en de wederopbouw
meemaakten en ondernemers die naar de toekomst kijken. Op veler verzoek zingt
Lisa Verhaeghe haar lied ‘Oostburg wederopbouwstad’ onder begeleiding van
Ries de Vuyst. Kaarten (€ 7,50) verkrijgbaar aan de kassa of via www.ledeltheater.nl.
Speciale aanbieding: twee kaarten voor donderdag- en vrijdagavond voor samen
€ 10,- (in plaats van € 15,-).
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21 september UITmarkt:
voor jong en oud
Op zaterdag 21 september tijdens de Eenhoorn UITmarkt is er
in en rondom het centrum van 10.00 tot 24.00 uur van alles te
beleven. Voor kinderen zijn er allerlei spelletjes en workshops,
voor jongeren is er een DJ-contest en natuurlijk kan iedereen
genieten van presentaties van culturele verenigingen, culinaire
verrassingen en spetterende optredens.

Meer informatie www.eenhoornfestivaloostburg.nl

22 september: kom aan tafel!
Inmiddels hebben zich al ruim 100 mensen aangemeld voor de Eenhoornpicknick. U
kunt nog meedoen aan deze spetterende slotact van het Eenhoornfestival door uw
gratis tafel te reserveren via everhaeghe@gemeentesluis.nl. Samen genieten, zingen,
eten, praten, lachen op één van de mooiste plekken van Zuidwest Nederland! Tijdens
de Eenhoornpicknick staan de ontwerpen van de Eenhoornrotondes opgesteld in
natuurgebied het Groote Gat (Kaas- en Broodsedijk). Wethouder Conny Almekinders
maakt bekend welk ontwerp de meeste publieksstemmen heeft gekregen. De echte
prijswinnaar wordt later bekend gemaakt, omdat de Provincie Zeeland tijd nodig heeft
om de ontwerpen te toetsen aan veiligheids- en onderhoudseisen. De vakjury weegt
de voorkeur van de publieksjury mee in de keuze voor het definitieve ontwerp. De
organisatoren hopen uiteraard op mooi weer, maar ook bij slecht weer gaat de picknick
door, namelijk in de tent op de Markt (waar dan ook de ontwerpen te zien zullen zijn).

