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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Bent u er volgend jaar weer bij? En dan bedoel ik: bij het Oostburgse aardappelfestival? De organisatoren en overige
betrokkenen zijn het erover eens: het festival was geslaagd en voor herhaling vatbaar! Er zijn zeker ook verbeterpunten.
Maar het is net zoals met de aardappel, die heeft ook tijd nodig om te groeien tot een smaakvol product. Dus heeft
u nog opmerkingen over het festival? Laat het ons weten! Zodat we met elkaar kunnen werken aan een evenement
dat straks past in het rijtje van de mosselfeesten in Philippine en de visserijfeesten in Breskens. En daarmee tot een
volwaardig Zeeuws-Vlaams evenement dat Oostburg op een aantrekkelijke manier op de (menu)kaart zet!
Een aantal weken geleden ontvingen alle abonnees van deze nieuwsbrief een mail over het Masterplan Aantrekkelijk
Oostburg. Dit plan geeft richting aan de maatregelen die nodig zijn om Oostburg aantrekkelijker te maken en
biedt daarmee een kader voor de toekomst. De raad nam donderdag 27 september unaniem een positief besluit
over dit plan, waardoor Aantrekkelijk Oostburg een stap dichterbij is gekomen. De gemeente kan nu verschillende
deelprojecten gaan uitwerken, zoals stappen zetten in de keuze van een vierde supermarkt. Dit alles in samenspraak
met de gemeenteraad, ondernemers en inwoners. Aantrekkelijk Oostburg wordt dus steeds concreter, tastbaarder en
zichtbaarder. Natuurlijk gaat het om een optelsom van alle deelprojecten die straks het echte verschil gaan maken.
Maar lees het Masterplan door (zie daarvoor de gemeentelijke website) en ook u zult ongetwijfeld concluderen:
Aantrekkelijk Oostburg is in wording!
Vriendelijke groeten,
Wethouder Peter Ploegaert

Openbedrijvendag Stampershoek Oostburg
Door de grote inzet van de deelnemende bedrijven
is de Open Dag op 27 oktober op de Stampershoek
een succes geweest! Ruim 1500 mensen kwamen
op deze dag af. In totaal deden 40 bedrijven mee
waarbij ze elk een eigen invulling gaven aan dit
evenement. Naast talloze consumentenacties werd
er bijvoorbeeld getimmerd aan een vogelhuis, kon
er een jeep in elkaar gepuzzeld worden en kon bij
alle bedrijven een kijkje genomen worden in de
‘keuken’ van het bedrijf. Deze opstelling gaf dan
ook zeer veel positieve reacties van de bezoekers.
Bij elk bedrijfsbezoek ontving de bezoeker een
stempel. Bij het verzamelen van zes stempels
kon de stempelkaart ingeleverd worden bij de
oliebollenkraam van de familie De Rijcke. Hier
ontvingen ze een heerlijke oliebol. Het was een
zeer geslaagde dag en voor herhaling vatbaar!
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Erpelfestival in Oostburg...
Van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 oktober stond Oostburg in het teken van de aardappel. Aanleiding was de landelijke Week van de Smaak, die
plaatsvond van 29 september tot en met 7 oktober, met als thema de pieper. Dat het hier gaat om een echte lekkernij met een bijzonder verhaal, dat
bewees het Oostburgse Aardappelfestival met proeverijen, lezingen en kookworkshops. Terugkijkend op het festival zijn de organisatoren blij met het
verloop en de betrokkenheid van de Oostburgse horecaondernemers en vrijwilligers. Belangeloos hebben zij zich ingezet om dit evenement tot een
succes te maken!
... een sfeerimpressie
Alle inwoners van Oostburg ontvingen voorafgaand aan
het aardappelfestival 1 kilo èrpels, gefinancierd door
horecaondernemers. Deze werden aan huis bezorgd met een
tractor. Een idee van Rein Sluik van café de Zeeuwse Meisjes en
enthousiast uitgevoerd door Robert de Jonge van de stadsraad
met al zijn vrijwilligers.
Als officiële aftrap van het festival op woensdag 3 oktober bracht
Jacqueline Bekkers het schilderij ‘De Aardappeleters’ van Vincent
van Gogh tot leven (http://www.vangoghvillagenuenen.nl/) in een
volle Rabozaal van het Ledeltheater. De film ‘De Aardappeleters’
van Arno Hagers over een friettent in de Haagse wijk Bezuidenhout
die volgde zorgde na afloop voor geanimeerde gesprekken.
Donderdag 4 oktober hebben vrijwilligers tussen de buien door
een grote tent op de markt opgezet, met daarin grote foto’s
van hoe aardappelen vroeger werden gepoot en gerooid. De
uitverkochte kookworkshop bij Bianca Bonte was een groot succes.
Onder leiding van Hans Everse, wereldkampioen stamppot maken,
werden tal van aardappellekkernijen gemaakt. In november volgt
een tweede workshop (zie ‘agenda’ verderop in deze nieuwsbrief
voor tijd en datum).
Vrijdag 5 oktober stond in het teken van jong en oud. Mede dankzij
Lydia de Paauw, die aardappellessen voor alle klassen ontwikkelde,
verzamelden zich 400 leerlingen van de drie basisscholen in de
tent. Poppenspeelster Alda Loeffen gaf een feestelijke Jan Klaassen
en Katrijn voorstelling over een frietzaak. Hierna startte het
nostalgische café over de teelt, oogst en handel van de aardappel.
Met dank aan de heren De Meijer uit Biervliet en Vercraaye uit

Aardenburg en Marijke Poppe uit Oostburg die 25 jaar bij Du
Commerce op de Markt heeft gewerkt. Hun verhalen, een film uit
de jaren vijftig en oude foto’s deden oude tijden herleven. Tony
Becu praatte de middag aan elkaar. De avond was gereserveerd
voor goestingdeskundige Eddie Niesten die verhaalde over
de geschiedenis van de aardappel. Jean Pierre van Wesemael
vertelde over zijn zoektocht uit tachtig verschillende rassen naar
de goede zilte aardappel en Michiel Buijsse over gele, rode en
paarse aardappelen en de culinaire mogelijkheden.
Op zaterdag 6 oktober kon iedereen genieten van 5
aardappelgerechtjes voor 10 euro. De horecaondernemers
uit Oostburg hadden gezamenlijk een menulijst gemaakt en
stonden met hun creaties in de tent. Er werden bijna duizend
gerechten verkocht. De muzikale omlijsting werd verzorgd door
onder andere Sjacko de Braal en de Beastie Girls uit Vlaanderen
sloten de avond af met een rockconcert.
Oostburg kan tevreden terugkijken op het eerste
aardappelfestival. Het heeft de potentie om uit te groeien tot
een jaarlijkse traditie waaraan door ondernemers en inwoners
wordt meegebouwd. Ideeën en suggesties zijn meer dan
welkom via de facebookpagina van de stadsraad Oostburg of
via Gerard van Keken, gekeken@zeelandnet.nl.
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Vrijwilligers actief voor Finlandstraat
Over enkele jaren verdwijnen de woningen in de Finlandstraat. De
woningen hebben een constructieprobleem waardoor Woongoed
Zeeuws-Vlaanderen heeft besloten tot sloop. De bewoners zijn hierover
vroegtijdig geïnformeerd en steeds meer bewoners zijn inmiddels
verhuisd. In deze overgangsperiode, waarin de ene na de andere
bewoner uit de straat verdwijnt, wil de stadsraad in samenwerking met
de bewoners en vrijwilligers de straat een beter aanzicht geven. Op
zaterdagochtend 13 oktober was het zover. Een groep vrijwilligers ging
aan de slag om de leegstaande huizen in de Finlandstraat aantrekkelijker
te maken. Bewoners uit de straat, leden van de stadsraad en vrijwilligers
werkten samen met Porthos, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de
gemeente. Dankzij de vitrage die de bedrijven Verdegem en Creatief
Wonen uit Oostburg gratis beschikbaar hebben gesteld, de vele uren
handwerk en de financiële ondersteuning vanuit Woongoed ZeeuwsVlaanderen staat de Finlandstraat er weer netjes bij. Dank aan de heren
Dierix en Gons, de leden van de stadsraad en de andere betrokkenen
voor hun inzet en enthousiasme.

Bewoners aan de slag
De familie De Back uit de Volderstraat is de trotse bezitter van een woning
met een label A. Zij lichten toe: “We hadden wel oren naar de Oostburgse
Meer Met Minder premie. Een maatwerkadviseur gaven we opdracht
tijdens de energiebeurs in Den Hoekzak in november vorig jaar en deze
stelde het eerste label vast: een D label. In het maatwerkadvies stond
wat we konden doen om onze woning te verbeteren. We lieten meerdere
firma’s een offerte maken. Inmiddels hebben we 12 zonnepanelen op het
dak op het Zuiden geplaatst. Na 2,5 maand hadden we al 900 kWh stroom
opgewekt! Ook lieten we de spouwmuren isoleren en het glas vervangen
door HR++ glas. De premie was een fijne stimulans. We hebben nu een
A label, een vooruitgang dus van drie labelsprongen. Het wooncomfort is
aangenamer en de energierekening zal aanzienlijk lager zijn. Bovendien
dragen we ons steentje bij aan een groenere toekomst!”
De gemeente Suis ondersteunt bewoners graag bij de kwaliteitsslag aan
woningen omdat dit de vastgoedwaarde en de leefbaarheid ten goede
komt en leidt tot een lagere energierekening voor bewoners. Meer info:
Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Van meedenken naar meedoen
Steeds meer mensen werken actief mee aan een Aantrekkelijk Oostburg. Via de stadsraad, ondernemersvereniging, vrijwilligersorganisatie, Porthos en
de voormalige bewoners- en klankbordgroep vormt zich nu een groep die aan de slag gaat met de voorbereiding van de picknick aan het Groote
Gat, de Eenhoornfeesten, een groenere uitstraling van Oostburg en allerlei andere activiteiten. Wilt u ook meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij
Gerard van Keken (gekeken@zeelandnet.nl) of Elly Verhaeghe (tel. 06 - 1164 7156, email everhaeghe@gemeentesluis.nl).
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Forellen vissen in Oostburg
Net even buiten Oostburg, in een prachtig natuurgebied, liggen de forellenvisvijvers van ‘De Henricushoeve’. Sinds april 2011 zijn Marcel Godijn en Hilde
Balemans de beheerders. Tijdens het bezoek aan de vijver, op een doordeweekse dag in oktober, zitten er 27 mensen te vissen. Vissen is rustgevend
volgens Marcel. Hij heeft er altijd al iets mee gehad. Zoals vissen met de kinderen op ‘t Vestje of in de brandputten aan de Kaas en Broodsedijk. Zowel
Marcel als Hilde hebben, naast hun werk voor de forellenvisvijver, nog een baan. Marcel werkt bij aannemersbedrijf Schoote-Bogaard in Breskens en
Hilde bij Zorgsaam. “Het was aanvankelijk niet de bedoeling om de forellenvisvijver voor publiek te openen. Maar mensen vroegen ons de vijvers open
te stellen en ook de gemeente stimuleerde ons hierin. Na zes weken was het al een succes!” Aldus Marcel en Hilde. De meeste klanten komen uit België.
Maar ook Duitsers, Engelsen, Ieren, Amerikanen en mensen uit de omgeving weten de visvijver te vinden. “We ontvangen hier uiteenlopende groepen.
Of het nu gaat om families, groepen, bedrijfsuitjes, fietsclubs of individuele vissers. Iedereen, ook de niet-visser, is welkom.” Het succes blijkt niet alleen
uit de aanloop. Zo staat de teller van het aantal bezoekers van de website al op ruim 60.000. En op de website over forelvissen en forellenvijvers in
Vlaanderen en Nederland, waarop 38 vijvers worden beoordeeld op service, product en reinheid, staat De Henricushoeve op de tweede plaats. Een
prachtige prestatie! Naast zelf goed nadenken, leren ze iedere dag bij en maken ze graag gebruik van de tips die de klanten hun geven. Marcel en Hilde
leveren graag een goed product. En dat wordt gewaardeerd, zo blijkt. “In de toekomst willen we het bedrijf energieneutraal maken met zonnepanelen
en de asbest van de schuurdaken laten weghalen.” Marcel en Hilde worden geholpen door hun twee hardwerkende kinderen en hun partners. “We
noemen ze ons ‘dreamteam’. Het is de bedoeling dat de kinderen het bedrijf in de toekomst overnemen.” Het forellenvissen blijft gelukkig dus ook in de
toekomst mogelijk in Oostburg! Voor meer informatie: www.visseninoostburg.nl.

Stuur door en maak kans
op theaterbon
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de
hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen in Oostburg. De
gemeente wil met deze nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen
bereiken. U kunt ons hierbij helpen. Als u de nieuwsbrief doorstuurt
aan minimaal twee bekenden in Oostburg, met een CC aan
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl, maakt u kans op een
theaterbon voor het Ledeltheater ter waarde van 10 euro.
De winnaar van de ‘doorstuuractie’ van september is
Joost Molhoek.
Onlangs heeft ook de 500ste abonnee,
Joke van Weijnsbergen, een theaterbon ontvangen!
Wij zijn benieuwd wat u vindt van de digitale nieuwsbrief.
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten via
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Hoe werkt forelvissen?
Van 31 maart tot en met het laatste weekend van november zijn de vijvers
elk weekend open en in de zomermaanden zeven dagen per week. Iedere
week worden de zalmforellen van 500 gram tot 5 kilo vanuit Frankrijk
gebracht en uitgezet in de vijver. ‘s Morgens komen de vissers om 7.30
uur en pakken een nummer van een bord, dat aangeeft waar en in welke
vijver de visser wil vissen. Vissers kunnen vier of negen uur achter elkaar
vissen. Om 17.00 uur sluit De Henricushoeve. De vissers kunnen ‘s morgens
een maaltijd bestellen. Restaurant De Smickelaer of Loesjes Lunchroom
geeft tussen de middag de maaltijden af. Sommige vissers nuttigen hun
lunch aan de rand van de vijver, anderen komen even op het terras of
gaan in de kantine zitten. Bezoekers kunnen een hele vijver voor zichzelf
huren. Voor rolstoelgebruikers is een speciaal aangelegde vlonder en een
aangepast toilet. Hengels huren en aas kopen kan uiteraard ook bij De
Henricushoeve. Hierbij betrekken Marcel en Hilde viswinkel Hamelinck
uit Biervliet. Bezoekers kunnen ook barbecueën, daarbij ondersteunt
door slager Verduyn uit Oostburg. Marcel en Hilde adviseren gasten te
verblijven op camping Bonte Hoeve of De Paardenmelkerij in Oostburg.

Agenda
Wegens succes herhaald:
14 november 19.00 uur een tweede kookworkshop bij
Bianca Bonte. Vooraf opgeven via info@biancabonte.nl.

Entree: € 7,50

Het doel van het project Aantrekkelijk Oostburg is om bij te dragen aan evenwicht op de woningmarkt en versterking van de centrumfunctie van Oostburg. Het project wordt
gerealiseerd met een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen en
Rabobank West-Zeeuws-Vlaanderen. In de periode 2010-2020 zet het project in op kwaliteitsverbetering van de woningen, woonomgeving en concentratie van winkels en
andere dagelijkse voorzieningen in het centrum. Dit in samenwerking met bewoners en ondernemers.
De nieuwsbrief Aantrekkelijk Oostburg wordt één keer per vier tot zes weken verspreid per e-mail. Voor het aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen
naar nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Ook vragen over het project kunt u sturen naar dit adres. Een papieren versie van de nieuwsbrief kunt u ophalen in het Klanten
Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg.
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