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NIEUWSBRIEF

Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Het is voor stichting ‘t Vestje een eer dat Robert de Jonge, voorzitter van de stadsraad Oostburg, ons het stokje heeft overgedragen om een voorwoord te schrijven voor deze nieuwsbrief. Wij zijn een stichting in Oostburg die zich inzet voor kinderen
in de leeftijd tot 15 jaar en voor de buurt. Onze thuisbasis is ‘t Vestje, een prachtige plek middenin het hart van Oostburg.
De stichting organiseert viswedstrijden, verzorgt het ijs in de winter en één keer per jaar pakken we groots uit met een kinderspeelmiddag. We bestaan nu vijf jaar dus een eerste lustrum is bereikt! Dit vieren we op zaterdag 14 september 2013 met
een gevarieerde speelmiddag met diverse springkussens, een clown, pony’s en nog véél meer! Niet alleen doet de stichting
veel voor de kinderen. Waar nodig helpen wij de stadsraad. Ook vinden wij, dat als we met zijn allen elkaar een beetje helpen, we veel meer voor elkaar kunnen krijgen.
En als ik dan het stokje mag doorgeven, dan geef ik hem graag aan Ron Frinks, voorzitter van de stichting ‘Vrienden van de
Oostburgse Watertoren’. De vrienden zijn met een kraampje op onze speelmiddag ‘t Vestje. Graag tot 14 september!
Vriendelijke groeten,
Johnny Fenijn
Voorzitter Kinderspeeldag ‘t Vestje

Word vriend van de
Oostburgse Watertoren!
De actie RED DE DRUPPELS is in volle gang. Op 6 juli opende
sterrenkok Edwin Vinke van de Kromme Watergang de expositie
van Johnny Beerens in de watertoren. De expositie is iedere
zaterdag te zien tussen 14.00 en 17.00 uur in augustus en
september. De toegang is 5 euro en daarmee kunt u vriend
worden. In de eerste week na de start van de actie sloten zich
al ruim 700 vrienden aan. Op 24 juli meldde Joke Boomsma uit
Sasput zich als 1000e vriend! Zij bezocht de Oostburgse markt
waar de stichting ‘Vrienden van de Watertoren’ wekelijks te vinden
is voor het werven van nog meer vrienden. Na een maand staat de
teller op ruim 1400 vrienden! En er gebeurt nog meer om vrienden
te werven. Zo heeft Johnny Beerens collectebussen gemaakt die
in een aantal winkels, bedrijven en in het Ledeltheater staan.
Op 6 september kunt u in het Ledeltheater een benefietconcert
bezoeken met regionale artiesten. De toegang is € 10,- waarmee
u de actie sponsort. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Ledeltheater.
Van 19 tot en met 22 september, tijdens het Eenhoornfestival,
komt u de vrienden tegen met verschillende wervingsacties. De
watertoren is op zaterdag 21 september open tussen 10.00 en
17.00 uur. Wandel- en fietstochten starten om 10.00 uur vanaf de
watertoren. U doet mee voor 5 euro. Sluit u aan want hoe meer
vrienden, hoe beter!

De stichting ‘Vrienden van de Oostburgse Watertoren’ zet zich in voor het behoud
van de Oostburgse Watertoren met het kunstwerk van Johnny Beerens als
stralend icoon van Oostburg en als ‘thuiskom baken’ in het West-Zeeuws-Vlaamse
landschap. De actie RED DE DRUPPELS loopt tot 15 oktober 2013. Het resultaat
wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Sluis. Wij rekenen op uw steun om
dit unieke kunstwerk te behouden en verwelkomen u graag als vriend! Als dank
kunt u de expositie gratis bezoeken en ontvangt u een ansichtkaart van Johnny
Beerens. Meer informatie: www.vriendenvandeoostburgsewatertoren.nl.
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HET PROGRAMMA VAN HET EENHOORNFESTIVAL KRIJGT STEEDS MEER VORM! IN HET
WEEKEND VAN 19 TOT EN MET 22 SEPTEMBER STAAT OOSTBURG BOL VAN DE ACTIVITEITEN,
ZOALS U OP DEZE PAGINA KUNT LEZEN. DE BELANGRIJKSTE LOCATIES ZIJN HET
LEDELTHEATER, HET LEDELPLEIN, DE MARKT, DE WATERTOREN EN OP ZONDAG
NATUURGEBIED HET GROOTE GAT.

19 SEPTEMBER

OPENING EENHOORNFESTIVAL

‘EENHOORNSYMFONIE’ DOOR MUZIEK
HARMONIE OOSTBURG, ‘DE SYMBOLIEK VAN DE EENHOORN’
DOOR PROF. GERRITSEN EN ‘DE EENHOORN VAN OOSTBURG’
DOOR IRENE VAN DAMME
20.00 UUR, LEDELTHEATER.
KAARTEN DAAR VERKRIJGBAAR. ENTREE: € 7,50

UITMARKT, MELD U AAN EN
LAAT UW TALENT ZIEN!

20 SEPTEMBER

WEDEROPBOUW VAN OOSTBURG
‘KUIFJE EN HET GEHEIM VAN DE EENHOORN’
16.00 UUR, LEDELTHEATER.
KAARTEN DAAR VERKRIJGBAAR. ENTREE: € 5,‘WEDEROPBOUW VAN OOSTBURG’,
FILMS EN VERHALEN UIT DIE TIJD
20.00 UUR, LEDELTHEATER.
KAARTEN DAAR VERKRIJGBAAR. ENTREE: € 7,50

21 SEPTEMBER

UITMARKT EN OPTREDENS

CULTURELE VERENIGINGEN UIT DE GEMEENTE SLUIS
PRESENTEREN ZICH, CULINAIRE HOOGSTANDJES VAN DE HORECA,
DJ-CONTEST EN OPTREDENS
10.00 - 24.00 UUR MARKT, LEDELPLEIN, LEDELTHEATER. ENTREE: GRATIS
KASHFEST 2013
19.00 UUR, PENNY LANE. KAARTEN DAAR VERKRIJGBAAR,
WWW.THE-LANE.NL. ENTREE € 10,OPENSTELLING OOSTBURGSE WATERTOREN, SPONSORACTIES
‘VRIENDEN VAN DE WATERTOREN’
10.00 - 17.00 UUR, WATERTOREN. ENTREE € 5,START WANDEL- EN FIETSTOCHTEN, SPEURTOCHT WEDEROPBOUW
VANAF 10.00 UUR, WATERTOREN. PER ACTIVITEIT € 5,-

CultuurSluis, het Ledeltheater, Stichting
Welzijn West Zeeuwsch-Vlaanderen en Aantrekkelijk Oostburg hebben de handen ineen
geslagen om dit jaar gezamenlijk op zaterdag
21 september de UITMARKT te organiseren.
Alle inwoners van West Zeeuws-Vlaanderen,
jong en oud, muziekgezelschappen, toneelverenigingen, musici, bandjes, dj’s, poppenkastspelers en overige creatievelingen die
hun talent willen laten zien, horen of beleven,
krijgen op zaterdag 21 september de kans
om op te treden op de Markt, Ledelplein of
in het Ledeltheater. Wilt u zich aanmelden,
stuur dan een e-mail naar Robert Schilder
robertschilder@gmail.com of bel 06-211 38 318.

22 SEPTEMBER

KERK EN EENHOORNPICKNICK
OECUMENISCHE KERKDIENST
‘WEDEROPBOUW, VERBINDEN EN VREDE’,
MANIFESTATIE VAN BEIDE KERKEN.
10.00 UUR, ELIGIUSKERK & KERKPLEINKERK
EENHOORNPICKNICK
12.00 UUR, VERTREK VANAF DE MARKT NAAR HET
GROOTE GAT. VOORAF GRATIS RESERVEREN

EENHOORNPICKNICK: RESERVEER UW PICKNICKTAFEL
Het Eenhoornfestival wordt dit jaar op zondag 22 september afgesloten
met een ‘Eenhoornpicknick’ rond natuurgebied het Groote Gat als spetterende slotact. Om 12.00 uur is het vertrek vanaf de Markt, ‘achter de
muziek aan’, naar het Groote Gat. Met dank aan de Harmonie Oostburg.
Picknickers nemen hun eigen gevulde mand of tas mee (met servies
en eten en drinken). Voor vervoer naar het Groote Gat van mensen die
minder goed ter been zijn, kan gezorgd worden. De picknicktafels staan
klaar op de Kaas en Broodsedijk. Uw plek aan één van picknicktafels
kunt u vooraf gratis reserveren via everhaeghe@gemeentesluis.nl. Geef
aan met hoeveel personen u komt. Aan elke tafel kunnen maximaal 8
personen zitten. Geeft u zich met minder personen op, dan kunt u bij
anderen ingedeeld worden. Deze middag vindt de officiële opening van

de vlonderbrug plaats, die door de Dienst Landelijk Gebied in opdracht
van de Provincie Zeeland is gemaakt. Bij natuurgebied het Groote Gat
tonen Anita Bekers en haar leerlingen een dans op de Vlonderbrug.
Op diverse plekken kunt u luisteren naar verhalen over de munitieruiming in het Groote Gat door Waterschap Scheldestromen en de flora
en fauna (zoals de groeiende stenen en het kruipende moerasscherm)
door het Zeeuws Landschap. De Provincie Zeeland verhaalt over de
Staats-Spaanse Linies. Op deze middag is de uitreiking van het winnende ontwerp van de Eenhoornrotondes. De ‘Vrienden van de Oostburgse
Watertoren’ zijn van de partij met een ludieke sponsoractie. Ook als u
niet wilt picknicken, bent u uiteraard van harte welkom bij het Groote Gat.
Kom en geniet van al het moois dat Oostburg te bieden heeft!
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Zus & Zo XXL
Het vertrouwde Zus & Zo in het centrum van Oostburg is onlangs
spectaculair uitgebreid. Nu met honderden vierkante meters extra
winkelplezier. Het concept is hetzelfde gebleven, namelijk een bonte
verzameling van kleding, sieraden, kledingaccessoires, gadgets
en cadeauartikelen met regelmatige aanvulling van de nieuwste
artikelen en hipste kleding. “Hmmm, heerlijk snuffelen tussen al die
mooie spulletjes” is een veel gehoorde opmerking van de bezoekers.
“Die sfeer is hetzelfde gebleven maar dan nu extra large”, zegt een
enthousiaste eigenaar Stefan Steijaert. “Het werd hoog tijd voor
deze uitbreiding waardoor we onze artikelen nog beter kunnen
presenteren en ons assortiment fors hebben kunnen uitbreiden.
We hebben inmiddels vele positieve reacties mogen ontvangen en
inmiddels hebben ook de vele toeristen kennis kunnen maken met
onze nieuwe inrichting.”
Bezoekadres: Zus & Zo XXL, Callenfelsstraat 2, 4501 CB Oostburg,
telefoon (0117) 452444, website www.zus-en-zo.nl.

Ondernemen
in Oostburg

Gedeputeerde Carla Schönknecht bezoekt Oostburg
Op 24 juni bezocht Carla Schönknecht, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Oostburg. De adviesgroep Aantrekkelijk Oostburg ontving de
gedeputeerde in het Ledeltheater. Onder leiding van wethouder Peter Ploegaert maakte de adviesgroep - met vertegenwoordigers vanuit het
Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonzorg West-Zeeuws-Vlaanderen en Rabobank
West-Zeeuws-Vlaanderen - een rondgang door het centrum van Oostburg. De speurtocht Wederopbouw Oostburg leidde hen langs een aantal
hoogtepunten van wederopbouwarchitectuur zoals het raadhuis, de kerken, de watertoren en een aantal winkelpanden. Carla Schönknecht was
erg enthousiast over alle ontwikkelingen in Oostburg: “Wij steunen de ontwikkelingen van Aantrekkelijk Oostburg vanuit de Provincie Zeeland. De
rondgang door het centrum toonde ons bijzondere plekken en winkels zoals die van Bianca Bonte. De wederopbouw, de Eenhoorn, de watertoren,
het Ledeltheater, er is hier veel dat kan inspireren. Natuurlijk, er is ook nog werk te doen en daaraan dragen wij als provincie graag bij.”
Wilt u ook graag deelnemen aan de wederopbouwspeurtocht en de schoonheid van Oostburg ontdekken? Dat kan tijdens het Eenhoornfestival.
Vertrek is op zaterdag 21 september om 10.00 uur vanaf de watertoren, deelname € 5,-. De opbrengst gaat naar de stichting ‘Vrienden van de
Oostburgse Watertoren.’

3

Doe mee en realiseer een
aantrekkelijke entree
Van welke kant u Oostburg ook binnen rijdt, meestal komt u
een rotonde tegen. In totaal vormen drie rotondes, vanuit drie
verschillende richtingen, de entree van Oostburg. Uit onderzoek blijkt
dat inwoners graag een aantrekkelijkere entree willen. Daar kunt u
bij helpen! Door een ontwerp voor een kunstwerk in te dienen dat
straks wellicht één of alle drie de rotondes gaat sieren. Voor welk
materiaal en ontwerp u ook kiest, de eenhoorn als één van de mooiste
mythologische figuren uit de geschiedenis moet terugkomen in het
ontwerp. Stuur uw ontwerp in (everhaeghe@gemeentesluis.nl) of
geef het voor 15 september 2013 af bij de gemeente Sluis onder
vermelding van ‘prijsvraag Eenhoornrotondes’. De uitvoering van dit
ontwerp vindt plaats in overleg met de prijswinnaar(s).
De vakjury - bestaande uit Carla Schönknecht (gedeputeerde
Provincie Zeeland), Peter Ploegaert (wethouder gemeente Sluis),
Willem van Vliet (ambtenaar Welzijn en Cultuur van de gemeente
Sluis), Robert de Jonge (voorzitter stadsraad) en Ronny Rammeloo
(voorzitter VOO) - maakt een selectie uit de ingediende ontwerpen.
Deze worden tentoongesteld tijdens het Eenhoornfestival, waarbij
bezoekers hun stem kunnen uitbrengen. Tijdens het festival wordt de
winnaar bekend gemaakt. Hou de volgende nieuwsbrief in de gaten
voor het programma van de bekendmaking! Meer informatie: Elly
Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl
of kijk op www.gemeentesluis.nl.

Wist u dat...
… u al door 5 euro over te maken op rekeningnummer
NL42RABO0155644335 vriend wordt van de Oostburgse
Watertoren? U kunt ook op andere manieren vriend worden.
Meer daarover staat elders in deze nieuwsbrief.
… Omroep Zeeland vanaf november 13 afleveringen van de serie
De Eenhoornruiters uitzendt, waarbij telkens in 13 minuten een
Oostburgenaar gevolgd wordt?
… het 300 jaar geleden is dat De Eenhoorn zich als herberg in
Oostburg vestigde en dat we dit graag met u willen vieren in het
derde weekend van september tijdens het Eenhoornfestival?

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,-.
De winnaar van de ‘doorstuuractie’ van juli is

Walter van Hee
Wij zijn benieuwd wat u vindt van de digitale nieuwsbrief.
Heeft u opmerkingen of ideeën, laat het ons weten via
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Agenda
In de komende maanden vinden verschillende activiteiten
plaats in het kader van ‘De Vrienden van de Watertoren’ en het
Eenhoornfestival. Kijk voor de evenementen en data bij de
desbetreffende artikelen in deze nieuwsbrief.

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 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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