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Acht jaar geleden kwam ik naar Zeeuws-Vlaanderen. Ik bekeek vijf huizen en koos voor het huis vlakbij de watertoren in 
Oostburg. Niet direct vanwege die watertoren, meer vanwege het huis zelf. Een beetje vanwege Oostburg, maar dan vooral 
omdat ik dan dicht bij het Zwin College zat, waar ik ging werken. IJzendijke, Zuidzande en Breskens waren afgevallen van-
wege de woningen zelf, niet vanwege de dorpen. Pas later ontdekte ik voordelen van Oostburg. De supermarkten, een aantal 
kwaliteitswinkels, een aantal restaurants waar je ook zonder duur te doen even wat kunt gaan eten, toen nog vijf bakkers, 
de vuilnisstort handig vlakbij, het Ledeltheater waar zomaar Jan Akkermans speelde, en als je naar een van die leuke dorps-
kernen wilt een mooi centraal gelegen uitvalsbasis. Ook kreeg ik te horen dat een voordeel van Oostburg ten opzichte van 
de dorpskernen was dat iedereen elkaar met rust liet. Dat beviel mij als grootstedeling wel: de illusie anoniem rond te lopen. 
 
Later vond ik mezelf actief in het culturele leven in Aardenburg en merkte toen dat ik het vreemd begon te vinden dat ik dat 
niet in Oostburg deed, want daar woonde ik toch? Dat men mij vroeg om voorzitter te worden van de stichting Vrienden van 
de Oostburgse Watertoren was een mooie gelegenheid om iets samen met Oostburgenaren te doen. Het is mij goed bevallen 

om samen met deze enthousiaste club actief te zijn voor een doel dat bij mijn eigen woonplaats hoort. En oh ja: die watertoren is prachtig, ook als je er 
naast woont.
 
Aantrekkelijk Oostburg begint voor mij met mensen die iets willen. Niet bij gebouwen of beelden, niet bij architectuur, maar bij mensen die willen dat 
hun omgeving er goed bij staat. Mensen die hun verantwoordelijkheid nemen om die omgeving niet te laten verpieteren. Omgeving is dan niet alleen de 
tastbare bouwwerken, maar ook wat er gebeurt, wat mensen doen. Daarom geef ik de pen graag door aan Tijl Clement. Ik zie uit naar wat hij vanuit zijn 
culturele belangstelling heeft te zeggen over aantrekkelijk Oostburg.

Vriendelijke groeten,

Ron Frinks
Voorzitter stichting Vrienden van de Oostburgse Watertoren
vriendenow@zeelandnet.nl

De Eenhoornpicknick op zondag 22 september is de spetterende slotact van het Eenhoornfestival. Om 12.00 uur 
vertrekken de picknickers vanaf de Markt naar het Groote Gat, ‘achter de muziek aan’ die gespeeld wordt door muziek-
vereniging ‘Harmonie’ Oostburg. De picknicktafels staan voor u klaar op de Kaas en Broodsedijk. Deze middag opent 
wethouder Conny Almekinders de vlonderbrug. Tijl Damen heeft speciaal voor het Eenhoornfestival een sprookje  
geschreven, ‘De eenhoorn en de watertoren’, dat hij opvoert samen met de kinderen van basisscholen de Drieklank, 
Sint Bavo en de Berenburcht. Ook kunt u kijken naar  een optreden van Anita Bekers met leerlingen van haar ballet-
school. Waterschap Scheldestromen is aanwezig om vragen over de munitieruiming in het Groote gat te beantwoor-
den. Het Zeeuws Landschap vertelt u graag meer over de flora en fauna (zoals de groeiende stenen en het kruipende 
moerasscherm) en de Provincie Zeeland gaat in op de Staats-Spaanse Linies. Op deze middag wordt ook het winnen-
de ontwerp van de Eenhoornrotondes bekend gemaakt. Iedereen mag zijn/haar eigen picknickmand meenemen. U 

kunt gratis een picknicktafel reserveren via everhaeghe@gemeentesluis.nl. Er zijn er inmiddels al tien gereserveerd voor 80 picknickers. Kom ook langs en 
geniet van het samen zijn, de inspirerende verhalen en prachtige optredens! Bij slecht weer vindt de picknick plaats in de festivaltent op de Markt. 

Eenhoornfestival: wie helpt mee? 
Het programma van het Eenhoornfestival staat bol van de activiteiten en daarmee garant voor veel gezelligheid! Dit alles kan alleen maar mogelijk gemaakt 
worden met heel veel handen. Hulp is dan ook erg welkom tijdens deze dagen. Zoals bij het ‘aankleden’ van de picknick in het Groote Gat. 

Bent u geïnteresseerd om te helpen bij één van de activiteiten? Kijk dan even op www.vrijwilligaandeslag.nl, hier ziet u de vrijwilligersvacatures 
voor deze dagen. U vindt precies wat er gevraagd wordt en kunt zich direct aanmelden, alle hulp is welkom!

Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,

Eenhoornpicknick 22 september: welkom aan tafel!

mailto:vriendenow%40zeelandnet.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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Een mooie woonomgeving, dat wil toch iedereen? En toch kennen we 
allemaal voorbeelden van woningen, winkels en terreinen waarvan de 
onderhoudstoestand ernstig te wensen overlaat. Het gemeentebestuur 
wil dat deze panden een opknapbeurt krijgen en richt zich daarbij in 
eerste instantie op Oostburg voor aansluiting met het project Aantrekkelijk 
Oostburg. Inmiddels is geïnventariseerd om welke panden het gaat. De 
gemeente benadert de eigenaren van deze verpauperde panden per brief 
en vraagt hen naar hun plannen. In een persoonlijk gesprek worden concrete 
afspraken gemaakt over wat wanneer wordt aangepakt. Als de eigenaar 
niet reageert of zich niet aan de afspraken houdt, start de gemeente een 
handhavingstraject dat de mogelijkheid biedt een eigenaar te dwingen 
zijn pand op te knappen. In het uiterste geval kan de gemeente, op kosten 
van de nalatige eigenaar, de werkzaamheden laten uitvoeren. Uiteraard 
is de gemeente er veel aan gelegen om samen met de pandeigenaar tot 
een aanpak te komen. Maar ook moet duidelijk zijn dat afspraken over de 
aanpak niet vrijblijvend zijn. Tot nu toe verloopt de aanpak goed en zijn 
de eerste resultaten zichtbaar. Eigenaren van leegstaande winkel- en/of 
kantoorpanden in het centrum van Oostburg zijn verplicht leegstand die 
langer duurt dan zes maanden te melden bij het college van B en W. Zo gaan 
we met elkaar verpaupering tegen!

Vergelijk uw energieverbruik met vrienden en buren en bespaar op uw 
energierekening! Met de ‘slimme meter’ kunt u zonder hoge investeringskosten 
direct aan de slag. Dit is dezelfde elektriciteits- en gasmeter die nu in uw 
meterkast hangt, maar deze vernieuwde versie is ook op afstand uit te lezen. 
Vandaar de naam ‘slimme meter’. De slimme meter is bedoeld om mensen 
aan te zetten tot energiebesparing, omdat de meter inzicht geeft in het gas- 
en elektraverbruik. Voor 2020 krijgt iedereen in Nederland gratis een slimme 
meter. Maar u hoeft niet te wachten tot 2020. Enerlogic en Delta Netwerk 
Bedrijf kunnen ervoor zorgen dat uw slimme meter nu al wordt geïnstalleerd. 
Doe daarvoor mee aan het initiatief Duurzaam Groede, ondersteund door de 
gemeente Sluis. Voor meer informatie en aanmelding kunt een kijkje nemen 
op www.duurzaamgroede.nl of www.enerlogic.nl. 

De familie Bolleman heeft haar 
woning aan de Weststraat 4-6 
eens goed aangepakt met een 
prachtig resultaat. De heer 
Bolleman licht toe: “Via onze 
buurman kwam ik in contact 
met de Oostburgse Meer Met 
Minder-regeling. Ik heb contact 

opgenomen met Elly Verhaeghe. Na de reservering zijn we meteen 
aan de slag gegaan. De werkzaamheden kwamen even stil te liggen 
omdat onze buurman ondertussen enthousiast was geworden 
en tegelijkertijd met ons zijn muren heeft laten isoleren. Eigenlijk 
wilden we al jaren ons huis verduurzamen, maar steeds kwam er iets 
tussen. Nu, mede dankzij de Oostburgse regeling, is het toch gelukt. 
We hebben spouwisolatie aangebracht en zes zonnepanelen en een 
collector voor de zonneboiler geplaatst. Dat heeft geresulteerd in een 
energiesprong van label F met energie-index 2.70 naar label C met 
energie-index 1.46.”

De gemeente Suis ondersteunt bewoners graag bij de kwaliteitsslag 
van woningen omdat dit leidt tot een lagere energierekening 
en dit de vastgoedwaarde en de leefbaarheid ten goede komt.  
Meer informatie: Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail 
everhaeghe@gemeentesluis.nl.

Samen zorgen voor een 
mooie woonomgeving

Slim meten van uw eigen 
energieverbruik

Bewoners aan de slag

150 jaar Harmonie 
Oostburg met musicalster 
Maike Boerdam
Muziekvereniging ‘Harmonie’ Oostburg bestaat 150 jaar, voldoende 
reden voor een speciaal concert met musicalster Maike Boerdam op  
2 november. Dirigent Hans de Doelder is heel blij met haar 
medewerking. “Het is een bijzondere kans om een feestelijk concert 
neer te zetten. De leden van ‘Harmonie’ Oostburg zullen zich daar extra 
voor inspannen. De samenwerking met Maike Boerdam is een nieuwe 
ervaring voor ons, maar ook voor Maike, en belooft juist daardoor voor 
het publiek een niet te missen avondje uit te worden in het gastvrije 
Oostburgse Ledeltheater!” Maike is afkomstig uit Sluis en bekend 
van musicals als ‘Elisabeth’, ‘The Sound of Music’, ‘Sunset Boulevard’, 
‘Evita’, ‘Mary Poppins’, ‘Miss Saigon’ en ‘Annie’. Kaarten verkrijgbaar via  
www.ledeltheater.nl.

http://www.duurzaamgroede.nl
http://www.enerlogic.nl
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.ledeltheater.nl
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Van donderdag 19 tot en met zondag 22 september staat oostburg in het 
 teken Van het eenhoornfestiVal. Van jong tot oud, Van cultuur-  

tot muziekliefhebber, er is Voor iedereen Van alles te beleVen. kom en geniet 
Van al het moois dat oostburg te bieden heeft!

het Volledige programma staat op www.eenhoornfestiValoostburg.nl

22 september 
oecumenische kerkdienst en 

eenhoornpicknick   
10.00 uur: oecumenische kerkdienst in de eligiuskerk, op het 

kerkplein en in de festiValtent op de markt. het thema Van deze 
dienst is ‘wederopbouw, Verbinden en Vrede’. 

 
12.00 uur: Vertrek Vanaf de markt naar het groote gat 

‘achter de muziek aan’, met dank aan de harmonie oostburg. 
de eenhoornpicknick bij natuurgebied het groote gat is de 

spetterende slotact Van het eenhoornfestiVal.  
 

meer informatie oVer de picknick Vindt u op de  
eerste pagina Van deze nieuwsbrief. 

19 september 
dag Van de eenhoorn 

om 20.00 uur: opening Van het eenhoornfestiVal  
in het ledeltheater door burgemeester annemiek jetten.  
zij reikt de glazen eenhoorn uit aan iemand die zich op  

bijzondere wijze heeft ingezet Voor oostburg. deze aVond 
kunt u luisteren naar een primeur Voor de stad:  

de eenhoornsymfonie. deze eenhoornsymfonie wordt 
uitgeVoerd door muziekVereniging harmonie oostburg die 

dit jaar 150 jaar bestaat! prof. gerritsen en ireen Van damme 
(heemkundige kring wzV) Vertellen oVer de eenhoorn en 

oostburg. op Veler Verzoek zal het watertorenlied klinken. 

21 september 
eenhoorn uitmarkt, optredens  

en culinaire Verrassingen 
10.00 tot 17.00 uur: presentatie culturele Verenigingen Van de 

gemeente sluis in het ledeltheater, op het ledelplein en op het 
marktpodium. ontmoet muziek- en toneelgroepen, dichters en 

VerhalenVertellers, Voor jong en oud is er Van alles te beleVen! 
 

12.00 tot 20.00 uur: culinaire streekVerrassingen op de markt, 
Verzorgd door de horeca Van oostburg. 

19.00 uur: kashfest 2013 in penny lane, kaarten Via  
www.the-lane.nl  

20.00 tot 22.00 uur: dj-contest op de markt 

22.30 tot 24.00 uur: clearwater, een creedence clearwater reViVal 
tribute band op de markt

20 september 
dag Van de wederopbouw  

20.00 uur:  in het ledeltheater kunt u getuige zijn 
Van nostalgische filmbeelden en foto’s Van de 

wederopbouwperiode Van oostburg, afgewisseld 
met getuigenissen Van  enkele oostburgenaren 

die de wederopbouwperiode bewust meemaakten. 
ook op deze aVond kunt u genieten Van het 
watertorenlied, laat u Verrassen en zing  

met ons mee!
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Word vriend van de Oostburgse Watertoren!
Het benefietconcert WARM WATER op 6 september was een feestelijk evenement. 
Miranda Dieleman van de stichting Vrienden van de Oostburgse Watertoren 
was gastvrouw. Zij introduceerde de artiesten die allemaal hun fantastische 
muziek ten gehore brachten. Adrie Oosterling, Lisa Verhaeghe (begeleid door 
Ries de Vuyst) en Champagne Charlie zongen een speciaal Watertorenlied. Ook 
Gait Klein Kromhof,  Francis Levoy, Johnny Blackman, Zeeuwse Peter, Tijl Damen 
en Ellen Minderhoud traden op. De 2000ste vriend, Lily Durenkamp, werd door 
het bestuur op het podium in het zonnetje gezet. Een mooie avond met een 
boodschap: RED DE DRUPPELS!

In september kunt u nog meedoen aan allerlei activiteiten. Zo is in september 
de watertoren elke zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur te bezoeken. Van  
19 tot en met 22 september, tijdens het Eenhoornfestival, komt u de vrienden 
van de Oostburgse watertoren tegen met verschillende wervingsacties.  
De watertoren is op zaterdag 21 september eerder open, namelijk vanaf  
10.00 uur. Dan starten ook gelijk de wandel- en fietstochten vanaf de toren. 

Een huifkar verbindt het Ledeltheater met de watertoren. U kunt gratis op- en afstappen. Op 28 september kunt u tussen 11.00 en 16.00 uur van de 
toren abseilen. De kliminstructeurs van de politieschool Zeeland zorgen voor begeleiding. De kosten zijn € 50,- en komen volledig ten bate van de actie 
RED DE DRUPPELS. Abseilers moeten zich vooraf opgeven via neeltjedebest@watertorenoostburg.com onder vermelding van naam, huisnummer, 
postcode en telefoonnummer. Inschrijven kan tot 21 september.

Bent u nog geen vriend? Meld u aan! Want hoe meer vrienden, hoe beter. Meer informatie:  www.vriendenvandeoostburgsewatertoren.nl.

Marianne van der Houwen is vrijwilliger bij de Open Kring. Zij 
vertelt: “Op Kerkplein 2, in het protestantse kerkcentrum, is het 
ontmoetingscentrum De Open Kring gevestigd. Elke woensdag 
van 9.00 tot 11.30 uur komen hier ongeveer 30 mensen uit 
Oostburg en uit de streek samen. De Open Kring bestaat 18 jaar. 
De kerken, maatschappelijke organisaties en de gemeente Sluis 
(vanuit het Platform Sociale Zekerheid) namen het initiatief. De 
Open Kring wil eenzaamheid en gebrek doorbreken. “Wij vertellen 
elkaar onder andere verhalen, zingen liedjes, spelen spelletjes 
zoals bingo en maken kaarten. Het is er vooral gezellig. De toegang 
en een kop koffie of thee is gratis. Met Kerst en Pasen is er een 
feestelijke gratis brunch en elke laatste woensdag van de maand 
eten we samen. We gaan ook samen op stap. Hiervoor wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Op 14 augustus bezochten we de 
watertoren en de expositie van Johnny Beerens. En natuurlijk zijn 
wij vriend van de watertoren! De Open Kring draait op vrijwilligers. 
De kerken en Porthos ondersteunen de begeleidingsgroep.” Wilt 
u woensdagochtend eens een kijkje komen nemen? Bel dan 
naar (0117) 440218 of mail naar nmppeterse@zeelandnet.nl of 
f.hagenaar@mwzvl.nl.

Even voorstellen: De Open Kring, ook voor u

Stem mee voor een aantrekkelijke entree
Vanaf donderdag 19 tot en met zaterdag 21 september kunt u in het Ledeltheater uw stem uitbrengen op één van de ontwerpen die zijn ingediend 
voor de prijsvraag van de Eenhoornrotondes. Tijdens de Eenhoornpicknick maakt wethouder Conny Almekinders bekend welk ontwerp de meeste 
stemmen heeft gekregen. Breng dus uw stem uit en bepaal mee hoe de entree van Oostburg eruit komt te zien!  U kunt vanaf volgende week ook 
stemmen via https://www.facebook.com/pages/Eenhoornfestival/196436237183595?fref=ts.

mailto:neeltjedebest%40watertorenoostburg.com?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.vriendenvandeoostburgsewatertoren.nl
mailto:nmppeterse%40zeelandnet.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:f.hagenaar%40mwzvl.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
https://www.facebook.com/pages/Eenhoornfestival/196436237183595%3Ffref%3Dts.
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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.

Uitgave:  Gemeente Sluis
Redactie: Gemeente Sluis
Concept en realisatie: Rammeloo Communications

Foto’s: 
Gemeente Sluis, Ronny Rammeloo,
Peter Nicolai en Rhoda de Dobbelaere

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 augustus is de  

familie Goosens. 

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

nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl.

Agenda
14 september:   kinderspeeldag ’t Vestje,  
    van 10.00 tot 18.00 uur
14 september:   Bluesfestival The Lane vanaf 16.00 uur, 
    www.bluesclubthelane.nl
19 -22 september:  Eenhoornfestival Oostburg
2 november:   concert muziekvereniging 
    ‘Harmonie’ Oostburg met  
    Maike Boerdam in het Ledeltheater,   
    20.00 uur

’t Posthoekje beste postagentschap

Wist u dat….

Speciale aanbieding

’t Posthoekje aan de Brouwerijstraat 39 is al een aantal keren op rij uitgeroepen tot het beste 
postagentschap van Nederland. Maureen de Rijcke: “Zo’n verkiezing stimuleert mij om door te gaan. 
De beste van zevenhonderd agentschappen is toch bijzonder. Ik vind het geweldig om met mensen 
om te gaan, dat doe ik dagelijks met veel plezier. Het leven is voor mij zeker geen sleur.”  ‘t Posthoekje 
is onlangs verbouwd. Voor mensen met een ING rekening is de dienstverlening uitgebreid waardoor 
zij meer in Oostburg kunnen regelen. ’t Posthoekje heeft een ruime collectie kaarten, kantoorartikelen 
(van paperclip tot inktcartridge), kopieservice tot A3 formaat (ook in kleur) en leuke cadeauartikelen 
(van Appelaere tot sfeervolle cadeaublikken met foto’s van Oostburg). Kortom, een bezoekje aan  
’t Posthoekje is zeker de moeite waard. U wordt er gastvrij ontvangen door Maureen en haar  
vakkundige team. Meer info www.posthoekje.nl.  

…… Omroep Zeeland vanaf november 13 afleveringen van de serie 
De Eenhoornruiters uitzendt, waarbij telkens in 13 minuten een 
Oostburgenaar gevolgd wordt?
……er al tien picknicktafels gereserveerd zijn en dat de 
Eenhoornpicknick ook bij slecht weer gewoon doorgaat, namelijk in 
de festivaltent op de Markt? Zorg dat u erbij bent en reserveer een tafel 
via everhaeghe@gemeentesluis.nl!

Het Ledeltheater heeft een speciale aanbieding voor diegenen 
die zowel 19 als 20 september het Eenhoornfestival bezoeken.  
De toegang voor beide avonden tezamen is €10,- in plaats van €7,50 
per avond. Kaarten verkrijgbaar via www.ledeltheater.nl. 

mailto:nieuwsbrief%40aantrekkelijkoostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20Nieuwsbrief
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