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Beste inwoners en ondernemers van Oostburg,
Als we nu op de Markt in Oostburg lopen, komen we voortdurend bekenden tegen.
Als filmmakers hebben we het afgelopen jaar Oostburg leren kennen en waarderen.
De watertoren, de Vrienden van de Watertoren, het Ledeltheater, Kikke TV, de mensen
van de stadsraad en de werkgroep Groen, Eigenwijs, de nieuwe ondernemersvereniging,
de wederopbouwarchitectuur, het Groote Gat… We zijn er van gaan houden!
Voor de televisieserie De Eenhoornruiters zijn we heel wat keren afgereisd om Oostburgenaren
te filmen die proberen Oostburg aantrekkelijker te maken. Het resultaat is een serie van
13 afleveringen, vanaf 21 november te zien op Omroep Zeeland.
Dat betekent dat ons werk er bijna op zit. Jammer, want het was een leuke klus. Inmiddels kennen
we zoveel mensen, dat het voelt als thuis komen. We hopen dan ook al onze nieuwe vrienden te
zien op de première van De Eenhoornruiters woensdag 20 november in het Ledeltheater.
Vriendelijke groeten,
Joska Zinkweg (rechts) in actie voor
De Eenhoornruiters

Rode loper gaat
uit voor première
Eenhoornruiters

Joska Zinkweg & Jolanda Santbergen

KOMT
U OOK
?

Woensdag 20 november a.s. bent u van harte welkom
bij het Ledeltheater voor de feestelijke première van
de tv-serie De Eenhoornruiters! Omroep Zeeland
zendt deze 13-delige serie vanaf donderdag
21 november uit. De serie gaat over inwoners van
Oostburg die strijden tegen de gevolgen van krimp.
Hun verhaal en inzet voor een aantrekkelijk Oostburg
staat in de reeks centraal. De première begint om
16.30 uur. U bent vanaf 16.00 uur van harte welkom.
Na afloop van de première is er gelegenheid om onder
het genot van een drankje met elkaar na te praten.

Wilt u de première bijwonen?
Meldt u zich dan uiterlijk dinsdag 19 november a.s.
aan bij Eline Eversdijk, tel. 0118-499995 of e-mail
eeversdijk@omroepzeeland.nl.
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Red de druppels: stand van zaken
Ron Frinks, voorzitter van de Vrienden van de Oostburgse Watertoren: “De acties rond
de watertoren en het kunstwerk van Johnny Beerens liepen van begin juli tot en met
eind september. Ruim duizend belangstellenden bezochten de expositie over de
totstandkoming van ‘De Druppels’. Inmiddels is het eindrapport af. Er melden zich nog
steeds nieuwe vrienden aan, ook al dachten we dat met ruim 2000 de vijver wel zo’n beetje
was leeggevist. Er komen ook nog steeds bedragen binnen van sponsors. We blijven
dus nog even in actie om dit allemaal goed te verwerken. Blijf onze facebookpagina
en website volgen: www.facebook.com/VriendenVanDeOostburgseWatertoren en
www.vriendenvandeoostburgsewatertoren.nl.
Het hoofddoel van de vrienden is het aantonen van draagvlak voor het behoud van de
druppels. Met die meer dan 2000 vrienden twijfelt niemand meer aan dat draagvlak.
En de vrijwilligers die op vele plekken in de regio de vrienden inschreven, kunnen het
volmondig beamen: de bevolking vindt dat de watertoren met de druppels bij Oostburg en omgeving hoort. Zoals de Eiffeltoren bij Parijs hoort en het
Colosseum bij Rome. Of, om dichter bij huis te blijven, zoals het mooi gerestaureerde Belfort bij Sluis hoort of het fraaie nieuwe Spuiplein bij Breskens.
De actie is natuurlijk pas succesvol als we Johnny Beerens komend voorjaar in actie kunnen zien op de schil van de toren. De beslissing valt hopelijk 21
november in bovengenoemd Belfort. Laten we optimistisch zijn. Maakt u vast een foto van de watertoren zoals hij er nu bij staat. Dan kunt u straks het
verschil tussen voor en na nog eens goed bekijken. Stap met uw camera op een grauwe herfstdag naar de watertoren en bedenk: straks komt er weer
een prachtig voorjaar!”

Eenhoornfestival geslaagd

Oostburg stond van 19 tot en met 22 september in het teken van het
Eenhoornfestival. Een festival voor en door Oostburgenaren, maar ook ‘Noord-’,
‘Zuid-’ en ‘Westburgenaren’ waren van harte welkom. Een cultureel evenement
dus voor de gehele streek en haar bezoekers. Het was een geslaagd evenement
dat leidde tot vele positieve reacties. Zeker voor herhaling vatbaar is dan
ook de conclusie! Natuurlijk zijn er ook leer- en verbeterpunten, die van het
festival de komende jaren alleen maar een nog geslaagder evenement kunnen
maken. Heeft u zelf nog tips, ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl!

Wereldwinkel Oostburg
Al 25 jaar heeft Oostburg een
wereldwinkel vol cadeaus
en
levensmiddelen.
De
wereldwinkel wil met deze
producten werken aan een
rechtvaardiger wereld met
respect voor alle mensen,
culturen en het milieu.
Met de verkoop zorgt de
wereldwinkel ervoor dat de
producenten, veelal uit de
derde wereld, een eerlijke prijs
verdienen aan hun kwalitatief
goede product. Zo kunnen zij
een menswaardig bestaan opbouwen. De wereldwinkel drijft
eerlijke handel, het is geen liefdadigheidsinstelling. Loopt u
eens binnen bij het Raadhuisplein 6 en ontmoet één van de
15 vrijwilligers!

Een terugblik...
Donderdag 19 september startte het festival met een door Hans de Doelder gecomponeerde ‘Eenhoornsymfonie’, uitgevoerd door Muziekvereniging
Harmonie Oostburg. Met een staande ovatie liet het publiek haar waardering blijken. Hans de Doelder ontving uit handen van burgemeester Annemiek
Jetten de wisseltrofee ‘Glazen Eenhoorn’. Naast lezingen over de symboliek van ‘De Eenhoorn’ bracht regioartiest Adrie Oosterling met zijn muzikale
intermezzo een ode aan kunstwerk De Druppels op de watertoren van Johnny Beerens.
Vrijdag 20 september stond in het teken van de jeugd en senioren. De jeugd werd ’s ochtends verrast met het sprookje ‘de Eenhoorn en de Watertoren’,
gemaakt door Tijl Damen. De avond werd door vele belangstellenden bezocht voor verhalen en filmfragmenten over de Wederopbouw van Oostburg.
Zaterdag 21 september droegen muziek, poëzie, theater, live-optredens, culinaire hoogstandjes en prachtig weer bij aan een geslaagde en druk
bezochte UITmarkt. Clear Water bracht ‘s avonds een spetterend optreden in een volle feesttent. De afsluiting op zondag 22 september was ‘de kers op
de taart’. Na de Oecumenische kerkdienst begaf een groot gezelschap, voorafgegaan door muziek en de eenhoorn, zich naar het Groote Gat voor de
Eenhoornpicknick. Meer dan 200 gasten schoven aan en waren onder andere getuige van de opening van de vlonderbrug. Het bleek maar weer eens
tijdens het Eenhoornfestival: het zijn de mensen die Oostburg aantrekkelijk maken!
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Bewoners aan de slag
Meneer en mevrouw Schotman uit de Jan Steenstraat wonen in een woning met het
energiezuinigste label A. “De MMM-folder en de informatie in het Zeeuwsch Vlaams
Advertentieblad stimuleerden ons de energiemarkt in Den Hoekzak te bezoeken.
Hier hebben we een maatwerkadviseur ontmoet die een EPA rapport opstelde en
ons op alle vlakken verder hielp. Onze woning had een D-label met een Energie Index
van 1,89. Na het aanbrengen van spouwisolatie, HR++ glas en zes zonnepanelen is
dat nu een A-label met een index van 1,05. De gemeente adviseerde ons regelmatig
en begeleidde ons in het verkrijgen van de MMM-premie. We zijn heel gelukkig dat
we hebben meegedaan. Het is goed dat in Oostburg zoveel huizen door deze actie
inmiddels energiezuiniger zijn geworden.”
De gemeente Sluis 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.

Pluim Stichting ‘t Vestje
Johnny en Heidi Fenijn en Erwin Martens werden op woensdag
18 september verrast door Walter van Hee met een bloemetje
en gratis toegangskaarten voor het Eenhoornfestival. Zij
organiseren namelijk al vijf jaar lang de Kinderspeelmiddag op
't Vestje voor iedereen in Oostburg, met succes! Dat verdient
natuurlijk waardering. Walter: "De kracht van dit evenement
zit vooral in de samenwerking, de saamhorigheid van de
bewoners en de buurtbetrokkenheid. Johnny, Heidi en Erwin
zijn de stuwende krachten, die anderen enthousiasmeren
om mee te doen en aanwezig te zijn. Dit jaar vond de
speelmiddag op zaterdag 14 september plaats. Ondanks
het druilerige weer was er volop plezier. Kinderen speelden
er op los. Volwassenen genoten van verse wafels, koffie en
andere versnaperingen. In kraampjes werden verenigingen
en instanties gepromoot. Elkaar ontmoeten is de rode draad
van iedere Kinderspeelmiddag. 't Vestje is dan ook een buurt
die mensen met elkaar verbindt! Een pluim voor genoemde
personen, hun achterban met vrijwilligers, maar vooral ook
voor de wijk ’t Vestje."

De mooiste kookwinkel van
Nederland
Wie Kookwinkel Bianca Bonte binnenstapt, ontdekt een nieuwe wereld. Koken,
proeven, kijken, ervaren; hier verliest iedere kookliefhebber zijn hart. En wie de
bekoringen van het koken en tafelen nog niet kent, ontdekt in Oostburg een
nieuwe passie. De verleidelijke Kookwinkel Bianca Bonte is ook internationaal niet
onopgemerkt gebleven. Begin november ontving Bianca de Global Innovation
Award; een prestigieuze Amerikaanse prijs voor excellente winkels. De jury prees
in haar rapport de uitstraling van de winkel en de passie van Bianca en haar team.
Hierdoor is de winkel met het brede assortiment absoluut het omrijden waard. Je
vindt hier werkelijk alles wat te maken heeft met koken, bakken en goed tafelen.
En meer, want naast de ruime collectie kookboeken heeft Bianca Bonte ook een
smaakvol assortiment thee, koffie en olijfolie van de tap. Bianca zelf is met recht
trots. “Ik wilde meer sfeer en beleving in de winkel brengen. Dat is gelukt. Bijna
dagelijks wordt er gekookt of gebakken; daarmee verleiden we de mensen op
straat. Het ruikt lekker, het smaakt goed. Zo maken we van iedere dag een klein
feestje.”
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Eenhoorns sieren
straks entrees
Groot was de belangstelling voor de zes geselecteerde ontwerpen voor de
Eenhoornrotondes! Tijdens het Eenhoornfestival brachten ruim 450 mensen hun
stem uit op één van de ontwerpen die de jury selecteerde uit 38 inzendingen. Met
een overweldigende meerderheid ging de publieksvoorkeur uit naar het ontwerp van
de werkgroep Groen van de stadsraad Oostburg, waarbij Eenhoorns bovenop palen
het verkeer richting Oostburg verwelkomen. Wethouder Conny Almekinders maakte
de winnaar bekend tijdens de Eenhoornpicknick. De Provincie Zeeland onderzoekt, als
eigenaar van de rotondes, hoe het ontwerp ingepast kan worden en kan voldoen aan
alle veiligheidseisen. Meer informatie leest u in de volgende nieuwsbrief.

Wist u dat….

Stuur door en maak
kans op theaterbon

…… Omroep Zeeland vanaf november 13 afleveringen van de serie
De Eenhoornruiters uitzendt, waarbij telkens in 13 minuten een
Oostburgenaar gevolgd wordt? Op 21 november is de eerste aflevering!

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

Agenda
20 november:
Première Eenhoornruiters, vanaf 16.00 uur in Ledeltheater
21 november:
Eerste aflevering Eenhoornruiters, Omroep Zeeland, 18.25 uur
21 november:
raadsvergadering, Belfort Sluis, 19.30 - 22.00 uur. De raad neemt
onder andere een besluit over het opknappen van de watertoren.
Kijk op www.gemeentesluis.nl/bis voor de agenda.

Agenda

De winnaar van de ‘doorstuuractie’ van september is

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

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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