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Beste inwoners en 
ondernemers van Oostburg,

Opening balletschool 
Anita Bekers

“Waarschijnlijk heeft u het al met eigen ogen gezien of gehoord, Oostburg is weer een 
kunstwerk rijker! Op de zijgevel van het Ledeltheater is in augustus door mij en mijn 
lieftallige partner Nancy Montforts de nieuwe muurschildering afgerond. Na ongeveer  
25 dagen werken, 125 spuitbussen en de nodige liters muurverf is deze graffiti-mural van 
maar liefst bijna 200 m2, naast de bekende muurschildering op de watertoren, een nieuwe 
aanwinst voor Oostburg en omgeving.

Terugblikkend op dit project kan ik alleen maar zeggen dat ik trots ben op het eindresultaat 
en dat alles op rolletjes verliep. De uitleg over het idee achter mijn ontwerp kunt u straks 
terugvinden op een kunstbordje bij de muurschildering. Mijn kunstwerk is volledig 
uitgevoerd met spuitbussen, iets waarvan veel voorbijgangers dachten dat dit niet 
mogelijk was. Dat bleek uit de vele enthousiaste en positieve reacties. Veel inwoners, 
voorbijgangers en toeristen maakten gezellig een praatje en volgden de voortgang met 
veel nieuwsgierigheid. Het contact met de mensen was erg leuk. Ik heb het verblijf in 
Oostburg en Zeeuws-Vlaanderen dan ook als zeer prettig ervaren. 

Als dank hebben Nancy en ik de bewoners en medewerkers van De Burght getrakteerd 
op échte Limburgse vlaai en willen we iedereen nogmaals bedanken voor hun goede 
zorgen, met name de heren Becu en Wesemael, de initiatiefnemers voor dit project en een 
inspiratiebron. Deze heren keken vanaf hun balkons rechtstreeks uit op de voorheen saaie 
bakstenen muur. Zij hebben nu een iets ander uitzicht gekregen. Duste Schilderwerken 
wil ik bedanken voor het belangeloos uitlenen van de steiger en natuurlijk ook de 
gemeentelijke medewerkers Elly Verhaeghe en Arco Willeboordse voor hun vertrouwen in 
mijn kunsten. Je haalt tenslotte toch een Limburger in huis!    

En nu door naar mijn volgende project in midden Frankrijk waar ik een Louis de Funès mag 
gaan spuiten op de zijgevel van een woonboerderij. Meer van mijn werk kunt u vinden op: 
www.gomadgraffix.nl.”

Met de creatieve groeten,

Marcus Debie

In juli en augustus 2015 beschilderde Marcus Debie van Art 
& Designstudio Gomad Graffix de zijgevel van het Ledel-
theater tegenover woonzorgcentrum De Burght. De muur-
schildering werd vervaardigd op initiatief van de bewoners 
van woonzorgcentrum De Burght, zorginstelling Warmande, 
Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, het Ledeltheater en de  
gemeente Sluis. 

De onthulling van de schildering vindt plaats op vrijdag  
25 september om 16.00 uur, tijdens de officiële opening van 
het Eenhoornfestival. Om te voorkomen dat de onthulling 
naamloos gebeurt, vraagt de gemeente Sluis uw hulp voor 
het bedenken van een passende naam. Kunstenaar Marcus 
Debie kiest uit de inzendingen de winnende naam. De win-
naar krijgt een leuke prijs!

Het formulier voor het indienen van een aansprekende 
naam vindt u op diverse plekken in Oostburg. Dit formulier 
kunt u tot en met zaterdag 12 september inleveren bij het 
Ledeltheater (Ledelplein 16-17 in Oostburg) of opsturen 
naar de gemeente Sluis (t.a.v. A. Willeboordse, Postbus 27, 
4500 AA Oostburg). Ook kunt u uw inzending mailen naar  
everhaeghe@gemeentesluis.nl

Verzin een mooie naam voor de muur-
schildering van het Ledeltheater

Afgelopen zaterdag opende de balletschool van Anita 
Bekers officieel haar deuren. Anita en haar man Marco 
hebben een voormalige kleuterschool aan de School-
straat 6 verbouwd tot woonhuis en balletschool. Hier 
kan jong en oud naar hartelust dansen! Wethouder 
Albert de Bruijn deed tijdens de opening alvast een 
poging, samen met een aantal ballerina’s. 

http://www.gomadgraffix.nl
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20nieuwsbrief%20nr.%2025
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Donderdag 3 september bezocht Carla Schönknecht, gedeputeerde van de Pro-
vincie Zeeland, Oostburg. Onder leiding van wethouder Peter Ploegaert maakte de 
adviesgroep Aantrekkelijk Oostburg - waarin vertegenwoordigers vanuit het minis-
terie van Binnenlandse Zaken, de Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaande-
ren, Warmande, Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen 
zitting nemen - met haar een rondgang door ‘t Vestje. De gedeputeerde was erg 
enthousiast over 't Vestje dat zo mooi is opgeknapt. Ook een korte wandeling 
door het centrum maakte onderdeel uit van het programma. Zoals op de foto is te 
zien, werden medewerkers van Atelier De Schelp van Tragel Zorg verblijd met een  
bezoek van de groep. 

Adviesgroep Aantrekkelijk 
Oostburg: afscheid  
Annemarie Gerbrandy, 
welkom Joop Pennings                  

Bewoners aan de slag

Annemarie Gerbrandy was tot voor kort vanuit het ministerie van 
Binnenlandse Zaken (programma Bevolkingsdaling) betrokken bij 
de adviesgroep Aantrekkelijk Oostburg. Zij draagt het stokje over 
aan haar collega Joop Pennings. Annemarie, op de foto vergezeld 
door Leo van de Brand van de provincie (links) en projectleider Mar-
cel de Paauw van de gemeente Sluis (rechts), vertelt: "In 2012 is het 
project Aantrekkelijk Oostburg gelanceerd. Een mooi voorbeeld 
van vereende krachten: inwoners, bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties, de gemeente Sluis, provincie Zeeland en het ministerie 
van Binnenlandse Zaken spannen zich samen in om Oostburg weer 
aantrekkelijk te maken. Met een woningmarkt die in balans is en een 
aantrekkelijk winkelcentrum. Sinds de start is er veel in gang gezet: 
van het slopen, vervangen, samenvoegen en/of verbeteren van wo-
ningen tot meer groen, de bouw van het multifunctioneel centrum 
en het ontwikkelen van een concreet plan voor de herinrichting van 
het centrum. Er zijn talrijke initiatieven en activiteiten georganiseerd 
zoals festivals, energiebeurzen en themabijeenkomsten. Twee jaar 
geleden mocht ik vanuit het ministerie het stokje overnemen van 
mijn collega Bert Hector. Vanuit de adviesgroep Aantrekkelijk Oost-
burg kon ik de ontwikkelingen op de voet volgen. Mooi om te zien 
hoe bewoners en ondernemers zich inzetten voor een vitaal en aan-
trekkelijk Oostburg. Nu draag ik op mijn beurt het stokje weer over 
aan Joop Pennings, die vanuit het ministerie betrokken blijft. Ik wens 
iedereen in Oostburg veel succes toe bij de verdere uitvoering van 
het project. Met alle aanwezige energie, creativiteit, inzet, betrok-
kenheid en samenwerking moet het zeker lukken Oostburg aantrek-
kelijk te houden!"

Buitenspeeldag Oostburg

Rondleiding door Oostburg

Op 10 juni organiseerde Kinder-
centrum Kidz! samen met Porthos 
Sluis een buitenspeeldag voor alle 
kinderen uit Oostburg en omstre-
ken. Daarmee sloten zij aan bij 
de Nationale Buitenspeeldag van 
Jantje Beton. De kinderen brach-
ten met allerlei timmergerei hun 
bouwideeën tot uitvoering, re-
den op skelters, voetbalden in de 
weide en genoten van de boerde-
rijdieren bij Kidz! Kijk voor meer 
informatie over Kidz op www.kin-
dercentrumkidz.nl. 

De familie Wang aan de Jupiter in Oostburg ging aan de slag met energiebesparende maatregelen. Mevrouw Wang: "Bij de 
gemeente zag ik een folder over de Meer Met Minder-regeling en bezocht ik de Energiebeurs in Oostburg. Op die overvolle, 
maar gezellige markt raakte ik in gesprek met mensen die ons verder hielpen. Ons huis is met een infrarood pistool opgeme-
ten. We hadden label E en het advies was om de spouwmuren en het dak te isoleren. Dat hebben we gedaan. We hebben nu 
label C. In een week tijd hebben twee mannen het werk uitgevoerd. Onze dochter, die haar koude zolderkamer met een extra 
elektrisch kacheltje verwarmde, heeft nu een warme en aangename kamer zonder kacheltje. We gaan verder met energiebe-
sparing, want het is goed bevallen." 

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. De regeling geldt nu voor alle inwoners van de gemeente Sluis. 
Inwoners van Oostburg kunnen meer informatie krijgen bij Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl.

http://www.kindercentrumkidz.nl. 
http://www.kindercentrumkidz.nl. 
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20nieuwsbrief%20nr.%2025
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STADSRAAD
OOSTBURG

Nieuws van 
de stadsraad 
Oostburg

In deze rubriek leest u meer over activiteiten van de 
stadsraad Oostburg. Want de stadsraad is actief op 
vele fronten en doet veel voor de inwoners van Oost-
burg. Ook is de stadsraad een belangrijke gespreks-
partner voor de gemeente Sluis. Wilt u ook graag iets 
doen voor Oostburg? Of heeft u vragen aan de stads-
raad? Dan kunt u contact opnemen met voorzitter Ro-
bert de Jonge via robert@vantkorteheertje.nl. 

Eenhoornfestival 2015

Kunst in de etalage

Op 25, 26 en 27 september is het zo ver! Dan vindt het Eenhoonfestival 2015 plaats. Het bestuur 
heeft het programma rond en de drie dagen staan bol van activiteiten voor heel jong tot zeer 
oud. Een nog grotere feesttent dan 2014 komt op het Ledelplein te staan zodat de Markt vrij is 
voor allerlei buitenactiviteiten. 

Vrijdag 25 september
De officiële opening van het festival is om 16.00 uur met de onthulling van de schildering op de 
zijmuur van het Ledeltheater. Aansluitend wordt de naam van dit kunstwerk bekend gemaakt. 
Naast de vrijdagavondmarkt is er een interessante quiz in het Ledeltheater. In de grote tent speelt 
onze Oostburgse trots Jacco Ricardo, die eerst voor de kinderen en later voor de ouderen een 
speciale show heeft bedacht. Daarna start een geweldig muzikaal programma, dat tot in de late 
uurtjes duurt. 

Zaterdag 26 september
Cultureel hart is de Markt waar de hele dag activiteiten zijn. De kunst- en cultuurmarkt, boeken- 
en platenmarkt en streekproducten geven de Markt een welhaast ouderwetse aanblik. In de tent 
zijn er de hele dag optredens, circusworkshops, open podium en dansworkshops onder leiding 
van de dansschool van Anita Bekers en muziek van Muziekschool Musicsande. Zaterdagavond 
treden vier bekende bands op in de tent. Voor de inwendige mens worden de hele dag speciale 
streekgerechten aangeboden. Wat te denken van Zeeuwse Peekluts of Boerenkoolstamp mee 
rookwoste? Kom het allemaal meemaken!

Zondag 27 september
Dit jaar hebben we nog meer activiteiten dan andere jaren. Natuurlijk bent u welkom op de Oe-
cumenische kerkdienst en de picknick aan het Groote Gat. Daarna maken vanaf 14.00 uur tot in 
de avond vele koren en andere musici hun opwachting in de tent op de Markt. 

Kijk op www.eenhoornfestival.nl voor meer informatie en het volledige programma!

Bewoners en toeristen kunnen vanaf heden weer het 
werk bekijken van (amateur)kunstenaars in leegstaan-
de winkelpanden in Oostburg. De etalage van 'Fierens' 
op de hoek van de Nieuwstraat/het Raadhuisplein is 
inmiddels ingericht. Denise van Steenberghe expo-
seert hier haar tekeningen en schilderijen die zij onder 
andere gemaakt heeft tijdens haar opleiding aan de 
Kunstacademie in Maldegem en bij de schilderlessen 
van Margôt Bierens in de Braakman. De opbrengst van 
eventueel verkochte tekeningen of schilderijen komt 
ten goede aan het kankerfonds KWF.

De werkgroep Etalages van de stadsraad Oostburg 
probeert samen met de Vereniging Business Collec-
tief Eenhoornstad het centrum van Oostburg op deze 
manier nog meer op te vrolijken. De tentoonstelling is on-
geveer twee maanden te bekijken, alleen vanaf de straat-
kant. Wie graag eens wil exposeren, kan contact opnemen 
met Marieke Tur van de werkgroep Etalages via e-mail 
turdebree@zeelandnet.nl of met de Vereniging Business 
Collectief Eenhoornstad via e-mail info@oostburg.nl.

Een enthousiast bestuur van het  
Eenhoonfestival nodigt u van harte uit! 

Een feest voor en door Oostburg.  
En alle toegang is gratis!

mailto:robert%40vantkorteheertje.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.eenhoornfestival.nl
mailto:turdebree%40zeelandnet.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:info%40oostburg.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
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Multifunctioneel Centrum: deelnemer in beeld

Herinrichtingsplan Centrum Oostburg vastgesteld

Tijdens de bouw van het Multifunctioneel Centrum komt in iedere nieuwsbrief één van de toekomstige ge-
bruikers van het centrum in beeld. Dit keer Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 

Rianne Vons, directeur van Stichting Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, is blij dat het bijna zover is. "Wij van-
gen 140 kinderen in Oostburg op en zien uit naar de verhuizing in de herfstvakantie, omdat we er echt op 
vooruit gaan. Niet alleen wordt de huisvesting beter, maar werken we nog meer samen met onze partners in 
het Multifunctioneel Centrum, zodat we kinderen tussen de 0 en 12 jaar een zo optimaal mogelijke ontwik-
kelingskans bieden. De overgang van de kinderopvang naar de basisschool wordt verbeterd. Zo zijn er plan-
nen om in samenwerking met beide basisscholen kinderen van 3 jaar, die al toe zijn aan onderwijs, eerder 
in contact met leerstof te brengen. Kinderen van deze tijd hebben andere behoeften, waarop we samen 
kunnen inspelen. We hebben bijvoorbeeld veel aandacht voor taalontwikkeling en bewegingsonderwijs. Het 
is bekend dat kinderen de eerste drie levensjaren het meeste leren. Er is meer aandacht voor baby's, ons 
beleid is dat we iedere dag voorlezen. Ook muziek en zingen stimuleert de taalontwikkeling. Kinderen die  
veel bewegen nemen gemakkelijker leerstof op." Rianne geeft aan dat Barry Haerens, unit manager, de eerste 
contactpersoon is in West Zeeuws-Vlaanderen, zowel voor ouders als voor personeel. Nathalie Vergouwen is senior pedagogisch medewerker van de nieuwe  
locatie. Beiden overleggen regelmatig met de andere gebruikers van het multifunctionele centrum over de ontwikkeling van de kinderen en over de huisvesting.

De gemeenteraad stelde op 25 juni 2015 het Herinrichtingsplan Centrum Oostburg (Handboek Buitenruimte en teke-
ning) vast. Ook is het benodigde krediet verstrekt. De uitvoering vindt in drie fasen plaats: 
• Fase 1 (najaar 2015 - voorjaar 2016): Raadhuisplein - Erasmusstraat -  Burchtstraat - Eenhoornplantsoen - 
 Brouwerijstraat (tot 't Pompje) + het MFC-terrein
• Fase 2 (najaar 2016 - voorjaar 2017): Markt - Langestraat
• Fase 3 (najaar 2017 - voorjaar 2018): Destombestraat - Ledelplein - 
 Gobiusstraat - St. Eligiusplein

In de loop van november/december 2015 beginnen de eerste - voornamelijk ondergrondse - werkzaamheden. Medio 
januari 2016 starten we met de feitelijke herinrichting die op dit moment wordt voorbereid. De herinrichting bestaat 
onder andere uit het aanbrengen van bestrating en straatmeubilair en uit vergroening. Als onderdeel van het totale 
proces vinden inloopbijeenkomsten plaats, waarbij inwoners zich kunnen laten informeren over de werkzaamheden en 
vragen kunnen stellen. Hierover volgt tegen die tijd meer informatie in deze nieuwsbrief en op de gemeentepagina's 
van het ZVA.

Samenvoegregeling: een voorbeeld  
Op de foto ziet u een woning aan de Grotendam in Oostburg voor en na de sloop van het pand. 
De omgeving is opgeknapt door de sloop en de entree langs het Groote Gat en de Grotendam is 
daarmee aantrekkelijker geworden. Daarnaast hebben bewoners van de ernaast gelegen woning 
met de sloop hun tuin uitgebreid. Een mooi voorbeeld van de samenvoegregeling. Want onder deze 
regeling valt dus ook het slopen van de naastgelegen woning, zodat de vrijgekomen grond gebruikt 
kan worden voor bijvoorbeeld uitbreiding van de tuin of voor het plaatsen van een garage.

De gemeente Sluis ondersteunt bewoners graag bij het samenvoegen van woningen omdat dit leidt 
tot een beter evenwicht op de woningmarkt en dit de leefbaarheid ten goede komt. De regeling 
geldt voor alle inwoners van de gemeente Sluis. Inwoners van Oostburg kunnen meer informatie 
krijgen bij Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl. Voor Na

Uw woning verdient het!
Met de regeling ‘Uw woning verdient het’ kunt u, als inwoner van Oostburg, dit jaar € 75,- ontvangen voor het opknappen van de buitenkant van uw wo-
ning. Het geld is beschikbaar voor maximaal 100 woningen in Oostburg en wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. Het doel van de regeling is 
verbetering van het aanzicht van uw woning of garage, behoud van de vastgoedwaarde en het stimuleren van samenwerking tussen buren. 

Voor meer informatie over de regeling kunt u contact opnemen met Elly Verhaeghe, tel. 06 - 1164 7156, e-mail everhaeghe@gemeentesluis.nl. Ook kunt u 
een voucher invullen, die in het KCC van het gemeentehuis in Oostburg ligt. De vergoeding van €75,- euro ontvangt u als u voldoet aan de voorwaarden 
en als u de factuur van ingekochte materialen bij de gemeente indient. Voor meer informatie klik hier. 

mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
mailto:everhaeghe%40gemeentesluis.nl?subject=Reactie%20op%20de%20nieuwsbrief
http://www.gemeentesluis.nl/Nieuws_en_Activiteiten/Nieuws/2015/April/Tegemoetkoming_voor_buitenonderhoud_woningen_in_de_kern_Oostburg
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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 bijdragen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de 
Provincie Zeeland, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Warmande en Rabobank 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 ligt in het Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22 in Oostburg. De redactie behoudt 
zich het recht voor om aangeleverde artikelen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

Uitgave:  Gemeente Sluis
Redactie:  Gemeente Sluis
Concept en realisatie: Gemeente Sluis
Foto’s:  Gilbert Bieshaar, 
  Gemeente Sluis 

De naam van de winnaar van Ontdek je plekje wordt niet meer gepubliceerd in de nieuwsbrief, maar krijgt voortaan persoonlijk bericht.

Oostburgenaar en fotograaf Gilbert Bieshaar trakteert u in iedere 
nieuwsbrief op een rondgang langs typisch Oostburgse plekjes. 
Weet u waar deze detailfoto is gemaakt? Laat u dan van uw beste 
Oostburgse kant zien en mail de oplossing zo snel mogelijk naar  
nieuwsbrief@aantrekkelijkoostburg.nl. Degene met de juiste 
inzending ontvangt een theaterbon van het Ledeltheater ter 
waarde van € 10,-. Zijn er meerdere goede inzendingen, dan wint 

degene die het eerste heeft gemaild. In de volgende nieuwsbrief laten we de complete foto zien 
en tonen we weer een nieuwe detailfoto van een volgend typisch Oostburgs plekje. 

Ontdek je plekje in Oostburg: 
doe mee en win een theaterbon

Agenda:

Oplossing 
Nieuwsbrief nr. 24
Fietstunnel tussen Oostburg 
en ZuidzandeNieuw fragment

- Woensdag 9 september 16.00 uur
Opening JOTA, Raadhuisplein 4, door wethouder 
Albert de Bruijn. Met een voorstelling van balletschool 
Anita Bekers.
 
- Eenhoornfestival 
Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 september

EyeWish opticiens in prachtig 
opgeknapt pand
EyeWish Opticiens verhuisde onlangs van Burchtstraat 13 naar nummer 18. Dit tot volle 
tevredenheid van het team en de klanten. Het pand op nummer 18 is prachtig opgeknapt 
in de stijl van de Wederopbouw. Caroline Vandemaele werkt 17 jaar als opticien. Zij startte 
als assistent en inmiddels is zij bedrijfsleider. "Het is fijn om in Oostburg een zaak te heb-
ben. De klanten komen doelgericht hun inkopen doen. Het werken met mijn vier collega's 
voor klanten vind ik erg aangenaam. Ik hou van mijn vak. Onze nieuwe winkel is ruimtelijk, 
open en overzichtelijk en wij genieten van het nieuwe interieur. Wij willen de klant zo goed 
mogelijk helpen, zijn allemaal opgeleid als opticien en blijven cursussen volgen. Wij stellen 
hen op hun gemak door tijd en aandacht te geven. Dit waardeert onze vaste klantenkring. 
Ook toeristen die ieder jaar hier hun vakantie houden, komen iedere keer weer bij ons te-
rug." Caroline vindt het fijn dat het verkeer in de toekomst weer in hun straat mag komen. 
"In Oostburg is  er behoefte aan winkelen met de auto, vooral omdat sommige klanten op 
leeftijd en minder goed ter been zijn. Het  nieuwe centrumplan met meer groen en een 
nieuwe inrichting is een welkome verbetering." Tenslotte pleit Caroline voor speciaalzaken, 
zoals een schoenmaker die zich binnenkort vestigt op de Markt. "Een Smoothiebar met 
groenten en fruit bijvoorbeeld, een verkooppunt voor streekproducten of een Boerendag 
voor boeren uit de omgeving die hun landbouwproducten kunnen tonen en verhande-
len. Dit zou Oostburg nog meer versterken." 

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

