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En de naam is... De Maskerade

Balletschool Anita
Bekers verrijking voor
Oostburg
Op zaterdag 5 september
opende Anita Bekers haar
balletschool aan de Schoolstraat 6. Vele ballerina's van
jong tot ouder dansten op
de Markt voor Eigenwijs en
leidden het toegestroomde publiek van de tijdelijke
naar de nieuwe balletlocatie. Het oude verwaarloosde schooltje was een doorn in het
oog van Oostburgenaren, maar is nu een aanwinst voor Oostburg.
Al 20 jaar geeft Anita Bekers balletles in Oostburg. Na haar opleiding tot danseres in Tilburg vertrok ze naar New York voor
een lerarenopleiding. In New York ontmoette Anita een collega uit Oost-Souburg. Zo kwam zij in Zeeland terecht. Lesgeven bij het MIKV Zeeland combineerde zij met dansen bij
grote shows van Frans Bauer en Lee Towers. Ze haalde haar
Master Onderwijsbevoegdheid in Tilburg en werkte bij SCOOP
als beleidsmedewerker Dans Zeeland. "Mijn passie is dans en
het mogelijk maken dat veel mensen, jong en oud, van dans
kunnen genieten met professionele lessen en een geschikte
ruimte. De balletschool biedt dit zeker, met een mooie balletzaal, zwevende vloer, ruime kleedkamer en sfeervolle entree.
West Zeeuws-Vlaanderen is een prachtige streek om in te
wonen en te werken, een gebied voor mensen met ambitie."
Meer informatie: www.balletschool-anitabekers.nl.

Beste inwoners en
ondernemers van Oostburg,
“Kindercentrum Kidz is verhuisd naar de Frederik
Hendrikstraat om zich te kunnen ontwikkelen
tot het eerste groene kinderdagverblijf in
Zeeuws-Vlaanderen. Eigenaresse en sociaalmaatschappelijk onderneemster Tosca Vervaet
heeft zich hiervoor sterk gemaakt met als doel:
het creëren van een fijne plek vol uitdaging en
spelplezier waar kinderen kunnen ontladen en
opladen.
Ook startte zij met de ontwikkeling van de tuin
BuitenGewoon op het terrein naast Kindercentrum
Kidz. Dit terrein is nu nog paardenweide. Dit
wordt een tuin waar kinderen in een natuurlijke
omgeving spelen en leren, jong en oud zij aan zij
in de moestuin werken en mensen met een beperking kunnen werken. Het wordt een
soort speel- en voedselbos, zelfs groter dan een voetbalveld pal aan de rand van Oostburg.
Ondertussen is een stichting opgericht. Samen met de Oostburgse samenleving, bedrijven,
overheden en instellingen creëren we hier een mooie plek waarin verbindingen tussen
mensen spontaan weer opbloeien.
Als ‘landschapper’ werk ik met veel plezier mee aan de inrichting van deze bijzondere
plek. Inmiddels zijn we al volop aan de slag gegaan. De zonnebloemen aan de Frederik
Hendrikstraat bloeiden al, de gierzwaluwtil in de weide is geplaatst, de kippen en ook de
twee goudbruine varkens lopen rond. Twee zeugjes die de kinderen liefkozend Buurman
& Buurman noemen.
Dit met financiële steun van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Als een eerste gangmaker. En
sommige mensen hebben zich al opgegeven voor ‘lease een kip’. U krijgt dan de kakelverse
eitjes. Ondertussen gaat uw kip bij BuitenGewoon aan de slag. Net zoals ook de varkens
dat doen. In een nomadisch systeem toveren ze samen met hun klauwtjes, snavels en
snuiten de paardenweide stap voor stap om tot een luchtige en vruchtbare bodem voor
de moestuinen en de beplanting die we volgend jaar kunnen planten.
Alles werkt dus mee, zelfs de kippen en de varkens. En u kunt als hulpboer ook mee doen.
Een paar uur in de week bijvoorbeeld. Zo bouwt u mee aan het creëren van nieuwe
waarden, aan de opbouw van een steeds rijker wordende plek, een steeds rijker wordende
samenleving. Aantrekkelijk Oostburg: weer een schepje er bovenop!”
Vriendelijke groeten,
Jos Willemsen
BuitenGewoon op Facebook volgen? www.facebook.com/tuinvanbuitengewoon.
Of kijk op www.stichtingbuitengewoon.eu.
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MFC Oostburg opgeleverd
Bijna een jaar geleden onthulden Sinterklaas en zijn Pieten, tijdens hun intocht in Oostburg, een bouwbord op een leeg bouwterrein achter de Sint
Bavo en Berenburcht. Daarmee startten zij symbolisch de bouw van het
MFC. Nu, bijna een jaar later, staat hier het nieuwe MFC Oostburg. Klaar voor
de ontvangst van haar gebruikers. Dit zijn de basisscholen Sint Bavo en Berenburcht, de kinderopvang en het consultatiebureau van de GGD. De kinderopvang start in de herfstvakantie in het nieuwe gebouw. Vanaf maandag
2 november nemen de scholen hun intrek. Begin volgend jaar volgt ook het
consultatiebureau.
Inrichting buitenruimte
Na de oplevering van het gebouw is de buitenruimte aan de beurt. De
verwachting is dat het schoolplein op 2 november daar waar mogelijk is
bestraat. Het schoolplein wordt verder bestraat en ingericht nadat de bestaande schoolgebouwen zijn gesloopt. De sloopwerkzaamheden gaan
maandag 9 november van start en duren naar verwachting tot en met februari 2016. Dit betekent dat na de herfstvakantie nog geen speeltoestellen op het schoolplein staan en dat het plein tijdelijk wordt omheind met
bouwhekken.

Van twee woningen naar
één huis
Staan twee woningen naast elkaar te koop? Of staat het huis van uw buren te
koop? Dan biedt dit mogelijkheden om de woningen samen te voegen. Zo
ontstaat een grotere woning, die ingedeeld kan worden naar de wensen van
de koper. Dat kan interessant zijn, zeker als u op zoek bent naar meer woonruimte. Bovendien kunt u aanspraak maken op bijdragen en ondersteuning
vanuit de Provincie en de gemeente. Interesse? Neem dan contact op met de
gemeente Sluis. Wij ondersteunen 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.

Bereikbaarheid
De sloop en de inrichting van de buitenruimte heeft tot gevolg dat het
schoolterrein te voet bereikbaar is via het bestaande bruggetje aan de Tragelsingel en via het parkeerterrein aan de Langestraat.
De toegang via de Breijdelstraat wordt volledig afgesloten in verband met
sloopverkeer. De huidige parking aan de Langestraat wordt gebruikt voor
de fietsenstalling, voor parkeren door personeel en kort parkeren voor halen
en brengen van de kinderen (kiss & ride). De verwachting is dat alle werkzaamheden in het voorjaar van 2016 klaar zijn.

Uw woning verdient het!
Meneer en mevrouw Van Kuijk uit de Veerhoeklaan doen mee met de regeling 'Uw woning verdient het' en met de subsidieregeling Meer Met Minder
(MMM) van de gemeente Sluis. Met de regeling 'Uw woning verdient het'
kunnen bewoners €75,- ontvangen voor het verbeteren van het aanzicht en
buitenonderhoud van de eigen woning of garage. Meneer en mevrouw Van
Kuijk gebruikten dit voor het verven van de buitenkant van de woning. Met
de MMM-regeling maakten zij hun woning comfortabel met HR++-glas en
isolatie. Meneer Van Kuijk is voor velen een bekende Oostburgenaar. Hij was
45 jaar docent Duits op meerdere scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Ondanks
dat hun kinderen naar de Randstad vertrokken zijn, blijven zij graag in Oostburg wonen.

Het doel van de regeling 'Uw woning verdient het' is het verbeteren van
het aanzicht van de Oostburgse woningen of garages en daarmee van uw
woonomgeving. Ook wil de gemeente daarmee de samenwerking tussen
bewoners bevorderen en de vastgoedwaarde van woningen behouden. Als
u met een groep meedoet en gezamenlijk de garageboxen of voorgevels
verbetert, ontvangt iedere eigenaar dit bedrag. 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 formulier 'Uw woning
verdient het' invullen, die in het KCC van het gemeentehuis in Oostburg ligt.
De vergoeding van €75,- 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.
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Van Kampen al meer dan
honderd jaar een begrip in
Oostburg
De familie Van Kampen is een begrip in Oostburg als het gaat om schoenen en lederwaren. Sinds 1911, al meer dan honderd jaar dus,
weten klanten de weg te vinden naar de winkel. De lederwarenzaak startte 23 jaar geleden
in de Erasmusstraat en is nu verhuisd naar
de Burchtstraat, naast de schoenenzaak van
Van Kampen. Nu zit alles dus onder één dak.
De winkels hebben ieder hun eigen entree,
maar binnen zijn de panden met elkaar verbonden. Reinout van Kampen kocht in juni
2015 het pand van de buurman en vanaf dat
moment is alles in een versnelling terechtgekomen. De feestelijke opening van de nieuwe
zaak was op 21 oktober. Reinout: "Veel vaste
klanten weten ons te vinden: inwoners, maar
ook toeristen. Wij richten ons op het middensegment met vlotte, sportieve en comfortabele schoenen en voeren merken als Wolky, Gabor en Van Lier. Daarnaast vindt u in
onze lederwarenzaak merken zoals Samsonite, MyWalit, Sacco en My Lady. Onlangs breidden we deze collectie uit met tassen van Krista's, Gigi Fratelli en het reisartikelenmerk
Jump. Wij zijn blij met de gemeenteplannen voor de ontwikkeling van het centrum. Ook
activiteiten zoals de vergroening van ‘t Vestje en de muurschildering op de zijmuur van het
Ledeltheater maken Oostburg aantrekkelijker." Meer informatie: www.vankampenschoenen.nl.

Isabellahof: "Mijn
Bloemist van het jaar"
Bloemenzaak Isabellahof in Oostburg is uitgeroepen tot Beste Bloemenzaak van Zeeland met het cijfer 10 op alle onderdelen. De daarop volgende ronde in Ede-Wageningen viel
Isabellahof opnieuw in de prijzen. Isabellahof behoort nu tot
de top 3 van beste bloemisten en is daarmee genomineerd
voor De Beste Bloemenzaak van Nederland.
Aanvankelijk wilde eigenares Annelies Gijs, die sinds 8 jaar
een bloemenwinkel runt waarvan de laatste 3 jaar in het
winkelgebied in Oostburg, niet aan de wedstrijd meedoen.
De landelijke Vereniging Bloemist Winkeliers haalde haar
over. Annelies: "Ik wilde weten wat ik kan verbeteren en zo
viel ik in de prijzen! Mensen uit de regio kopen mijn bloemen. Ik vind het heel normaal om klantvriendelijk te zijn en
naar hen te luisteren. Zo stel ik vragen over kleur, kosten en
informeer ik de klant over de verzorging van de bloemen. Ik
houd van een opgeruimde, ruime en feestelijke winkel. Dat
past bij bloemen." In het rapport van de jury staat dat klanten tevreden zijn en van plan zijn terug te komen. Ze vinden
de sfeer, presentatie en aandacht die ze krijgen prettig. Meer
informatie: www.isabellahof.nl.

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

Nieuw fragment

Oplossing
Nieuwsbrief nr. 25

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

Voorbereidingen
eerste fase
herinrichting centrum
De gemeenteraad van Sluis stelde afgelopen zomer het
herinrichtingsplan voor het centrum van Oostburg vast. De
voorbereidingen van fase 1 (Raadhuisplein, Burgemeester
Van Erasmusstraat, Burchtstraat, Eenhoornplantsoen en
Brouwerijstraat) zijn in volle gang. De plannen voor aanpassing van het water- en elektranetwerk van Delta zijn zo
goed als klaar. Ook wordt gewerkt aan een plan om van alle
panden de rioolaansluitingen op het hoofdriool te vernieuwen. Naar verwachting start deze vernieuwing nog dit jaar.
Begin 2016 voert Delta werkzaamheden aan het netwerk
uit, zodat eind maart 2016 de definitieve herinrichting kan
beginnen. Ook hiervoor worden de komende maanden de
nodige voorbereidingen getroffen. Eind van het jaar vindt
een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden en ondernemers, die hiervoor een uitnodiging ontvangen.
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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 Oostburg. Ook is de stadsraad een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Sluis. Wilt u ook graag iets
doen voor Oostburg? Of heeft u vragen aan de stadsraad? Dan kunt u contact opnemen met voorzitter
Robert de Jonge via robert@vantkorteheertje.nl.

En de naam is...
De Maskerade!
De onthulling van de naam van de schildering op de zijmuur
van het Ledeltheater vond vrijdag 25 september plaats na de
opening van het Eenhoornfestival. Uit ruim 80 inzendingen
koos Marcus Debie (tweede van rechts op de foto), de maker
van de schildering, de naam 'De Maskerade'. Deze naam prijkt
nu op een bordje naast het kunstwerk, geschonken door de
kunstenaar. De inzender van deze naam, Indy de Hulster uit
Waterlandkerkje (in het midden op de foto), ontving uit handen van wethouder Peter Ploegaert een theaterbon.
Het initiatief tot het kunstwerk komt van de bewoners van
woonzorgcentrum De Burght. Zij stoorden zich aan de saaie
gevel van het Ledeltheater en vonden daarin gehoor bij Warmande, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, de gemeente Sluis
en het Ledeltheater. Gezamenlijk werd - in het kader van het
project Aantrekkelijk Oostburg - een wedstrijd georganiseerd,
waarbij Marcus Debie het winnende ontwerp indiende.

Uitgave:
Redactie:
Concept en realisatie:
Foto’s:

Gemeente Sluis
Gemeente Sluis
Gemeente Sluis
Gilbert Bieshaar,
Gemeente Sluis

STADSRAAD
OOSTBURG
Terugblik op Eenhoornfestival
“De editie van 2015 zit er op. Met
een in alle opzichten nog grootser
en professioneler programma dan
voorgaande jaren. Voor iedereen was
er iets te beleven. Het begon met de
ludieke opening waarbij wethouder
Peter Ploegaert een prachtige witte
Eenhoorn onthulde. Deze witte Eenhoorn staat symbool voor Oostburg
als Eenhoornstad en mag door iedereen uit Oostburg gebruikt worden
bij promotionele gebeurtenissen.
Marieke Tur, lid van de werkgroep
Groen van de stadsraad Oostburg, mocht dit jaar de glazen Eenhoornbokaal in ontvangst nemen,
als verdienste voor haar belangeloze en tomeloze inzet voor Oostburg. Nieuw in het programma
van het Eenhoornfestival was de seniorenmiddag op vrijdag. De Rabozaal, beschikbaar gesteld door
het Ledeltheater, zat vol. De vele muziekoptredens, de overvolle tent tijdens de Oecumenische kerkdienst, de meer dan 50 marktkramen op zaterdag, de gezellige picknick op zondag en het prachtige
weer maakten de feestvreugde compleet. Maar vooral het aanwezige publiek zorgt ervoor dat we
als bestuur van de Stichting Eenhoornfestival kunnen terugkijken op een geslaagd festival. Op onze
website www.eenhoornfestival.nl kunt u nog eens op het gemak de vele foto’s bekijken.
Gemeente Sluis, sponsoren, vrijwilligers, alle deelnemers en publiek: bedankt! Want alleen met jullie
allemaal konden we dit realiseren. We informeren u zo snel mogelijk over de editie in 2016, want die
komt er zonder twijfel!”
Bestuur Stichting Eenhoornfestival

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.
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