
Heerlijk zomeren in Oudenburg
Meer dan ooit hebben we ernaar uitgekeken en nu is ze er: de zomer van de vrijheid. Hopelijk kunnen jullie genieten van een 
min of meer normale vakantie. Al moeten we de nodige voorzichtigheid aan de dag blijven leggen. Hoewel enerzijds de corona-
cijfers nog steeds goed blijven evolueren en al heel wat landgenoten volledig werden gevaccineerd, mogen we ons anderzijds niet 
laten verrassen.

Abdijhoeve
De Abdijhoeve wordt langzaamaan in zijn oude glorie hersteld. Er komt 
ruimte voor twee recazaken (restaurant/ontbijthuisje), een ceremonie-
zaal, een vergaderruimte en een tentoonstellingsruimte. Nog even en we 
kunnen opnieuw trots zijn op het hart van Oudenburg! Dat konden we 
niet realiseren zonder de steun van Vlaams minister van Onroerend Erf-
goed Matthias Diependaele. Voor de restauratie kende onze N-VA-mi-
nister dit jaar een premie van 150.000 euro toe, waarvoor dank!
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Het virus circuleert nog altijd. Mogelijk 
ook in Oudenburg. Dat is belangrijk als 
u deze zomer van plan bent om een van 
de vele geplande activiteiten en evene-
menten bij te wonen. We hopen u daar 
toch talrijk en veilig te verwelkomen.

Zo kunnen we onder andere de fototen-
toonstelling IMPACT warm aanbeve-
len. De foto’s geven een impressie van 
het leven voor en tijdens de lockdown. 
Voor de  muziekliefhebbers is er een 
ware Belpop route uitgestippeld waar de 
Oudenburgse muziek ruimschoots aan 

bod komt. Verder in dit blad worden 
nog andere leuke en vooral originele ac-
tiviteiten voorgesteld waar u deze zomer 
met gans het gezin kunt van genieten.

Oudenburg op de kaart
N-VA Oudenburg kijkt intussen ook al 
vooruit naar het moment dat de werken 
in de Abdijhoeve zullen voltooid zijn. 
Een realisatie waar ook N-VA-minister 
Matthias Diependaele zijn schouders 
heeft onder gezet. De in zijn glorie 
herstelde Abdijhoeve zal Oudenburg 
weer op de kaart zetten en zal mogelijk 

opnieuw meer mensen naar onze stad 
lokken. Onze lokale economie kan er 
alleen maar wel bij varen. We hopen dan 
ook dat onze lokale handelaars stilaan 
het rampzalige coronajaar achter zich 
kunnen laten. Vanuit deze gedachte 
is ook het magazine Beleef! gegroeid. 
Het magazine waar N-VA-schepen Stijn 
Jonckheere mee het initiatief voor nam 
en dat lokaal winkelen moet stimuleren. 
Ten slotte hopen we jullie allen te mogen 
begroeten op de jaarlijkse 11 juliviering. 
Dat wordt een picknickconcert met Au-
gustijn Vermandere in het abtspark.

Bestuurslid Pieter Gilliaert aan 
de Abdijhoeve.
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Zomerprogramma
Het stadsbestuur hee�  opnieuw gezorgd voor een aangenaam coronaveilig zomerprogramma. Er zal weer heel wat te doen 
zijn in Groot-Oudenburg. Schepen Stijn Jonckheere hee�  gezorgd voor ruimte voor onder andere: 

Beleef! 
Als N-VA-schepen van Lokale Economie hee�  Stijn Jonckheere zijn schouders 
gezet onder ‘Beleef’! Een magazine met kortingsbonnen en andere voordelen 
bij bijna 100 lokale handelaren. 

Deze bonnen kunnen in totaal meer dan 2.000 euro opleveren! Dat is natuurlijk 
een zeer mooi bedrag voor de inwoners van Groot-Oudenburg, maar we willen 
met dit magazine de mensen vooral stimuleren om lokaal te kopen. Op deze 
manier kunnen we tal van handelaren steunen die het moeilijk hebben gehad het 
voorbije jaar. 

Deze bonnen zijn bovendien een opportuniteit om je lokale handelaar eens echt te 
leren kennen. Koop lokaal, laat je niet verleiden tot impulsaankopen via webwin-
kels en laat Groot-Oudenburg op die manier heropleven. Veel dank en veel plezier 
met het bonnenmagazine!

11 juliviering: picknickconcert met 
Augustijn Vermandere in het abts-
park op zondag 11 juli om 11u30. 
Breng je eigen picknick mee en 
geniet gratis mee van het muzikale 
talent van Augustijn (reserveren 
verplicht).

Schepen Stijn Jonckheere met het 
bonnenmagazine Beleef!. 

MUZIEK
Belpop wandeling of fi etstocht met tien 
haltes waar je kan luisteren naar enkele 
unieke stukjes Belpop geschiedenis in 
Oudenburg. De muzikale geschiedenis 
in onze stad is rijk. Hoog tijd om deze 
bijzondere verhalen te vertellen. 

CULTUUR

Een nieuwe fotozoektocht doorheen 
onze prachtige deelgemeenten Roksem 
en Westkerke.Fototentoonstelling IMPACT: deze 

expo toont 10 foto’s die de wereld 
voor corona in beeld brengen, 10 
foto’s die de harde realiteit van lock-
down vastleggen en 10 foto’s waaruit 
we een boodschap van hoop en 
solidariteit kunnen halen om deze 
moeilijke periode te overwinnen.

THEATER

‘Het Bankje’ van OPENDOEK: op 10 
bankjes op verschillende plaatsen 
doorheen Oudenburg worden QR- 
codes aangebracht. Die leiden je naar 
originele, aangrijpende verhalen van 
stemacteurs (ter vervanging van het 
amateurtheater).

oudenburg@n-va.be
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Impact
Tot 24 oktober kan je de fototentoonstelling IMPACT 
bezoeken in het Romeins Archeologisch Museum. 30 
laureaten werden verkozen door een onafhankelijke 
professionele jury uit meer dan 300 inzendingen van over 
heel Vlaanderen. Zes Oudenburgse inzendingen hebben 
de selectie net niet gehaald. Het stadsbestuur is echter 
bijzonder trots op het hoge niveau en over de kwaliteit van 
de Oudenburgse fotografen waardoor ze beslist hebben om 
deze foto’s tentoon te stellen in de cafetaria van het RAM. 
N-VA-bestuurslid Rita Hoste, tevens amateurfotograaf, 
mag zich een van de zes gelukkigen noemen. Het ganse 
N-VA-bestuur is bijzonder trots op haar!

 Impact met bestuurslid Rita Hoste.

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Bunkerdag
N-VA-leden Hervé Desanghere en Lucien Decleer 
en bestuursleden Rita Hoste en Marc Gilliaert 
waren aanwezig op de allereerste bunkerdag in 
Oudenburg. Dat was een schot in de roos! De 
bunkers langs de Zandvoordsestraat en de Goede-
boterstraat kon men op zondag 23 mei bezoeken. 
Er waren gidsen en re-enactors aanwezig om de 
historiek weer even tot leven te brengen.

www.n-va.be/oudenburg

3NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE



Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 93 
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


