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Zwin College ontvangt pluim 
voor verkeersveiligheid

Een doldwaze taxirit
in het Ledeltheater

Het Zwin College heeft de 
verkeersveiligheid prima op 
orde. De middelbare school 
in Oostburg ontving vorige 
week een pluim uit handen 
van de voorzitter van het 
Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Zeeland (ROVZ) 
Kees van Beveren.

Van Beveren is ook lid van 
Gedeputeerde Staten van 
Provincie Zeeland. De prijs 
is uitgereikt tijdens de ver-
keersveiligheidsweek, met 
gastlessen, theorie- en prak-
tijklessen. De ROVZ-pluim is 
voor organisaties die zich bo-
vengemiddeld inzetten voor 

de verkeersveiligheid in Zee-
land. Het Zwin College ont-
ving de opsteker voor diverse 
inspanningen, ook proactief. 
Zo neemt de school al sinds 
1995, het begin, deel aan 
VerkeersEducatie Voortgezet 
Onderwijs, een speciaal ver-
keerslesprogramma gericht 
op jongeren. Het ROVZ prees 
het Zwin College ook voor de 
trendsettende aanpak van de 
bromfi etscursus, nog voor de 
verplichting van het theorie-
certifi caat en later het prak-
tijkexamen. Ook is er in een 
‘school-thuisroute’-aanpak 
voor toekomstige brugklas-
sers voorzien. 
De school ontving een oor-
konde, een taart voor het 
verkeersteam en een eervol-
le vermelding op de website 
www.rovz.nl. 

Na steengoede recensies 
van de media na de Vlaam-
se reeks voorstellingen in 
Antwerpen, doet Taxi Taxi 
nu Oostburg aan. De humor-
volle hitkomedie van Ray 
Cooney wordt op donderdag 
30 oktober gespeeld door de 
Komedie Compagnie in het 
Ledeltheater, om 20.15 uur.
De voorstelling verhaalt 
over een Hollandse taxi-
chauffeur die dichtbij de 
grens met België werkt en 
al jaren een dubbelleven 
leidt. Hij is getrouwd met 
twee vrouwen, een Vlaamse 
en een Hollandse. Ondanks 
zijn strakke uurrooster 
komt hij in de problemen, 
wanneer hij met een her-
senschudding in het zieken-
huis belandt. Hij schakelt 
zijn Vlaamse bovenbuur 
Stan in om te redden wat 
er te redden valt. Maar de 
mannen rekenen buiten 
twee nieuwsgierige agenten 

én het temperament van de 
twee echtgenotes. Deze hit-
komedie speelde negen jaar 
op West End. 

Taxi Taxi is een hilarische voorstelling, gespeeld door de Komedie 
Compagnie.  Foto Koen Blanckaert. 

Nieuwe damclub 
in Oostburg
Interesse in dammen? Een 
aantal fervente dammers 
is van zinnen een damclub 
op te richten in Oostburg. 
Jong en oud, beginnelingen 
en gevorderden, iedereen 
is welkom. Bij voldoende 
belangstelling wordt er een 
bijeenkomst belegd om de 
nieuwe club samen vorm te 
geven. Aanmelden bij Leo 
van den Broeke via 0117-
306024 of 0655131167 of per 
e-mail adaleo@kpnplanet.nl.

Apollo Sluis zoekt musici 
Muziekvereniging Apollo 
in Sluis zoekt nieuwe leden 
met passie voor muziek. 
Apollo werkt samen met de 
Koninklijke Harmonie de 
Zeegalm. Apollo speelt mu-
ziek in verschillende stijlen, 
van klassiek tot pop en rock 
en van musical- tot fi lm-
muziek, en van zowel bui-
tenlandse tot Nederlandse 
arrangementen. Muzieklief-
hebbers die interesse hebben 
en een blaas- of strijkinstru-

ment bespelen of percussi-
onist zijn, kunnen contact 
opnemen met Apollo Sluis, 

via apollosluis@zeelandnet.
nl. De website van de vereni-
ging is www.apollosluis.nl. 

Muziekvereniging Apollo speelt muziek in alle stijlen.

Vrijwilligers gezocht voor 
Raadskelder Belfort
De Stichting J.H. van Dale 
in Sluis zoekt vrijwilli-
gers voor het toezicht in de 
Raadskelder van het Belfort. 
In de Raadskelder zijn ge-
middeld vijf verschillende 
kunsttentoonstellingen per 
jaar. De vrijwilligers ont-

vangen de bezoekers en 
geven informatie over de 
kunstwerken. Het Belfort is 
open van woensdag tot en 
met zondag, van 13.00 tot 
16.30 uur. Aanmelden via 
0117-302443 of marianne-
verbeke@hotmail.com. 

 Openbare vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie van de gemeente Sluis houdt op 
donderdag 30 oktober 2014 een openbare vergadering. Deze 
vergadering vindt om 9.00 uur plaats in het Klanten Contact 
Centrum, Nieuwstraat 22 te Oostburg. De agenda ligt vanaf 
woensdag 29 oktober 2014 ter inzage in het Klanten Contact 
Centrum en is vanaf deze datum digitaal raadpleegbaar via 
www.gemeentesluis.nl. 

Vragen aan de gemeente?
Sluis heeft Antwoord©, bel 140117.
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ACTIVITEITEN: 

23-10-2014 | IJzendijke | Museum Het Bolwerk: Lezing
Boeiende lezing gehouden door drs. Hester van der Donk, 
getiteld: De achtkantige kerk. Vierhonderd jaar Nederlands 
Hervormde kerk te IJzendijke. De lezing sluit aan bij de feeste-
lijke viering van het vierde eeuwfeest van de kerk.
Meer informatie en reserveren: tel. 0117 - 301 200
museuminfo@zeelandnet.nl

25-10-2014 | Sluis | 6e Sluise Bridge Kroegendrive
De aanvang van de spelen (in diverse horecazaken) is om 
12.30 uur, de bridgers worden vanaf 11.00 uur verwacht in res-
taurant Het Hart van Sluis. Voor meer informatie en inschrij-
ving: amartens42@zeelandnet.nl of via tel. 0117 - 492 595.

26-10-2014 | Sint Anna ter Muiden | Voorstelling: Herwonnen Tijd
Herwonnen Tijd is de titel van het herfstproject van het Open 
Dichthuis 2014 waarin het vertrouwen en de vrijheid terug-
keert en de mens probeert de draad van het leven weer op te 
pakken. Aanvang: 15.00 uur. Locatie: NH Kerk.

31-10-2014 | IJzendijke | Lampionoptocht

Uitnodiging kernbezoek Eede
De gemeente Sluis wil graag goed geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in de verschillende kernen. Daarom brengt het 
college van Burgemeester en Wethouders op donderdag 30 oktober 2014 een kernbezoek aan Eede.

Hierbij nodigen wij u, als inwoner van Eede, van harte uit om van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur in de Hof van Eede, Dorpsplein 3, met ons 
van gedachten te wisselen over wat u met betrekking tot de ontwikkelingen in Eede bezighoudt. Uiteraard is er alle gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Graag tot ziens op 30 oktober!

 INFORMATIE GEMEENTE SLUIS

Postadres: Postbus 27, 4500 AA Oostburg

Bezoekadres: Klanten Contact Centrum, Nieuwstraat 22,
4501 BG Oostburg

Internet: www.gemeentesluis.nl, info@gemeentesluis.nl

Telefonisch bereikbaar: tel. 140117, ma. t/m do. 8.30-16.30 uur.
vr. 8.30-12.00 uur. Openbare Werken buiten kantooruren:
tel. 0117 - 453 317

Geopend: ma. t/m do. 8.30-13.00 uur, wo. 8.30-16.00 uur en
voor burgerzaken tot 19.30 uur, vr. 8.30-12.00 uur.

Als u er zeker van wilt zijn dat u vlot geholpen kunt worden, 
maak dan een afspraak via tel. 140117 

Porthos Sluis: Loket voor welzijn, zorg en opgroeien 
Nieuwstraat 2 Oostburg, ma. t/m vr. 8.30-17.00 uur
Tel. 0117 - 457 050

HUISVUIL

 Binnen de bebouwde kom: 
Week 43 22 t/m 24 okt. grijze container
Week 44  29 t/m 31 okt. groene container

 Buiten de bebouwde kom: 
Week 44 27 t/m 29 okt. grijze en groene container
  

Informatie Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD): 
Tel. 0900 - 44 33 333

Milieustraat:
Transportweg 17 Oostburg, tel. 0117 - 451 023

Brocante in Aardenburg
Na een succesvolle editie in 
2013 is er op 26 oktober op-
nieuw een Najaarsbrocante-
markt in Aardenburg. 
Liefhebbers van brocante 
en vintage snuisterijen kun-
nen die dag van 11.00 tot 
17.00 uur in het Kerkje aan 
de Sassenstraat 3 terecht 
voor een aanvulling op de 

persoonlijke verzameling, 
een bijzonder cadeautje of 
een onverwachte vondst.

Acht brocanteurs uit Bel-
gië en Zeeuws-Vlaanderen 
pakken uit met een veelzij-
dige collectie, van roman-
tisch en doorleefd tot jaren 
zestig en kleurrijk. 


