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Symbiose
Goud is vermoedelijk het meest tot de verbeelding sprekende metaal ter wereld. Tine Verwerft
ontwerpt juwelen van hout en bladgoud. Zij bewerkt stukjes hout tot een sieraad door water- of
glansvergulding om een extra betekenis aan de halskettingen te geven. De toegepaste kunst om
één ketting te maken, vraagt een weekje intensieve arbeid. De vernissage is op vrijdag 5 mei 2017
om 18.00 uur in het buurthuis ’t Hoekje met een aperitiefhapjes en drankjes. Tine’s artistieke
talenten kun je nog tot 31 juli 2017 volledig gratis bewonderen. Meer info op het nummer
059/33.36.91 of je kan via mail centrumleidster Sara Rombout contacteren.

Zeegroenst
Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid aangeeft dat er van een kustbeleid geen sprake is. Maar
klopt dat wel? Wijkbewoner Bart Slabbinck schreef in opdracht van de Universiteit Gent de studie
‘Een andere kijk op de kust’ en ondervroeg daarvoor 99 centrale hoofdpersonages. De resultaten
zijn opvallend en vraagt een specifieke kustvisie waarbij alle actoren en factoren worden aangebracht. Op woensdag 10 mei 2017 om 20.00 uur zal Bart Slabbinck zijn conclusie in zaal Centrum
(Stokersstraat 10) bij het Davidsfonds toelichten. Inschrijven kan via voorzitter Jean Huys of
secretaris Leo Coulier waarbij leden € 4,00 en niet-leden € 6,00 betalen inclusief een drankje.

Polyanthisch
Samen de straten, pleinen en speelpleintjes proper houden en extra grondig schoonmaken. Bij de
opschoondagen van 10, 11 en 12 onder het nominatief ‘Lentekriebels’ gaat men voor een blinkende wijk. Het buurthuis ’t Hoekje inviteert alle wijkbewoners op zaterdag 13 mei 2017 vanaf
10.00 uur voor de bebloemingsactie en krijgt eenieder 3 plantjes en teelaarde (zelf bloembak
meebrengen). Bovendien staan er infostanden en een springkasteel en kan je meedoen aan de
workshop bijenhotels en zaadbommen maken. Vanaf 11.30 uur verwent men iedereen op gratis
frietjes. Inschrijven is niet nodig maar breng wel je identiteitskaart mee.

Buitenshoppen
Niets is gezelliger dan op een mooie lenteavond langs de marktkraampjes te slenteren. Op OnzeLieve-Heer Hemelvaart donderdag 25 mei 2017 kan je naar de enige avondmarkt in de Dokter
Eduard Moreauxlaan op de wijk. De marktkooplui beginnen om 17.00 uur met het verkopen van
hun handelswaren en wie zijn dorst wil lessen mag binnenstappen in één van de buurtcafés.
Intekenen voor een handelsplaats is nodig bij de organisatie Ambulante Zelfstandigen vzw of laat
je door voorzitter Dirk Catteeuw (GSM : 0475/44.23.06)informeren. Er wordt geen doorgaand
verkeer toegelaten in de Dr. E. Moreauxlaan tussen de Vingerlingstraat en de Sint-Antoniusstraat.

Ochtendstond

In zaal Dactylo van CC De Grote Post staat op 5, 6 en 7 mei De Koninklijke Toneelkring Nut en
Vermaak op de planken. Men speelt de komedie ‘Een bruid in de morgen’ van Hugo Claus en Rik
Lamote voert de regie. Reserveren kan via het UiTloket (059/33.90.00) of bij Toerisme Oostende.
De klassieker van formaat wordt bij ons op zaterdag 27 mei (20.30 uur) en zondag 28 mei (15.00
uur) in zaal Sluisvliet vertoont. Tickets hiervoor bestel je via nutenvermaakoostende@gail.com of
telefonisch op de nummers 0479/71.30.25 en 0476/78.85.30. De toegang bedraagt (behandelingskost incl.)en -26 jaar, +65 jaar en leden van Open Doek genieten van € 1,00 prijsverlaging.

Onbetwistbaar
“Wat Als” neemt iedereen mee naar het leven zoals het nét niet is. Kleine wijzigingen handhaven
dat je in een totale nieuwe realiteit terecht komt, soms met buitensporige resultaten. Het is het
thema van het tweejaarlijks schoolfeest van de bassischool Onze-Lieve-Vrouwecollege Vuurtoren
op zaterdag 3 juni 2017 van 10.00 tot 18.00 uur op het Sint-Antoniusplein. Vanaf 11.00 kan je
aperitieven en voor de barbecue om 12.00 uur kan je best via deze e-mail oltopex@skynet.be
inschrijven. Alle schoolkinderen zullen van 14.30 tot 17.30 uur schitteren op het groot podium.
Kom mee genieten lachen en dansen en laat je verrassen door de superleuke attracties!

Gezwindheid

De Werkgroep Vuurtoren reassureert op vrijdag 9 juni 2017 de 26ste editie van de Vuurtorenloop
rond oevers van de Spuikom. Het is de negende wedstrijd van het Oostends Loopcriterium en
vooraf zijn er om 18.30 uur en 18.45 uur de jeugdlopen. Met de afstand van bijna 4, 8 of 12 km
biedt de stratenloop voor elke sportieveling een parcours op maat. Het startsein is om 19.30 uur
en het natuurschoon traject is een volstrekte meerwaarde. Inschrijven kan enkel de dag zelf vanaf
17.30 uur in de Sporthal De Spuikom voor € 7,00 + € 2,00 waarborg voor het borstnummer. De
Sportchalets worden een praatcafé en krijgen de triomfators er speciale prijzen.

Territorialiteit
Het is op zaterdag 10 juni 2017 vanaf 11.30 uur feest in de GO! basisschool De Morootjes en het
zomerfeest zal men ‘Morooland’ noemen. Vooreerst wordt een lekkere frietjesmaaltijd aangeboden. Daarna zijn er allerlei toffe spelletjes, staat er een schminkploeg klaar en kan men naar
hartenlust op een groot springkasteel ravotten. Bij de amusante workshops zullen alle participanten van het begin tot het einde betrokken zijn. Nog plezanter wordt het wanneer deejay Jona een
dynamisch dansfeest introduceert. Inschrijven voor het middageten en/of de workshops doe je
via de briefjes die de leerlingen ontvangen of op het secretariaat van de school.

Movimento
In het kader van ‘Wijk In Beweging’ katapulteert de Handelaars Vuurtoren ons op zondag 18 juni
naar de oorlogsjaren 1940-1945. In de Aimé Liebaertstraat zie je naast figuranten in strokende
outfit met rollend materieel, een muziekband en ambachtelijke kunst. De coverband The Andrew
Sisters voert ons op nostalgische wijze terug naar tijden van weleer. Uiteraard kun je iets drinken
en proeven van de visschotels of een portie mosselen. Feestcomité Den Hoek Opex-Vuurtorenwijk
accentueert in de Voorhavenlaan -bij de De Rudderstraat- smaakvolle muziek. Iron Sax, coverband K3 Kaboem, Wim Soetaer, Garry Hagger en Sam Gooris zijn de ambiancemakers.

Feestwijzer

Zondag 14 mei: Plechtige Communie en Heilig Vormsel  09.30 Sint-Antoniuskerk
Zondag 21 mei: Feest van de Vrijzinnige Jeugd  10.00 uur Casino-Kursaal Oostende
Donderdag 25 en zondag 28 mei: Eerste Communieviering  09.30 uur Sint-Antoniuskerk
Woensdag 7 juni: Wijkraad Vuurtoren  19.00 uur buurthuis ‘t Hoekje
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni: tentoonstelling
‘Monsterboeken van de Oostendse Visserij’  10.00 uur – 18.00 uur Sint-Antoniuskerk
Zondag 18 juni: jaarlijkse Vissersmis  09.30 uur Sint-Antoniuskerk
Vrijdag 16 t/m maandag 26 juni: wijkkermis Vuurtoren  diverse aanvangsuren en locaties
Dinsdag 20 juni: Kermiskaarten Okra trefpunt 55+  14.00 uur zaal Vuurtoren
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