Nieuwsbrief

juli-augustus 2017

Innovatie
De website van de Werkgroep Vuurtoren steekt in een nieuw jasje. Niet alleen oogt de internetlocatie moderner maar is het ook aangepast voor draagbare multimedia. Voortaan functioneert
de vernieuwde webstek beter op je tablet en smartphone en dus te consulteren op alle schermformaten. Tegenwoordig eist de bezoeker van een website hapklare en efficiënte informatie. De
meest relevante informatie over een festiviteit krijgt men in ‘tabelvorm’ gepresenteerd. Immer
volstaat een eenmalige registratie onderaan de homepagina om deze nieuwsbrief in je mailbox
te ontvangen. Welkom in onze digitale wereld vol evenemententips !

Fraterniteit
Op zondag 2 juli 2017 organiseert de KWB-Vuurtoren een verbroederingsfeest op het speelplaats
van het Onze-Lieve-Vrouwecollege of in zaal Vuurtoren (bij slecht weer). Zij zullen met de KWB
uit Heusden-Zolder bijzondere sterke banden aanknopen. Op het programma staat om 11.00 uur
een sociale barbecue. Volwassenen betalen € 13,00 en kinderen tot 12 jaar schuiven voor € 6,00
mee aan tafel. Inschrijven kan bij Johan Legein (T. 059/33.27.99) in de Van Hembdenstraat 5. Het
Shantykoor Blankenberge zal om 16.30 uur gratis in zaal Vuurtoren zingen. De vlag (afbeelding)
van Heusden-Zolder wappert er om mee te verbroederen en hechte vriendschappen af te sluiten.

Zomerparadijs
Samen even verpozen en plezier hebben op het Sint-Antoniusplein in het hart van de wijk. Het
kan want de Werkgroep Vuurtoren inviteert iedereen op zaterdag 8 juli 2017 vanaf 14.30 uur
voor een keitof zomerevenement. Zomerleute 1.0 laat je eerst genieten van de workshop
“De Snoeparchitect” en om 16.30 uur van de kidskaraokeshow. In de waterpartij van het Daniël
Verleyepark worden om 18.00 uur kleurige eendjes gedropt. Daarna brengt de coverband The
Cave pure rock-ambiance en 21.00 uur staat deejay Moustache aan de draaitafels. Afkomen is de
boodschap! Inschrijven voor “De Snoeparchitect” is wél nodig.

Genealogie
Het buurthuis ’t Hoekje gaat op woensdag 2 augustus 2017 om 13.30 uur op bezoek bij Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende in de Kanunnik Dr. Louis Colenstraat. Het documentatiecentrum helpt je op weg naar de expertise van ieders familiegeschiedenis. Uiteraard is er buitengewone aandacht voor de genealogische bronnen van onze kuststreek. Intekenen doe je gratis in
het buurthuis ’t Hoekje (Thomas Van Loostraat 31b) of via hoekje@oostende.be. Snel inschrijven
is de boodschap want het aantal is tot 15 deelnemers begrensd. Meer informatie krijg je bij
Sara Rombout of Annelies Delanghe en telefonisch op het nummer 059/33.36.91.

Promeneren

Ben je een creatieve wandelaar en trek je er met je wandelclub of een groepje voetreizigers graag
op uit? Dan is de 2de Stormvogeltocht van de WSV De Keignaerttrippers op zondag 13 augustus
iets voor jou. De voettocht omvat de vuurtoren Lange Nelle, de Spuikom, de Spinoladijk, de Halve
Maandijk en de vissershaven. Plezier, bewegen, vriendschap, gezondheid en natuurschoon reassureren het evenement. Er is vrije start tussen 08.00 uur en 15.00 uur over een traject van 6, 12 of
18km. Hiervoor inschrijven doe je aan het startpunt in zaal Sluisvliet (Vingerlingstraat 15). Bel naar
het nummer 0478/456.094 voor info of mail naar wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be

Andragogie
Het Griekse woord dyade staat voor het samenvoegen en het samensmelten. Vzw Dyade bestaat
10 jaar en is ontstaan uit de fusie van ’t Zonnetje en Basiel die hetzelfde doel beoogden. Zij focussen zich vooral op mensen die niet kunnen participeren aan het reguliere vrijetijdsaanbod. Hun
credo is: iedereen heeft het recht om zich te ontspannen, dus ook personen met een beperking.
De organisatie is gehuisvest in Duin en Zee (Fortstraat 128) en de Kabane (Vaartblekersstraat 12).
Neem gerust contact met Marieke Willaert (-16 werking) GSM 0486/24.69.30 of Sara Jajc (+16
werking) GSM 0495/50.77.38 en je kan ook als vrijwilliger meehelpen.

Pinas
De Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende (K.R.N.S.O.) houdt op zaterdag 26 augustus
een roeiwedstrijd in zware sloepen. Bij de 22ste Walvissloepenrace voor bedrijven komt naast het
sportieve aspect ook de fun aan bod. Fysiek is het roeien over 200 meter in het kanaal OostendeBrugge voor iedereen haalbaar. Ervaring met roeien hoeft niet want de trainers leggen de basisprincipes uit. Letterlijk met elkaar in de boot stappen, teambuilding dus, is het objectief. Na de
wedstrijd bijpraten kan in het clubhuis (Prins Albertlaan 104) nabij de draaibrug van de Doksluis.
Voor meer informatie mail naar K.R.N.S.O. of kies het nummer 059/320.114

Lokaliteit
Goesting in een losse babbel met de buurtbewoners? Iedere vrijdag om 17.00 uur is het plein
aan de Schietbaanstraat 73 (de pit) een ontmoetingsplek. De open ruimte indiceert niet groot
maar zorgt voor een levendige gezelligheid. Van op je (strand)stoel en aan tafel heb je zicht op de
vrije natuur van de Spuikom. Maak kennis met Zomerbarbazar dat zich kenmerkt door het menselijk aspect van kans tot samenzijn. De volksbuurt laten openbloeien aan de zomerse burenbar met
een drankje en het hapje van de dag. Het is een laagdrempelig initiatief van de wijk en het cocreatieproject ‘Liefke Mores’ Toekomst’ en iedereen wordt hiertoe van harte uitgenodigd.

Instantané
De fototentoonstelling “Summer of Love - 50 jaar later” brengt verscheidene aspecten van de
jaren 60 in beeld. Het jaar 1967 heeft de wereld gemodificeerd toen twintig- tot dertigjarigen in
San Francisco manifesteerden tegen de maatschappij. Is die ommekeer nog bijdetijds of achterhaald? In het Fort Napoleon ziet men hoe twintig fotografen een hedendaagse tegenkracht
bieden en laat leiden door onconventionele snapshots. Zaterdag 8 juli opent de expo en is toegankelijk van 10.00 uur tot 18.00 uur. Leden van Herita betalen € 6,00 entree en niet-leden € 10,00.
Nog tot zondag 1 oktober 2017 kan men de exclusieve de persoonsafbeeldingen bekijken.

Zomerkalender

Zondag 23 juli: Rommelmarkt  07.00 tot 17.00 uur vormings- en vrije tijdscentrum Duin en Zee
Dinsdag 1 augustus: Fietstlabelactie  10.00-12.00 uur / 13.00-15.00 uur vóór buurthuis ‘t Hoekje
Maandag 21 augustus: Eerste welkomstgroet  09.00 uur OC De Ballon (Mansveldstraat 11)
Tot 31 augustus: Schatten van Vlieg  10.00 tot 18.00 uur Fort Napoleon
Elke dinsdag: Fietsen en wandelen OKRA-Vuurtoren  14.00 uur Sint-Antoniuskerk
Iedere vrijdag: Bewegingsleer  19.00 uur tot 20.00 uur buurthuis ‘t Hoekje
Alle zondagen: Praatcafé  10.30 uur zaal Centrum (Stokersstraat 10).
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