Nieuwsbrief

september- oktober 2016

Artistiek
In het buurthuis ’t Hoekje kan je om de twee maanden een alternatieve tentoonstelling bezoeken.
Kwaliteit, originaliteit en variëteit zijn belangrijke factoren bij de exposities. Het Oostends kunsttalent Jacqueline Piron, aka Kiki, toont voor het eerst haar werken aan het grote publiek. Zij volgde tekenles in Parijs en keerde daarna terug naar Oostende. De vernissage heeft op vrijdag
2 september 2016 van 18.00 uur tot 20.00 uur plaats en alle buurtbewoners zijn van harte
uitgenodigd. De schilderijen van de wijkbewoonster zijn nog tot 7 oktober gratis te bezichtigen en
dit elke werkdag tijdens de openingstijden in de Thomas Van Loostraat 31B.

Fietssport
De 8ste editie van Ostende Koerst wordt op zondag 4 september 2016 verreden en is een wedstrijd
voor wielertoeristen. Het is een organisatie van Bidonvelo vzw en er staan verschillende ritten op
het programma op een gesloten parcours op de Oosteroever. Vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur wordt
het Oostends Kampioenschap voor wielertoeristen, het Belgisch Kampioenschap voor Service
Clubs, een Gentlemenwedstrijd en individuele wedstrijden gehouden. Er staat een kinderspeeldorp, eet- en dranktentjes en een VIP-bar. Inschrijven kan via : ostendekoerst.be/inschrijven.php
Meer info bij Karl Dauw mail: k.dauw@scarlet.be en op het nummer 0478/739.065

Meisjesgroep
Een mieterse leidingploeg van Chiro Noorderwind ontplooit zich om uw dochterlief op zondagmiddag via spel ervaringen te laten opdoen. Meisjes van het eerste leerjaar tot 18 jaar leren
samenleven, maken er vrienden en beleven een kijk op zichzelf en de wereld. Er zijn 6 afdelingen
naar leeftijd specifiek de Pinkels (6-8 jaar), de Speelclub (8-10 jaar), de Kwiks (10-12 jaar), de
Tippers (12-14 jaar), de Tiptiens (14-16 jaar) en de Aspi’s (16-18 jaar). Spring op zondag achttien
september 2016 om 14.00 uur eens binnen voor de startdag in ’t Stekje in de Mansveldstraat of
stuur een mailtje naar chironoorderwind@gmail.com of maaikebizoe@hotmail.com

Jongensteam
Het fervente leidingteam van Chiro Speelvogels staat evenzo op zondag vanaf 14.00 tot 18.00 uur
paraat voor een expressieve namiddag. Alle Chiro-leden behoren tot de Mazzels (6-8 jaar), de
Speelclub (6-9 jaar), de Rakwi’s (9-12 jaar), de Tito’s (12-14 jaar), de Keti’s (14-16 jaar) of de Aspi’s
(16-18 jaar). Wil je graag kennis maken met de jeugdbeweging kom op zondagmiddag gewoon
langs in de Thomas Van Loostraat 32 (toegang via kleine poort). Meer info en inschrijven bij de
groepsleiding idekiel@outlook.com of raujonathan@outlook.com Pastoor Dirk Spanhove is
proost van de Chiromeisjes en -jongens.

Saamhorig
KWB staat voor Kristelijke Werknemersbeweging en heeft afdelingen en leden over het hele
Vlaamse landsgedeelte. Het werd op 15 april 1945 opgericht en heette toen: Katholieke
Werklieden Bond. Voor het ogenblik telt de federatie zo’n 71.000 leden verspreid over 850
afdelingen. De KWB-Vuurtoren is evenzo een vereniging met een aanbod voor vrouwen, mannen
en gezinnen. Op donderdag 15 september om 19.00 uur vindt de startavond in zaal Vuurtoren
plaats. Wie zin heeft om op zondagmorgen mee te fietsen met de wielertoeristenclub De Korre
contacteert het best Pierre de Prince 059/32.06.26 of mailt naar omaniesje@telenet.be

Wereldoogst
De Oxfam- Wereldwinkel Oostende Vuurtorenwijk zet op zaterdag 15 oktober van 10.00 tot 16.00
uur zijn deuren in de Jacob Besagestraat 6 wijd open. Naast het huismerk Oxfam Fair Trade is er
een ruim assortiment van wijnen, aardewerk, speelgoed in hout, decoratie, chocolade.. Zij blijven
aandacht vragen voor de Noord-Zuidproblematiek en de duurzame ontwikkeling. Het aanbieden
van eerlijke solidariteitsproducten is een krachtige hefboom om de kleine boeren te steunen.
Bovendien is het de laatste dag van de 15de editie van de Week van Fair Trade en draagt u bij tot
een kritische manier van consumeren.

Kunstzinnig

De 13de editie van “Buren bij Kunstenaars” is een grote cultuurmanifestatie die passim bij
amateur-kunstenaars over heel West-Vlaanderen plaatsvindt. Het Collectief Lets Amateur
Kunstenaars (CLAK) exposeert op 14, 15 en 16 oktober 2016 in buurthuis ’t Hoekje (Thomas Van
Loostraat 31b) diverse stijlen. Je kan er kennis maken met het uitgebreide aanbod aan disciplines
van Estelle Bodart, Chris Cailloux, Hilde Cuvelier, Daniël Goes, Stefaan Pennynck en Elva Teirlinck.
De expo is gratis te zien op vrijdag 14 oktober van 18.00 tot 20.00 uur, op zaterdag 15 oktober van
14.00 tot 18.00 uur en op zondag 16 oktober van 10.00 tot 17.00 uur.

Lichtvaardig
Het driedaagse evenement “Buren bij Kunstenaars” staat open voor zowel amateur als professionelen die in hun atelier of huis belangstellenden ontvangen. Wijkbewoner Lorenzo ‘t Jaeckx
koppelt zijn technische vaardigheden aan huisinrichting. Het licht is een alles bepalend element in
het interieur en sluit aan bij wat we doen op welke plaats. Markant zijn de huizen op miniatuurformaat die nauwgezet en eigenhandig werden ontworpen. Alle creaties zijn te bewonderen op
vrijdag 14 oktober van 18.00 tot 22.00 uur, op zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober van
14.00 tot 19.00 uur en dit in de Francis Verestraat 45 nabij de Arfrikalaan.

Noviteiten

Hemelsgezind

Vergeet de pompoenwedstrijd, de heksensessie, de Halloweenstoet en de Huiverfuif. Novum
Helloween offreert op zaterdag 29 oktober vanaf 15.00 uur tot middernacht op het SintAntoniusplein een buitengewoon feestprogramma en organisatievorm. In de namiddag zijn er
workshops voor zowel kinderen als volwassenen. Meespeelcircus Woesh brengt om 15.30 uur een
voorstelling uit de maat en om 17.00 uur brengt het showteam van dansschool Gevada een
kleurrijk optreden. De popverbranding blijft om 19.30 uur een flogistische waarde en onmiddellijk
daarna treedt de coverband The Cave op.

Waarom is 1 november een officiële feestdag? Allerheiligen valt altijd op 1 november en is een
hoogfeest dat gevierd onder de katholieken en de anglicanen. Het is een feestdag ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Eén dag later volgt Allerzielen, een speciale dag ter memorie
van alle overledenen. Het blijft een moment waarop mensen tijd maken om stil te staan bij
overleden familieleden, vrienden en kennissen. Voor velen hoort daar ook nog steeds een bezoek
aan het kerkhof bij. Vaak gaan ze de laatste rustplaats schoonmaken en zetten ze bloemen en
kaarsen op het grafmonument. Bijna als vanzelf is men er stil en ingetogen.

Feestwijzer
Zaterdag 10 september: Strand- en duinenwandeling Davidsfonds -> voet vuurtoren Lange Nelle
Zondag 11 september: Open Monumentendag -> Fort Napoleon, Vuurtorenweg
Zaterdag 17 september: 7de editie Slimste Mens van den Opex -> zaal Vuurtoren
Woensdag 21 september: Hondenwandeling -> buurthuis ’t Hoekje
Dinsdag 4 oktober: wandeltocht Okra Vuurtoren -> Sint-Antoniusplein
Maandag 10 oktober: wijkraad Vuurtoren -> buurthuis ‘t Hoekje
Zaterdag 20 oktober: ‘Haken met bliklopjes’ bij Femma -> zaal Centrum, Stokersstraat.
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