Nieuwsbrief

september-oktober 2017

Triniteit
Het buurthuis gaat voortaan door het leven als “De Ballon” ter vervanging van ’t Hoekje. Men
verliet na 19 jaar de vertrouwde stek aan de Thomas Van Loostraat om op maandag 24 augustus
te heropenen in de Mansveldstraat 9. Terstond krijgt het ankerpunt een gloednieuw complex
waarbij een ontmoetingscentrum, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse kinderopvang
samenhuizen. Het pand wordt op zaterdag 2 september om 11.00 uur officieel ingehuldigd.
Nadien vinden alle wijkbewoners elkaar terug voor een drankje en superlekkere hapjes. Meer
info bij Sara Rombout of Annelies Delanghe en telefonisch op het nummer 059/33.36.91.

Perpetueren
Op zaterdag 2 september zal het startsein van de 3de Kust Trail Run in het vormings- en vrije
tijdscentrum Duin en Zee weerklinken. Je prefereert de looproute van 6,5 km (10.20 uur), 14 km
(10.10 uur) of 22 km (10.00 uur) en vind de weg naar het Fort Napoleon, de Oostelijke Strekdam
en voorts richting Bredene en zowaar tot De Vosseslag in De Haan. De sportwedstrijd is aan het
Oostends Loopcriterium verbonden. Inschrijven kan vanaf 08.00 uur tot 09.45 uur waarbij ieder
een startnummer en een startpakket krijgt. Bij de podiumceremonie worden alle atleten in aparte
categorieën gehonoreerd voor hun loopprestatie.

Inwalsen
Het nieuwe werkjaar van het Davidsfonds Vuurtoren wordt aangevat onder de noemer ‘Vers
Geperst’ en is het moment om lid te worden of je cultuurkaart te vernieuwen. Op zondag 10
september om 10.30 uur in zaal Vuurtoren verneem je meer over alle boeken en Cd’s van de
cultuurgids 2017-2018 en kan je die als eersteling inzien, kiezen en keuren. Daarnaast presenteert
men het diverse aanbod aan activiteiten. In de namiddag kan je met een fris hoofd, nieuwe inval
en een gerust gevoel in het Maria Hendrikapark (’t Bosje) wandelen. Natuurgids Jan Vanhoute van
de NatuurVrienden geeft er heldere uitleg over de plantengroei, de zaden en hun vruchten.

Cerebellum
Vrijwel iedereen weet wie Donald Trump is, maar als de naam William McKinley valt, horen we
het in Keulen donderen. De KWB-Vuurtoren laat op zaterdag 23 september frequent de hersenen
pijnigen in zaal Vuurtoren. Quizmaster Paul Legein test om 20.00 uur jou kennis in tien vragenreeksen over diverse thema’s. De primus van de 8ste editie mag zich een jaar lang als de ‘Slimste
Mens van den Opex’ betitelen. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 20,00 per team en iedereen
ontvangt een prijs. Vooraf intekenen doe je bij Doe-het-zelf De Voorhaven (Noord-Edestraat 12).
In totaal is er ruimte voor 25 ploegen. Meer info op het telefoonnummer 059/32.42.26

Atouteren

Het volkse kaartspel manillen wordt voor het eerst op zaterdag 7 oktober 2017 op wereldniveau
gespeeld. De prijskamp voor de regenboogtrui zal om 10.00 uur in het vormings- en vrijetijdscentrum Duin en Zee aanvangen. Niet alleen profs maar iedereen die het gezelschapsspel kent,
mag zich inschrijven en meedoen kost € 6,00 per persoon. Bovendien krijgt je dankzij Cartamundi
een uniek boek spel kaarten. Slagvaardigheid troef dus onder het wereldkampioenschap die de
stad Oostende en IWWA vzw stroomlijnen. Het is raadzaam dat zowel ervaren kaartspelers als
amateurs het tornooireglement nazien en hierop oefenen.

Consessus
Elke inwoner uit de Vuurtorenwijk mag aan de Wijkraad Vuurtoren op woensdag 18 oktober om
19.00 uur in het Ontmoetingscentrum De Ballon (Mansveldstraat 9) deelnemen. De vergadering is
een overleggroep die luistert naar de bewoners en de dialoog met het stadsbestuur Oostende
aangaat. Er zijn experten aanwezig om technische kwesties beter te duiden en de dossiers te
motiveren. Zo streeft men naar een voortuitgang van de leefbaarheid. Misschien kan het verslag
van de vorige vergadering je overtuigen of wil je participeren door een agendapunt in te zenden.
Je eigen wijk bijschaven begint immers bij jezelf en bij je naaste buren.

Artificieel
Wellicht zal het driedaagse project ‘Buren bij Kunstenaars’ voor de laatste keer plaatsvinden.
De persoons- en cultuurgebonden bevoegdheden worden in 2018 aan de Vlaamse Regering overgedragen. Er zijn op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 oktober allerlei kunstvormen die
participeren. Bij ons mag je binnenkijken in het Fotoatelieetje, Milho Art, BOELevART en Tommy
Timmerwerken. Deze 14de editie onder de West-Vlaamse provinciale vlag zijn opnieuw hoogdagen
voor heel wat amateur- en professionele kunstenaars. Zij openen gratis hun atelierdeuren en het
initiatief wordt sterk gewaardeerd.

Esoterisch
Onschuldig, een beetje brutaal, blijgeestig, bloedserieus of gewoon grappig… Van Halloween gaat
altijd iets ondeugends uit. De Werkgroep Vuurtoren en het OC De Ballon hyperboliseren op
zaterdag 21 oktober de 14de editie van het Halloween-event op het Sint-Antoniusplein (kerkplein).
Naast de workshops maskers en een herfstbloemstuk maken, is er de ‘Crazy Vibes’ show. En de
Halloween-stoet trekt opnieuw door de wijk waarna de waanzinnig uitgedoste menigte de
verbranding van de heks beleven. Laat je niet afschrikken door de onwijze levendigheid of
Halloween nu je ding is of niet, griezelplezier in deze woonstreek is het zeker.

Disjunare
Het team van de Chiro Speelvogels staat op zaterdag 28 oktober opnieuw achter het kookfornuis
voor de ‘Frieten-met-stovers-avond’ in zaal Vuurtoren, Thomas Van Loostraat 32. Meteen is dit
voor het 19de opeenvolgende jaar dat zij op ambachtelijke wijze Vlaamse stoverij met knapperige
frietjes bereiden. Kinderen tot 12 jaar betalen € 6,00 en wie ouder is € 10,00. De opbrengst gaat
naar de activiteiten van deze bloeiende jeugdvereniging. Inschrijven is een must en kan via proost
pastoor Dirk Spanhove (Sint-Antoniusplein 1) tel. 059/32 02 63 of bij Chiroleider Aaron Verbiest
(Stanleylaan 48). Een eetfestijn dat je opnieuw niet mag missen!

Feestwijzer

Zaterdag 2 en zondag 3 september: Oostende Koerst  10.00 uur Oosteroever, Ankerstraat
Zondag 3 september: 2e Oostendedag  13.00 uur start vóór het ontmoetingscentrum De Ballon
Zaterdag 16 september: Kunst- en Hobbyhappening  13.00 tot 18.00 uur site Duin en Zee
Zondag 17 september: Kunst- en Hobbyhappening  10.00 tot 17.00 uur site Duin en Zee
Woensdag 20 september: Spuikomwandeling  13.45 uur startpunt OC De Ballon
Iedere maandag: Turnen Femma Vuurtoren  19.30 uur turnzaal bassischool O-L-Vrouwecollege
Eerste en derde dinsdag: Ontspanningsnamiddag OKRA-Vuurtoren  14.00 uur zaal Vuurtoren
Elke woensdag: Lijndansen OKRA-Vuurtoren  14.00 uur turnzaal bassischool O-L-Vrouwecollege
Wekelijks vrijdag: Bordspelen en wargames Spellebèèn ‘n  20.00 uur sportcentrum De Spuikom
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