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Weldoeners
Het is bijna onmogelijk om er niet over te hebben gehoord of gelezen: Rode Neuzendag. Een fraai
initiatief van enkele mediareuzen en een financiële instelling die bijdraagt tot het gratis aanbieden
van hulp bij jongeren met psychische problemen. Het is niet alleen de bedoeling centen te collecteren maar vooral het taboe te doorbreken. Helaas bestaat dat taboe niet alleen bij jongeren
maar ook in de volwassenenwereld zijn mentale aandoeningen vaak onderschat. Gun je jezelf wel
eens een moment om aan de drukte om ons heen te ontsnappen? En terwijl je dat doet… waarom
zou je geen actie bedenken voor Rode Neuzendag en er jongeren mee helpen?

Getallenspel
Het Ontmoetingscentrum ’t Hoekje nodigt alle buurtbewoners op woensdag 9 november uit voor
hun herfstbingo in de zaal van het complex Sluisvliet, Vingerlingstraat. De deuren gaan om 13.00
uur open en vanaf 14.00 uur krijgt iedere deelnemer een spelkaart voor het bedrag van 0,50 euro
bij de eerste drie rondes. Iedereen maakt kans op de prachtige hoofdprijs tijdens de vierde ronde
per aankoop van 2,00 euro voor een speelrooster. Er zijn prachtige prijzen te winnen met een
televisie als hoofdprijs. Meer info op het nummer 059/33.36.91 en/of contacteer centrumleidster
Sara Rombout en adjunct centrumleider Annelies Delanghe.

Goedheiligman
Zaterdag 12 november wordt een absolute hoogdag voor de kinderen. Het sinterklaascomité
Vuurtoren programmeert voor de 31ste keer de aankomst van de Spaanse kindervriend en de
Zwarte Pieten. De stoomboot ‘O.29 Broodwinner’ zal om 14.15 uur het Visserijdok binnenvaren
en aanmeren aan de Hendrik Baelskaai. Na het warm onthaal stapt Sinterklaas en de Hoofdpiet in
een open koets richting zaal Vuurtoren alwaar de voorstelling 1, 2, 3 piano van het Jeuktheater
plaatsvindt. Inschrijven kan via het formulier die in de gele folder huis-aan-huis zijn verdeeld of
op de internetlocatie van een van de medeorganisatoren.

Buurtvrouwen
De vrouwenvereniging KAV(Kristelijke Arbeidersvrouwen) gaat sinds mei 2012 verder onder naam
Femma en is een eigentijdse organisatie met een duidelijke visie op de mens en de samenleving.
In Vlaanderen en Brussel heeft het 60.000 leden in 800 groepen en organiseert met haar
vrijwilligers creatieve, culinaire en sportieve activiteiten. Je kan de groep Oostende-Vuurtoren
leren kennen tijdens de sessie ‘Haken met bliklipjes’ op donderdag 17 november van 19.30 uur tot
22.30 uur in zaal Centrum, Stokersstraat. Wie graag meer informatie wil kan met voorzitster
Karine Poppe contact opnemen of naar het nummer 059/32.43.58 bellen.

Spiekpietjes

De Spiekpietjes zijn terug! Het zijn kleine mysterieuze Sinterklaashulpjes die elk jaar de wereld
rond trekken als de bladeren van de bomen vallen. Ze hebben het hele gebouw van het Fort
Napoleon naar hun hand gezet. Het is een leuke interactieve expo doorheen het verhaal
‘Spiekpietje in Nood’ en een speurtocht naar de figuurtjes die zich schuilgehouden. Er staan ook
knutseltafels, kijkdozen en daarbij boeiende vertelmomenten. De openingstijden zijn woensdag
van 13.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag en zondag en tijdens de herfst- en kerstvakantie alle
dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Nog tot 8 januari 2017 in het Fort Napoleon, Vuurtorenweg.

Seniorenfeest
Samen beleven doet u zweven! Zo denken ze ook bij Okra Trefpunt Oostende-Vuurtoren die op
donderdag 17 november vanaf 11.15 uur het beste van zichzelf geven in zaal Vuurtoren. Het
seniorenfeest wordt ingezet met een receptie en een eerbetoon aan de 80-85-90-jarigen. Daarna
staat gerookte gandaham met meloen, Gentse waterzooi en een ijsje op het menu. De muzikale
omlijsting is in handen van Dirk Declercq en er zijn fraaie tombolaprijzen. Bij de break wordt koffie
en gebak geserveerd. Inschrijven is verplicht vóór 13 november en kan telefonisch bij Rosette
Vanbesien 059/32.04.43 of mail naar teamleider Ginette Beyen voor meer informatie.

Hebbedingetjes
Wellicht is niets zo leuk als indoor rommelmarkten afschuimen om dat éné kleinigheidje te
vinden. Het staat er altijd vol schattige, klunzige, gebruikte of juist lang gezochte voorwerpen.
Hiervoor moet men op de zondagen 20 november en 18 december van 08.30 uur tot 17.00 uur in
het jeugdverblijfcentrum Duin en Zee, Fortstraat 128 zijn. Inschrijvingen en informatie kan bij
organisator De Kleine Beer CD VZW en via mail aan Daniel Callens of telefonisch op het nummer
0476/42.22.55 De deelnamekost voor de standhouders is 4,00 euro per lopende meter en de
toegang voor de bezoekers is gratis.

Kerstmarkt
De wijk Vuuroren is op zaterdag 10 december in kerststemming. Alle wijkbewoners zijn vanaf
17.00 uur tot 22.00 uur bijzonder welkom op het Sint-Antoniusplein (kerkplein). De parochiale
kerstmarkt is aan zijn 16de editie toe en voor de Sint-Antoniuskerk staan een feesttent en knusse
kraampjes opgesteld. De kinderen van de lagere school brengen om 18.00 uur en 19.00 uur in een
mooie klankkleur liederen voor kerst. Het entertainment komt dit jaar weer van “Soap ’n water”
die herkenbare nummers zingen. Hiertoe een warme oproep om te helpen als vrijwilliger.
Interesse? Neem gerust contact op met pastoor Dirk Spanhove of via het nummer 059/32.02.63

Vuurpijlen

Het eindejaar vuurwerk is een passende traditie. Veel feestgangers vieren op oudejaarsdag de
ommezwaai van oud naar nieuw onder het fonkelende licht en de luide knallen van een
betoverend explosief. Het Sylvestervuurwerk wordt om middernacht vanaf het strand ter hoogte
van het Kursaal Oostende afgestoken. Duizenden mensen komen daar samen om het oude jaar
uit te wuiven. Wie niet van de mensenstroom houdt, kan van op de oostelijke strekdam aan de
Oosteroever het eindejaarsfeest ervaren. Die locatie heeft een prachtig zicht op de skyline van
Oostende en het is er vooral bij zonsondergang zalig wandelen. Een aanrader !

Feestwijzer
Elke maandag: 14.00 tot 18.00 uur Het familiesalon -> Eduard Hammanstraat 15
Zaterdagen 19 & 26 november: 09.30 uur tot 17.00 uur Workshop naaien -> buurthuis ‘t Hoekje
Zondag 27 november: 14.30 tot 18.00 uur Homemade soup -> ’t Stekje, Mansveldstraat 7
Vrijdag 2 december: 19.30 uur K.W.B.-kaartcriterium -> zaal Vuurtoren
Woensdag 21 december: 12.00 uur Feestelijk kerstmenu -> buurthuis ‘t Hoekje
Zaterdag 24 december: 18.30 uur Kerstviering voor het hele gezin -> Sint-Antoniuskerk
Maandag 26 december: 13.00 uur K.W.B.-Wandeling van oud naar nieuw -> zaal Vuurtoren
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