Nieuwsbrief

november-december 2017

Numerus
Het ontmoetingscentrum De Ballon programmeert op woensdag 8 november om 14.00 uur hun
jaarlijkse ‘Herfstbingo’ voor het eerst in hun een fonkelnieuw complex in de Mansveldstraat 9.
Iedereen is er hartelijk welkom voor vier rondes spelplezier. Bij de eerste drie manches doe je al
voor een halve euro mee. Een en al concentratie tijdens de vierde ronde -een speelkaart kost dan
€ 2,00 euro- want één van de hoofdprijzen is een televisietoestel. Kan je er helaas niet bijzijn?
Elke tweede woensdag van de maand om 14.00 uur liggen de speelroosters ook klaar. Meer info
bij Sara Rombout of Annelies Delanghe en het telefoonnummer 0498/929.199

Tempeesten
Een loopparcours van 10 km met minstens 25 hindernissen dat is de uitdaging die de deelnemers
van de Neptunus Run onder de voeten krijgen. Het is de achtste obstakelrun en tevens de finale
van de Spartacus Series. Op zondag 12 november start men om 11.00 uur aan de sportterreinen
voor het imposante Fort Napoleon aan de Vuurtorenweg. De wedstrijdroute zal met een doortocht op het strand, de duinen, de haven en de Oostelijke strekdam een energieke challenge zijn
en een strijd met de wind, het zand en zelfs het zeewater! Inschrijven voor het grootste loopevenement van de kust, die 4.000 hardlopers verwacht, doe je beter meteen.

Convivium
Okra-trefpunt 55+ Vuurtoren komt op donderdag 16 november om 11.30 uur bijeen voor hun
Seniorenfeest in zaal Vuurtoren. Op het feestmenu staat een welkomstdrankje cava met hapjes,
winterse hutsepot en een zomers ijsje. De 80-85- en 90-jarigen worden in de bloemetjes gezet.
Voor de muzikale noot tekent Dirk Declercq met klassieke levensliederen. Een onschuldige hand
duidt tijdens het intermezzo de eigenaars van de tombolaprijzen aan. Deelnemen kost € 22,00
euro per persoon en wie niet graag hutsepot eet, meldt dit bij inschrijving. Reserveren en betalen
vóór 12/11 bij Rosette Vanbesien of mail naar teamleider Ginette Beyen voor meer toelichting.

Eclatant
Het Sinterklaascomité Vuurtoren inviteert op zaterdag 18 november 2017 om 13.45 uur alle
kinderen en hun familie aan zaal Vuurtoren voor de plechtige intocht van de Goede Sint en de
Zwarte Pieten. Om 14.15 uur weergalmt het scheepsgetoeter van de “O.29 Broodwinner” over de
havenkom aan de Hendrik Baelskaai. Na het gulhartig onthaal bestijgt het Spaanse gezelschap de
open koets met reisroute zaal Vuurtoren waar de kindershow plaatsheeft. De Lieve Sint is eregast
bij het optreden en bovendien zit er in de zak van de Hoofdpiet voor elk kind een verrassingspakket. Vooraf intekenen doe je via het formulier die je in de bus kreeg of online bij het genootschap.

Demologie

Heb je interesse voor alles in wat in de zee wordt gevormd en ben je curieus hoe ze dat onderzoeken? Wel op zondag 26 november 2017 is het een buitenkans om tijdens de Dag van de
Wetenschap die droom waar te maken. Het onderzoeksschip ‘Simon Stevin’ ligt aan de Hendrik
Baelskaai 1 om ingescheept te worden. Mitsgaders is ook het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
open voor een rondgang en brengen wetenschappers de evolutie van onze zeeën in woord en
beeld. Want niet alleen is alles wetenschap, iedereen is ook een wetenschapsmens. Het marien
evenement is voor iedereen vrij toegankelijk en meer info krijg je op het nummer 059/342.130

Referaat
Het insluiten staat helemaal bovenaan bij Handio vzw en de ondernemingszin is gefocust op de
harmonisatie van personen met een beperking te bevorderen. Ontspanning, arbeid en beweegbaarheid zijn de drie invalshoeken om die occlusie te realiseren. Iedere laatste woensdag van de
maand kan men in het OC De Ballon terecht voor initiatieven die de leef- en werksituatie van
personen met een handicap optimaliseren. Onze kust wordt op woensdag 29 november om 14.00
uur door de heer Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee door een andere bril bekeken.
Deze voordracht is gratis maar inschrijven bij Koenraad Lecluyse (059/46.46.13) is verreist.

Praesepe

Zaterdag 9 december vormt het Sint-Antoniusplein voor het 18de opeenvolgende jaar het decor
van de parochiale kerstmarkt. De Sint-Antoniuskerk wijdt vanaf 17.00 uur een expo aan diverse
kerstallen. Op het plein bieden de sociabele kraampjes een buitengewone sfeer en om 17.15 uur
en 18.15 uur ziet men Okra aan het lijndansen. Kinderen van de bassischool putten om 18.00 uur
en 19.00 uur uit het rijke repertoire aan kerstliederen. De muziekhonger kan je nog stillen met
“Soap ’n water” die Ierse ambiance opstoken. Feeërieke lichtjes, familiare hapjes en drankjes
alsook de fraaie kerstdecoratie zijn absolute sfeermakers. Meer info bij pastoor Dirk Spanhove.

Amphioxus

De Handelaars Vuurtoren VZW verwekomen graag alle wijkbewoners voor de 12de editie van
KerstVistijn op het Sint-Antoniusplein. Het kerkplein is op zondag 17 december vanaf 10.00 uur
een vrolijke buurtschap met feesttenten, chalets en randanimatie. De bezoeker mag er oesters,
gerookte paling, Noorse schotels en garnalensoep als culinaire toppers degusteren. Daarnaast is
er het eetstandje met zeer vermaarde ambachtelijk gebakken sliptongen. Vijf soorten gin en evenveel straffe koffies kan men nuttigen en reguliere dranken zijn verkrijgbaar. En misschien kom je
die dag de goedlachse Kerstman nog tegen. Meer festijnnieuws bij voorzitter Fernand Willaert.

Tagmanĝi
Het insluiten staat
helemaal bovenaan

Feestwijzer

Een delicieuze feestmaaltijd, vitale dansactie en een muzikaal samenspel zijn op woensdag
20 december de ingrediënten voor een (hart)verwarmend eindejaarsfeest in het trefcentrum
De Ballon (Mansveldstraat 9). Na het eetfestijn om 13.00 uur brengen de lijndansers van het
Ballonteam elkeen in countrysfeer en andere klassiekers. Voorts beleeft men live de unieke
muzikale projecten van het ensemble van het Conservatorium aan Zee i.s.m. met Handio vzw.
Inschrijven voor het feestdiner bij Sara Rombout of Annelies Delanghe is noodzakelijk en kan tot
en met donderdag 7 december en om 12.00 uur gaat men aan tafel voor het eindejaar feestmenu.

Zaterdag 18 november: Repair Café  13.00 uur - 17.00 uur ontmoetingscentrum De Ballon
Zondag 19 november: Rommelmarkt De Kleine Beer CD  08.30 tot 17.00 uur site Duin en Zee
Donderdag 23 november: Familiesalon Fun met muziek  14.00 uur Eduard Hammanstraat 15
Tot 6 december: Interactieve expo De Spiekpietjes  10.00 uur Fort Napoleon
Dinsdag 12 december: De Vlijtige Liesjes vilten kerstfiguren  13.30 uur OC De Ballon
Donderdag 14 december: Upcycling Femma  19.30 uur zaal Centrum, Stokersstraat 10
Donderdag 21 december: Kerstfeest OKRA-Vuurtoren  14.00 uur zaal Vuurtoren
Donderdag 21 december: Kerstmusical & Kerstdorp  15.00 uur Onze-Lieve-Vrouwecollege
Dinsdag 26 december: K.W.B.-wandeling van oud naar nieuw  13.00 uur zaal Vuurtoren
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