
 

 

Werkgroep Vuurtoren          januari-februari 2016 

 

Met enige fierheid brengen wij onze eerste nieuwsbrief uit. Allereerst wensen wij iedereen 12 maanden 

vreugde, 52 weken plezier, 366 dagen succes, 8784 uren gezondheid en een gelukkig nieuw jaar ! 

Het is onze intentie om u tweemaandelijks te informeren wat er reilt en zeilt in de wijk Vuurtoren. In deze 

digitale nieuwsbrief leest u kort en bondige informatie over de vele activiteiten van de organisaties met 

socio-culturele of milieuvriendelijke inslag. Meestal kan u voor het uitgebreidere nieuws direct doorklikken 

naar de verwante websites. Wil je als vereniging zelf ook iets meedelen? Stuur je boodschap dan aan 

voorzitter@werkgroep-werkgroep.org en wij zetten je bericht online. 
 

     Nieuwjaarrecepties 

                                                 Als dank voor hun engagement nodigt de Sint-Antoniusparochie alle vrijwilligers 

                                                 uit voor hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Iedereen is op zondag 3 januari 2016  

                                                 van harte welkom om 9.30 uur in de misviering gevolgd door de receptie in zaal 

                                                 Vuurtoren (Thomas Van Loostraat  32).  
                 

                                                 Het buurthuis ’t Hoekje inviteert alle wijkbewoners op vrijdag 22 januari 2016  

                                                 om 18.00 uur voor een nieuwjaardrink.    

 

            Zeetermen 

  In heel Vlaanderen zal op zondag 24 januari 2016 -op bijna 200 locaties- de grootste  

  letterkundige brunch ‘Toast Literair’ plaatsvinden. Het Davidsfonds Vuurtoren nodigt  

  die dag Roland Desnerck uit voor een nieuwe causerie over ‘Oostendse Zeetermen’.   

  De auteur van het Oostends woordenboek en de geschiedenis van de visserij  

  recenseert daaruit typische uitdrukkingen in het Oostends dialect. Vooraf inschrijven 

  is nodig bij leo.coulier@gmail.com of via gsm 0487/723.013. Je kan er vanaf 10.30 uur 

  in zaal Centrum, Stokersstraat 10, genieten van een welkomstdrankje en oesters.  

 

          Loopwedstrijd 

                                                    Op zaterdag 6 februari 2016 organiseert de Koninklijke Roei- en Nautische Sport  

                                                    Oostende (K.R.N.S.O.) de 54ste Corrida van ’t Sas Slijkens met start en aankomst aan 

                                                    hun nieuw clubhuis, Prins Albertlaan 104. Het is de eerste loopwedstrijd van het  

                                                    Oostends Loopcriterium  die openstaat  voor zowel beginnende sporters, recreatie  

                                                    sportbeoefenaars als geoefende parcourslopers. Het startsein voor de jeugd is om 

                                                    14.00 uur (700 m) en 14.15 uur (1.400 m) terwijl de prestatieloop om 15.00 uur 

                                                    wordt aangevat om een traject van 4.200 m of 8.400 m te overbruggen.  

                                                     

                Toneel                                                   

  Binnenkort staat de toneelkring Komedie Kateie opnieuw op de planken. Ze spelen in zaal  

  Vuurtoren ‘Hotel Kommer en Kwel ’ een blijspel die zich afspeelt in verslofte logies. 

  De negen geplande voorstellingen vinden plaats op 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26 en 

  27 februari 2016 in zaal Vuurtoren (Thomas Van Loostraat 32). Er is mogelijkheid tot 

  parkeren vanaf de ingang van de kerk op het Sint-Antoniusplein. 

  Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 16 januari 2016 (9.00 uur tot 13.00 uur in  

  zaal Vuurtoren) of via 0496/056.265 (geen sms noch e-mail). 

 

 

 

 

http://www.kerknet.be/parochie/1205/content.php?ID=14474
http://www.oostende.be/Dienst.aspx?ID=2889
https://www.facebook.com/buurthuisthoekje?ref=aymt_homepage_panel
http://www.vuurtoren.davidsfonds.be/
mailto:leo.coulier@gmail.com
http://www.krnso.be/
http://www.loopcriterium.be/
http://www.komediekateie.be/


 

 

            Trefpunt 55+ 

                                            Orkra staat voor een open, kristelijke, respectvolle en actieve beweging. Het is de 

                                            grootste ouderenorganisatie van Vlaanderen. De vrijwilligersgroep wil als trefpunt de 

                                               ontmoetingskansen voor alle ouderen verder zetten, versterken of uitbouwen.    

,                                              Okra Vuurtoren is een van de zeven ontmoetingspunten uit de regio Oostende met  

                                                een gevarieerd aanbod aan kwalitatieve activiteiten. Wil je graag lid worden en 

                                                genieten van heel wat voordelen?   Neem contact op met voorzitter  Ginette Beyen   

                                                of bel naar 059/32.40.95 

 

                 Nacht 

  Literatuur, muziek en beeldende kunsten ontmoeten elkaar tijdens ‘De Nacht’.  

  De galerijen en musea zetten op zaterdag 13 februari  hun deuren wagenwijd open. 

  In het Fort Napoleon is er om 20.40 uur, 21.30 uur en 22.30 uur een gratis concert 

  van Iron Sax met een mix van diverse stijlen maar bovenal de magische sound van 

  het meesterlijke saxofoonspel. Daarna brengt Insein Radio twee uur lang (23.00 uur  

  tot 01.00 uur) muzikale zoetigheid van Planet Funkistan met een wervelende dj-set 

  en maar één missie: jou te bekeren tot the soul of music.  

 

             Ruilwinkel 

                                              Een principe dat gebaseerd is op de alom gekende ruilhandel. De nadruk bij het ruilen 

                                              en delen ligt niet alleen op het gebruiksaspect maar ook op het sociale: mensen uit de 

                                                 buurt leren kennen en helpen. LETS is de afkorting van “Local Exchange and Trading 

                                                 System” dus vrij vertaald lokaal uitwisselingssysteem.  De LETS-winkel in de Jacob 

                                                 Besagestraat 19 is elke woensdag en zaterdag open van 13.00 tot 16.00 uur.  

                                                 Enkel leden kunnen goederen aanbieden om te laten verkopen. De buurtwinkel is 

                                                 geen tweedehandszaak maar iedereen kan er terecht voor meer informatie over LETS.                                                    

       

            Feestwijzer    

    Donderdag 4 februari: Rommelmarkt  basisschool O.L.V.-College Vuurtoren   

    Zaterdag 27 februari: Carnavalsfeest  basisschool De Morootjes    

    Zaterdag 26 maart: 11de Paasactie  Daniël Verleyepark 

    Zaterdag 23 april: 19de Ontspanningsavond  zaal Vuurtoren 

    Vrijdag 10 juni: 25ste Vuurtorenloop  Sportcentrum De Spuikom/Sportchalets 

    Vrijdag 17 t/m maandag 27 juni: wijkkermis Vuurtoren  diverse locaties 

    Zondag 19 juni: Vissersmis  Sint-Antoniuskerk  

   

 
 

© Werkgroep Vuurtoren, Jacob Besagestraat 85 bus 6 - 8400 Oostende - 0474/65.74.73 

Contact: jan.vandercruyssen@skynet.be  -  voorzitter@werkgroep-vuurtoren.org 

website:  http://www.werkgroep-vuurtoren.org       
 

Ontvang je deze nieuwsbrief liever niet meer, laat het ons gerust weten,  

dan verwijderen we je uit ons e-mailbestand. 

 
 

http://www.okra.be/page?page=homeOostendeVuurtoren
mailto:ginblonde@gmail.com
http://www.fortnapoleon.be/
http://letsoostende.vsbnet.be/
mailto:voorzitter@werkgroep-vuurtoren.org
http://www.werkgroep-vuurtoren.org/

