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   Vrijwilligers        De dertigste editie van de “Week van de Vrijwilliger” loopt in de week van 27 februari tot 6 maart 

                                       2016. Sedert 1986 organiseert de Vlaamse Overheid een campagne om volontairs extra in de   

                                       kijker te plaatsen. We zijn maar liefst met z’n 750.000 die zich in Vlaanderen engageren. 

                                       Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich bij momenten vrij. Eén ding hebben ze 

                                       gemeenschappelijk: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije wil in voor hun 

                                       buurt, een goed doel, bij acties en evenementen of in jou organisatie. Het moedigt het samenho- 

                                       righeidsgevoel aan en creëert een nieuwe vorm van solidariteit tussen mensen die elkaar pas 

                                       hebben leren kennen. Chapeau! dat jij verantwoordelijkheid wil dragen. 

       Wijkraad 

                                      Een wijkraad is een open vergadering waarop iedereen van harte welkom is. Het is een inspraakor- 

                                      gaan waarbij de wijkbewoners actief deelnemen bij het stadsbeleid. Het komende jaar worden de 

                                      wijkraden hervormd en dit gebeurt fasegewijs. Tijdens de nieuwe wijkraadrondes zullen reeds 

                                      meer onderwerpen op de agenda staan en komt er nadien een uitgebreider verslag. Vanaf volgend 

                                      jaar zal er periodiek een nieuwe voorzitter, een neutraal iemand uit de wijk, worden aangeduid. 

                                      Het College van Burgemeester en Schepenen blijven steeds aanwezig tijdens de wijkraden. De 

                                      eerstvolgende wijkraadronde zal op maandag 7 maart om 19.00 uur in zaal Sluisvliet plaatshebben. 

  Paastrilogie 

                                      Voor de elfde keer op rij wordt een Paas-evenement op de wijk georganiseerd. Kom meegenieten 

                                      van een (k)eitof chocoladefestijn in het Daniël Verleyepark. Wie zin heeft in een namiddag vol 

                                      avontuur noteert zaterdag 26 maart met een stip in de agenda. In de voormiddag bezoekt de 

                                      Paashaas de lokale handelaars. Kort na de middag staat er een zoektocht op het programma waar- 

                                      voor je een inschrijvingsformulier in de feesttent kan afhalen. Alle deelnemers aan de speurtocht 

                                      zijn vanzelf kandidaat voor de eierenrace. Bij deze wedren worden om 16.00 uur genummerde 

                                      eieren van piepschuim in de waterloop losgelaten. Paaszaterdag eindigt met de paaseierenworp 

                                      vanop een hoogtewerker en aansluitend wordt de prijsuitreiking gehouden. 

   Zomeruur 

                                     Zomertijd, of zomeruur in de volksmond, is de tijd die geldt tijdens de zomermaanden. Ten opzichte 

                                      van de standaardtijd (wintertijd of winteruur) wordt de klok een uur vooruit gedraaid. In de 

                                      Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van                  

                                      oktober. De klok wordt in de nacht van zondag 27 maart van 2.00 uur naar 03.00 uur gedraaid. Uit 

                                      verschillende studies blijkt dat de bezuinigingen op energie bij de zomertijd echter omstreden is. 

                                      We moeten niet alleen een uur van onze nachtrust afstaan maar bovendien wordt het ’s morgens 

                                      langer donker en  blijft het ’s avonds juist langer licht. De laatste zondag van oktober wordt de klok 

                                      op 3.00 uur naar 02.00 uur teruggezet. 

Noordzeeloop 

                                      Ostend Motor Sport houdt op zaterdag 2 april 2016 om 15.00 uur de Noordzeeloop en het is de 
                                      vierde stratenloop van het Oostends Loopcriterium. De start- en aankomstplaats bevindt zich aan 
                                      hun clubhuis in de Liefkemorestraat. Het maximum van drie ronden of 10,5 km krijgt de categorie 
                                      heren 1-4 voor hun voeten geschoven. De oudste herengroep 5 en de dames 1-4 knopen de veters 
                                      aan om een afstand van 7 km m of tweemaal het traject te volbrengen. Wie inschrijft voor de 
                                      jogging mag zijn sportschoenen aantrekken voor één of twee keer de omloop zonder klassement. 
                                      Het parcours voert langs de Victorialaan, de Ankerstraat, de Spinoladijk, de Vuurtorenweg, de 
                                      Fortstraat, het Vuurtorendok Zuid, de Hendrik Baelskaai, de Fortstraat en opnieuw de Victorialaan. 
 
 

 

 

 

http://www.vrijwilligerswerk.be/node/22660
http://www.oostende.be/verenigingencategorie.aspx
http://www.oostende.be/nieuwsdetail.aspx?id=13405
http://www.werkgroep-vuurtoren.org/index.php?id=paas2016
http://www.handelaarsvuurtoren.eu/
http://www.zomeruur.com/
http://www.ostendmotorsport.be/
http://www.loopcriterium.be/


      Slalom 
                                     De Oosteroever is op zondag 3 april om 11.00 uur is het parcours voor de Slalom van Oostende.  

                                     Slalom is een is minder bekende discipline  in de autosport maar het is een instapklasse van de 

                                     regionale autosportcompetitie. De piloten moeten daarin een aantal poorten nemen die minimaal 

                                     8 meter uit elkaar staan terwijl de poorten minstens een doorgang van 4 meter dienen te hebben. 

                                     Het is een specialiteit op zich en het is allemaal net wat moeilijker dan het lijkt, vooral dan als de 

                                     gemiddelde snelheid de 50 km/u benadert… Wie benieuwd is naar de discipline van Autoclub 

                                     Seagull moet vooral gewoon in de Victorialaan gaan kijken. De toegang is immers gratis!  

 
   Afwijkend  
                                     Woensdagnamiddag 13 april is het voor de negende keer Buitenspeeldag en overal in Vlaanderen 

                                     kunnen kinderen spelen en sporten. De eerste woensdag na de paasvakantie zetten Nickelodeon,  

                                     Ketnet en vtmKZOOM de televisieschermen op zwart. Het is een blijvende oproep om het buiten 

                                     spelen en sporten aan te moedige in de publieke ruimte. Bij ons kan je deelnemen vanaf 14.00 uur 

                                     in het Daniël Verleyepark die een uitzinnige speelzone wordt met circusinitiaties, pannavoetbal,  

                                     speleoboxen, trampoline… Het initiatief wordt ondersteund door een  groot aantal actoren op de 

                                     wijk. De andere speelpleintjes in onze woonomgeving zijn het ‘t Eilandje, het jeugdterrein aan de 

                                     Mansveldstraat, het park aan de Oosthinderstraat en het Openluchtcentrum Duin en Zee. 

Zeewaardig 

                                      Het  provinciebestuur organiseert de 20ste Week van de Zee samen met de 10 kustgemeenten en 
                                      diverse kustactoren. De vloedgolf aan activiteiten situeert zich langs de hele kustlijn tussen  
                                      22 april en 8 mei 2016. Het centraal thema van de jubileumeditie is “Zee aan Tijd. Tijd aan Zee”.  
                                      Tijdens een uitstap, weekend, vakantie of zeeklas hebben we een zee aan tijd om ons te focussen 
                                      op de zilte natuur. Tijdens je tijd aan zee, of die nu lang of kort is, neem je rustig de tijd om te  
                                      ontspannen, te bewegen of bij te leren van deze boeiende biotoop. Horizon Educatief focust op 
                                      duurzame energie die men opwekt op zee. De fonkelnieuwe sessie staat stil bij het impact van 
                                      de windmolens, hoe ze stroom opleveren en de productiecapaciteit. 
 

Geluksvogels 

                                     Nog tot 10 april kan elkeen in de gangen van het Fort Napoleon ronddolen voor een synergetische 

                                     ervaringsexpo. Kinderen tussen 6 en 12 jaar gaan op zoek naar tien geluksvogels. De expo  is gefun- 

                                     deerd op het boek “Geluk voor kinderen” en het spel gelukvogels van Leo Bormans. De bedenker 

                                     trok heel de wereld rond met zijn verhalen over geluk. Op onze aardbol zijn alle mensen op zoek 

                                     naar het antwoord op die ene vraag: ‘Hoe word ik gelukkig?’.  De vogels Kaketoe, Sporo en hun 

                                     vriendjes leiden je door de expo en tarten je om jezelf beter te leren kennen. Een leuk stickerboekje  

                                     helpt de kinderen bij het lezen van borden, opdrachten uitvoeren en creatief aan de slag te gaan.   

                                                                                                  

 Feestwijzer          Vrijdag 11 maart: Boekenbeurs -> basisschool O.L.V.-College Vuurtoren 

                                     Woensdag 23 maart: Schoolviering -> basisschool O.L.V.-College Vuurtoren 

                                     Donderdag 24 maart: Feestelijk tafelen paasmenu -> buurthuis ’t Hoekje 

                                     Zondag 10 april: Viering 5-jarig bestaan Okra Vuurtoren  -> zaal Vuurtoren 

                                     Zaterdag 16 april: Morootjes got talent -> basisschool De Morootjes 

                                     Zaterdag 23 april: 19de Ontspanningsavond -> zaal Vuurtoren 

                                     Zaterdag 30 april: Open dag met handelsbeurs -> basisschool De Morootjes 
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