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Nieuws uit eigen huis! De Werkgroep Vuurtoren hield op woensdag 9 maart 2016 zijn 46ste 

Statutaire Vergadering in de Keet. Bij unanimiteit van stemmen werd Jan Van der Cruyssen als 

voorzitter herkozen. Hij was de voorbije drie jaar al hoofd van de organisatie en mag daar nu dus 

nog een termijn bij doen. Er werd ook groen licht gegeven voor Kamiel Dirickx die in de functie 

van penningmeester herbenoemd werd. Het huidig bestuur wordt gevormd door voorzitter Jan 

Van der Cruyssen, secretaris Marc Nevens en penningmeester Kamiel Dirickx. Adviserend bestuur-

der André Delanghe en materiaalbeheerder Marina Willems vervolledigen het raadscollege.  

 

 
Het Sint-Antoniusplein (kerkplein) is op zaterdag 28 mei 2016 de place to be voor het jaarlijkse 
wijkfeest van buurthuis ’t Hoekje . De dag staat volledig in het teken van de buurt en worden de 
pijlen gericht op de rommelmarkt. Plaats je graag een kraampje? Schrijf je vanaf 11 april in als 
wijkbewoner van de deelnemende straten of vanaf 2 mei voor iedereen in het buurthuis iedere 
werkdag van 14.30 tot 16.30 uur. Daarnaast is er een gevarieerd programma met sfeervolle 
optredens, een kinderspeelhoek en een groots zonneterras met  drank- en eetgelegenheden aan 
democratische prijzen.  
 
 
De wijkraad Vuurtoren zal op woensdag 8 juni 2016 om 19.00 uur in de nieuwe locatie buurthuis 
‘t Hoekje (Thomas Van Loostraat 31b) plaatsvinden. Alle bewoners kunnen de wijkraad bijwonen 
en actief deelnemen aan de discussies en de gesprekken. Je krijgt dus rechtsreeks inspraak wat 
voor-al betekent dat we goed met elkaar praten en naar elkaar luisteren. De wijkraad is een 
tussen-niveau in het democratisch systeem. Iedereen kan vrij en het hele jaar door agendapunten 
indienen en dit moet schriftelijk per brief, via het aanspreekpunt in het ontmoetingscentrum 
(buurthuis) of  via het e-loket- gebeuren.  
 
 
 
Op vrijdag 10 juni 2016 wordt de Sluisvlietstraat in de schaduw van het complex Sluisvliet de start- 
en aankomstplaats van de 25ste Vuurtorenloop. Samen met vrienden, familieleden en collega’s 
kan je de sportieve challenge aangaan om 4, 8 of 12 km te lopen. Bovendien passeert deze loop-
klassieker merendeels de oevers van de Spuikom.  Vooraf zijn er om 18.30 uur en om 18.45 uur 
twee jeugdwedstrijden over een afstand van 400 en 800 meter. Het wedstrijdsecretariaat, de 
kleedkamers en het sanitair zijn in het sportcentrum De Spuikom en organisatiezone bevindt zich 
in de Sportchalets. 
 
 

De Oxfam-Wereldwinkels vormen een netwerk van dan 235 winkels, gerund door meer dan 8.000  

vrijwilligers. Je vindt er het ruimste assortiment producten van eerlijke handel in Vlaanderen en 

Brussel: voornamelijk voeding, maar ook artisanaats- en solidariteitsproducten. Bij ons is er een 

Oxfam-winkel in de Jacob Besagestraat  61 naast de pastorie. De openingstijden zijn: dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zondag van 

11.00 tot 12.00 uur. Bovendien kan iedereen er terecht die begaan is met duurzame ontwikkeling 

en een rechtvaardige wereld alsook vragen over fair trade.   

 

 

 

http://www.werkgroep-vuurtoren.org/
https://www.facebook.com/buurthuisthoekje
mailto:hoekje@oostende.be
http://www.oostende.be/thema.aspx?id=3483
http://www.oostende.be/EloketDetail.aspx?id=50
http://www.loopcriterium.be/
http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl
http://www.oxfamwereldwinkels.be/nl/winkels/oostende-vuurtorenwijk
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De kerkgemeenschap Sint-Antonius kent van oudsher een traditie om op Kermiszondag de vissers 
te vereren. Het is hét moment om heel speciaal de mensen te gedenken die hun leven lieten bij 
het uitoefenen van hun beroep op zee. Op die bijzondere dag wordt tegelijk het patroonsfeest 
gevierd. Antonius van Padua stierf op 13 juni 1231 en is o.m. de beschermheilige van de armen, 
de franciscanen en patroon tegen schipbreuk. De jaarlijkse Vissersmis zal op zondag 19 juni om 
9.30 uur in de Sint-Antoniuskerk plaatsvinden. Er is een ingetogen bloemenhulde ter memorie van 
de zeelieden en respect voor de zee die geeft en de zee die neemt.  
 
 
 
Het Davidsfonds Vuurtoren organiseert jaarlijks een tentoonstelling ter gelegenheid van de 
wijkkermis in de Sint-Antoniuskerk. Daarbij wordt telkens gefocust op het verleden van de wijk. 
Dit jaar brengt men de ‘Grote werken op  de Vuurtorenwijk’  sinds de 19de eeuw in de aandacht 
met historische foto’s, bouwplannen en ander leerrijk materiaal dat hiermee verband houdt. De 
expositie is te zien op vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni van 9.00 uur tot 18.00 uur en op zondag 
19 juni van 11.00 uur en de toegang is gratis. Meer info bij Jean Huys (059/32 55 25) e-mail: 
jean.huys@hotmail.com of Leo Coulier (0487/72 30 13) e-mail: leo.coulier@gmail.com 
 
 
Feestcomité Den Hoek Opex-Vuurtorenwijk brengt op zondag 19 juni 2016 hun derde editie van 
Wijk In Beweging en het thema is “Vuurtoren Bruist”. Herbert Verhaeghe (14.00 uur), Lissa Lewis 
(15.00 uur), Andrei Lugovski (16.00 uur), het trio Alex, Rudy & Ilse (17.00 uur) en de liveband 
Xansation (18.00 uur) zijn te gast. Het feest is bovendien niet alleen gratis maar profileert zich ook 
als een festival met een familiaal karakter waarbij sfeer en gezelligheid primeren.  Het publiek 
mag in de Voorhavenlaan -nabij de De Rudderstraat- meezingen, dansen en ongeremd genieten 
van de wereldse klanken bij een hapje en een drankje.   
 
 
De Handelaars Vuurtoren vzw neemt voor het eerst het initiatief om met de steun van ‘Wijk in 
Beweging’ een buurthappening te organiseren. Het wijkevent op zondag 19 juni is gratis en de 
Aimé Liebaertstraat is de centrale locatie. De rockband  Blue Dawn opent (10.00 uur) het feest en 
daarna bestijgen The Young Dreamers (14.00 uur) en Dirk & Vanessa (16.00 uur) het openlucht-
podium.  Koelala brengt van 12.00 tot 17.00 uur een hilarische muziekact met Nederlands- en 
Engelstalige evergreens.  Kinderen kunnen aan de fietsparade of de ballonwedstrijd meedoen. 
Uiteraard kun je iets drinken en proeven van de visschotels of een portie mosselen. 

 
 
 

Donderdag 5 mei: Avondmarkt -> Dokter Eduard Moreauxlaan 

Zondag 8 mei: Plechtige Communie en Heilig Vormselviering -> Sint-Antoniuskerk 

Dinsdag 10 mei: Chocoladeworkshop -> zaal Centrum (Stokersstraat 10) 

Zondag 15 mei: Feest van de Vrijzinnige Jeugd -> Casino-Kursaal Oostende 

Zaterdag 21 en zondag 22 mei: Eerste Communieviering  -> Sint-Antoniuskerk 

Vrijdag 17 juni tot en met maandag 27 juni: Wijkkermis Vuurtoren -> diverse locaties.  
Zaterdag 25 juni: Afromoro zomerfeest met toeters  en bellen -> basisschool  De Morootjes.
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