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Arktos is een Vlaamse vormingsorganisatie die werkt voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar. 
De projecten van Arktos vertrekken telkens vanuit de competenties van de kwetsbare kinderen en 
jongeren en richten zich naar vrije tijd, onderwijs, welzijn, arbeid en woonomgeving. Bij ons is er 
reeds enkele jaren een kinderwerking in de Nieuwe Stad met uitstappen, spel,  knutselen, en 
bakken. De Wasserette is  een vormingshuis en ontmoetingsplaats specifiek voor jongeren uit 
Oostende. Er wordt samengewerkt met de dienst Jeugd, dienst Sport, Straathoekwerk, CAW, Klein 
Verhaal en Habbekrats. Meer info bij Benoit Derwa: bderwa@arktos.be  
 
 
 
Julie Beirens is een jonge fotografe met oog voor de fragiliteit in onze maatschappij. Naast 
fotografie is zij bezig met dichtkunsten en proza en met tekenkunst. Vanaf vrijdag 29 juli tot en 
met 29 augustus is haar fotografisch werk in het buurthuis ’t Hoekje te zien. De tentoonstelling 
luistert naar de naam Shell Shock en laat de echte mens zien. Het getuigt vooral dat Julie erg 
begaan is met mensen die traumatische gebeurtenissen met zich meedragen en ook over de 
gewone zaken des levens. De kern van de projecten is authenticiteit en niet om idealiteit of 
bovenmatige schoonheid. De expo is elke werkdag gratis te bezichtigen.  
 
 
Momenteel beheert de vzw Tuinhier Oostende vier volkstuinparken en tellen zij 200 aangesloten 
gezinnen met een hartstocht voor tuinieren. Op regelmatige tijdstippen organiseren zij ook 
vormingen, tentoonstellingen en voordrachten. Het informeert en ondersteunt haar leden via een 
informatieblad, nieuwsbrief en een overzichtelijke website. Vooral het sociaal contact, ecologie, 
duurzaamheid en gezondheid zijn essentiële aandachtspunten. Het volkstuinpark de Groenedyck 
in de wijk Vuurtoren heeft 28 percelen van 170 m² en is gesitueerd tussen de Ravelingenstraat,  
de Koopvaardijstraat en de Havenstraat.      
 
 
De Keignaerttrippers VZW organiseert op zondag 14 augustus 2016 een wandeltocht in de wijk 
Vuurtoren. Het is de eerste stormvogeltocht en was in het verleden een organisatie van WSV De 
Stormvogels Oostende. Een flinke wandeling van 6, 12 of 18 km brengt je naar onze Vuurtoren De 
Lange Nelle, de Spuikom, de Spinoladijk, de Halve Maandijk en de vissershaven. Inschrijven doe 
best je in zaal Sluisvliet, Vingerlingstraat 17 en de basisprijs is 1,50 euro per wandelaar. Iedereen 
kan starten tussen 08.00 uur en 15.00 uur voor de voettocht. Meer info bij voorzitter Rudy 
Devriendt G.S.M.: 0478/456.094 of mail naar: wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be  
 
 
Het is bijna 20 jaar dat de Internationale Vrije Baptistenkerk is gehuisvest in de Thomas Van 
Loostraat 30 dat voorheen een elektrozaak en een warenhuis was . De Pelgrim houdt er elke 
woensdag en vrijdag om 19.30 uur een Bijbelstudie in de kerk. Alle 6 tot 12 jarigen zijn iedere 
laatste zaterdag van de maand om 14.00 uur van harte welkom voor Mini-Active. De kerkdienst 
kan men elke zondag om 10.30 uur in het Nederlands en het Engels bijwonen. De eredienst omvat 
de lezing van Bijbelse en liturgische teksten, gebeden, religieuze gezangen en de geloofsverkon-
digingen. Daarna is het genieten van koffie, frisdranken en een warme maaltijd.       
 

 

 

 

 

http://arktos.be/#!/nl/project/358
mailto:bderwa@arktos.be
https://www.facebook.com/buurthuisthoekje
https://www.facebook.com/juliebeirensfanpage
http://tuinhier-oostende.be/
http://tuinhier-oostende.be/overzicht-volkstuinparken/
http://www.keignaerttrippers.be/1e%20stormvogeltocht.htm
mailto:wsv.keignaerttrippers.oostende@telenet.be
http://www.depelgrimoostende.be/
http://www.depelgrimoostende.be/contact
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De vormingsdienst Habbekrats Oostende organiseert een leuke vakantie voor jongeren. Zij bieden 
verschillende formules die vrij toegankelijk zijn voor de jeugd. Elke weekdag kunnen ze elkaar 
ontmoeten en deelnemen aan sport, spel en vorming. Check het volledig programma via de 
facebookpagina: http://www.facebook.com/habbekratsoostende of contacteer coach en 
ontmoeter Roy Soenen op het nummer 0490/411.173. Naast de pleintjeswerking kan je in het 
weekend ook op kamp. De avonturenkampen zijn een groot succes bij de jongeren en zijn altijd 
volgeboekt. Snel inschrijven op http://www.habbekrats.be/inschrijven.php is dus de boodschap! 
 
 
De dienst Jeugd biedt voor alle schoolgaande kinderen tot en met 15 jaar een aantrekkelijke 
vakantiewerking aan. Op vijf verschillende locaties verspreid over de stad kunnen jongeren 
genieten van op maat gesneden activiteiten. De Speelcompagnie is werkzaam op de wijken 
Centrum, Mariakerke, Zandvoorde, Westerkwartier en de Vuurtoren. Iedere locatie is verbonden 
met een vaste plek van de Buitenschoolse Kinderopvang waarbij de animatoren de kinderen 
begeleiden van en naar het vakantiepunt. Bij ons wordt de speelpleinwerking in het vormings- en 
vrijetijdscentrum Duin en Zee georganiseerd.    
 
 
Oostende is vooral bekend als de ’Stad aan Zee’, maar wist je dat er een prachtige groene zone 
rond de stad ligt? Alle vijftien plekjes samen vormen een gordel van ongeveer 33 kilometer die de 
stad omsluit. Het Groene Lint is een geweldige manier om de stad met de fiets (of zelfs te voet) te 
ontdekken. De route van het fiets- en voetgangerspad start op de dijk van Raversijde en eindigt 
op de Oosteroever waar je met de overzetboot terug op de zeedijk belandt. Onlangs is een nieuw 
traject van 525 meter aangelegd langs de volkstuintjes tussen de Dr. Eduard Moreauxlaan en de 
Mansveldstraat. Het gebruik van dynamische straatverlichting hiervoor is in een testfase. 
 
 
Het kunstenfestival The Chrystal Ship bracht in april 25 nationale in internationale kunstenaars 
naar Oostende. Zij creëerden gigantische muurschilderingen en fantastische kunstinstallaties in 
open ruimte. Samen vormt dit een artistiek parcours in de binnenstad en op het groen lint. In zijn 
genre is het kunstenfestival de grootste in Europa.  Er zijn brochures bij de dienst Toerisme en ook 
een app beschikbaar. De grote en (piep)kleine fresco’s zijn bij ons in de Sergeant de Bruynestraat, 
de Hendrik Baelskaai 40 en de Victorialaan te bewonderen. Toerisme Oostende zal voor het groot 
openluchtmuseum tweejaarlijks nieuwe kunstenaars uitnodigen.  
 
 
Dinsdag 5 en 12 juli: Fotoatelieetje -> buurthuis’t Hoekje 

Woensdag 13 juli: Avondmarkt -> Dokter Eduard Moreauxlaan 

Woensdag 10 augustus: Zomerontbijt -> buurthuis ‘t Hoekje 

Vrijdag 12, 19 en 26 augustus: Lijndansen -> Buurthuis ‘t Hoekje 

Dinsdag 23 augustus: Avondmarkt -> Dokter Eduard Moreauxlaan 

Zaterdag 27 augustus: 21ste Walvissloepenrace voor bedrijven  -> KSRNO, Prins Albertlaan  
Tot 15 september: Expo ‘Belgium: the Vinyl Frontier’  -> Fort Napoleon, Vuurtorenweg. 
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