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Wandelen in de natuur is buitengewoon gezond en als je daarbij nog iets kan bijleren is dat mooi 
meegenomen. De NatuurVrienden Oostende gidsen je op zaterdag 7 januari vanaf 14.00 uur rond 
de grootste zoutwaterplas van Vlaanderen. De Spuikom heeft als natuurgebied vooral in de winter 
veel te bieden, zowel in als op het water. Tijdens de wandeling blijft men op verharde paden dus 
laarzen of stevig schoeisel zijn niet noodzakelijk. Een verrekijker voor het spotten van de vogels is 
hier echt wel onontbeerlijk. ‘Wintergasten op de Spuikom’  gaat van start aan de kant van de 
sluizen aan de sporthal De Spuikom, Sluisplein. Meer info bij natuurliefhebber  Jan Vanhoutte. 
 
 
Een organisatie zonder vrijwilligers is vleugellam. Zij zijn de stille weldoeners en dragen immers bij 
op zoveel domeinen. Het parochieteam en pastoor Dirk Spanhove inviteert op zaterdag 7 januari 
hun volontairs voor een nieuwjaarsviering als dank voor hun engagement. Een bezinningsmoment 
entameert om 19.00 uur in de Sint-Antoniuskerk. Daarna wordt om 19.40 uur een receptie in zaal 
Vuurtoren aangeboden. Het zangkwintet Odiel Van Caeyzeke brengt vanaf 20.30 uur een prettig 
gestoorde show. Zij zijn bedreven in één instrument: de stembanden. De feestavond bijwonen is 
op persoonlijke uitnodiging en hiervoor kan je pastoor Dirk Spanhove contacteren. 
 
 
Het vrije tijds- en vormingscentrum Duin en Zee is op zaterdag 14 januari vanaf 14.00 uur voor 
iedereen en overal toegankelijk. Maar bovenal (b)ruist het van de activiteiten voor het hele gezin. 
Uiteraard is alles op kindermaat en mag je poppenkast kijken, meedoen aan het kookatelier, een 
natuurworkshop ervaren,  experimenteren op muziekinstrumenten, een film zien en ravotten in 
het speeldorp…  Bij deze open dag zetten de vaste (jeugd)partners op het domein hun werking in 
de spotlight. Wellicht wordt je aangenaam verrast door de riante polyvalente ruimtes en is het 
een perspectief om er een activiteit te organiseren.  
 
 
Het buurthuis ’t Hoekje wil graag met alle wijkbewoners klinken op het nieuwe jaar. Afspraak op 
vrijdag 20 januari om 18.00 uur in de Thomas Van Loostraat 31b. De vrijwilligers staan alvast klaar 
om je te laten genieten van een winterwarme ontvangst. Iedereen wordt er getrakteerd op fijne 
hapjes en een drankje die bij je past. Gastheer op de nieuwjaarsreceptie is deejay Kevin met zijn 
jukebox. Zijn muziekmachine  laat elk verzoeknummer aanbod komen waarbij de platenkeuze de 
nodige emoties en ambiance losmaakt. De informatiebronnen hiervoor zijn adjunct centrumleider 
Annelies Delanghe en Ilse Emmaneel of je kan naar het nummer 059/33.36.91 bellen. 
 
 
De zevende editie van Toast Literair vindt op zondag 22 januari in heel Vlaanderen plaats. Bij het 
Davidsfonds Vuurtoren zijn dit jaar dichter Paul Soete en  contrabassist Filip Deprez de centrale 
gasten. Het wordt een gevarieerd programma van gedichten met een luchtige ondertoon, verrijkt 
met wel klinkende intermezzo. Een niet te versmaden mix van poëzie en muziekfragmenten om 
10.30 uur in zaal Centrum, Stokersstraat 10. Inschrijven kan via voorzitter Jean Huys of secretaris 
Leo Coulier waarbij leden € 4,00 en niet-leden € 6,00 betalen inclusief glaasjes cava en hapjes. In 
ieder geval een originele manier om je zondags aperitief luchtig te houden. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nvosite.wordpress.com/activiteitenkalender/
https://www.uitinoostende.be/activiteitendetail/7754/wintergasten-op-de-spuikom
mailto:jan.vanhoutte1@telenet.be
http://archief.kerknet.be/parochie/1205/
http://archief.kerknet.be/parochie/1205/nieuws.php?subsiteID=519
mailto:spanhoved@skynet.be
https://www.oostende.be/duinenzee
https://www.uitmetvlieg.be/agenda/e/duin-en-zee-b-ruist/e532ee66-7030-4d55-b596-c9ce895e804f
https://www.oostende.be/duinenzeezaalverhuur
https://www.facebook.com/buurthuisthoekje/
mailto:annelies.delanghe@oostende.be
mailto:ilse.emmaneel@oostende.be
http://www.toastliterair.be/
https://davidsfonds.prezly.com/toast-literair-op-zondag-22-januari-2017
http://www.davidsfonds.be/activity/division/subscribe.phtml?id=472
mailto:jean.huys@hotmail.com
mailto:leo.coulier@gmail.com
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De Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende (K.R.N.S.O.)  houdt op zaterdag 4 februari hun 
55ste Corrida van ’t Sas-Slijkens. Het is de prelude van het 29ste Oostends Loopcriterium die open-
staat voor pure recreanten en getrainde sporters. Het eerste onderdeel om 14.00 uur is voor de 
jeugd over een loopafstand van 700 en 1.400 m op ’t Eilandje. Het startschot voor de stratenloop 
zal om 15.00 uur aan de Ibis-Brug in de Prinses Elisabethlaan echoën. De wedstrijdlopers krijgen 
7,4 km (twee ronden) en de joggers 3,7 km (een grote ronde) voor hun voeten geschoven. Even 
bijpraten kan achteraf in het clubhuis (Prins Albertlaan 104) nabij de draaibrug van de Doksluis.  
 
 
Negen acteurs, negen vertoningen en 99 procent hilarische incidenten. Komedie Kateie staat op 
10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24 en 25 februari  in zaal Vuurtoren op de planken. Men speelt ‘De 
Tante van Charlie’ in het jaar 1930 waarbij de butler des huizes zich als tante en dus als vrouw 
moet voordoen. Een humoristisch en vermakelijk toneelstuk waarbij de toeschouwers de nodige 
lachvitamientjes verspreiden. De toegangskaarten zijn beschikbaar op zaterdag 14 januari (09.00 
uur tot 13.00 uur) en op zondag 5 februari (10.00 uur tot 12.00 uur) in zaal Vuurtoren. Telefonisch 
reserveren kan vanaf 14/01 (09.00 uur) op het nummer 0496/056.265 (geen sms, noch e-mail).  
 
 
Het Stadbestuur Oostende doet een oproep aan de lokale bevolking om naar de wijkraad van 
dinsdag 14 februari te komen. Deze bijeenkomst vangt aan om 19.00 uur precies in het buurthuis 
’t Hoekje (Thomas Van Loostraat 31b). Alle wijkbewoners mogen vóór 15 januari agendapunten 
inbrengen. Hiertoe bezorg je dit schriftelijk aan het Stadsbestuur (Vindictivelaan 1) of via dit  
e-formulier. De inwoners hebben rechtsreeks inspraak maar dat betekent eigenlijk vooral goed 
met elkaar praten en goed naar elkaar luisteren. Het is een uitgelezen kans om je ideeën en 
wensen  kenbaar te maken.  
 
 
De jaarlijkse Dikketruiendag heeft aandacht voor de grote uitdaging van de klimaatverandering. 
Het is de intentie om het onderwijs, bedrijven, organisaties en gemeenten te laten participeren in 
het energieproject. Maar natuurlijk kan je ook thuis meedoen. Zelf bijdragen kan je eenvoudig 
door de verwarming lager te zetten en het aantrekken van een dikke trui. Hiermee bespaart men 
6% energie en dus 6% CO2 per graad! Het Onze-Lieve-Vrouwe College zet op 15 februari in hun 
basisschool de warmtebron minder en houdt van 20 tot 24 februari een energiearme week. In de 
GO! bassischool De Morootjes zullen ze op vrijdag 17 februari zuiniger met energie omspringen. 
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Maandag 9 januari: Het familiesalon verrassingssoep 14.00 tot 18.00 uur -> Eduard Hammanstraat 
Zaterdag 14 januari:  Repair Café on Tour  13.00 tot 17.00 uur -> buurthuis ‘t Hoekje 
Vrijdag 20 januari: Spelletjesavond O.L.V.-College  18.00 uur -> zaal Vuurtoren  
Zondag 22 januari: Rommelmarkt  08.30 tot 17.00 uur -> vrije tijdscentrum Duin en Zee 
Woensdag 8 februari: Moustache recht door zee 20.30 uur -> Harbour’s Kitchen   
Zaterdag 11 februari: Carnavalsfeest 14.00 uur -> GO! bassischool De Morootjes 
Dinsdag 14 februari:  Feestelijk Valentijsmenu  12.00 uur -> buurthuis ‘t Hoekje 
Woensdag 15 februari:  Voordracht D. Gunst ontmijningsdienst DOVO 20.00 uur ->  zaal Centrum 
Zondag 19 februari: 44eWinterwandeltocht De Keignaerttrippers 07.00 uur -> startzaal Duin & Zee 
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