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HOU JIJ OOK VAN JE STAD ?
Nieuwsbrief 1 – januari 2007

De "I love O" campagne
Op 7 december startte Dement Oostende zijn "I love
O" campagne, in aanwezigheid van professor Rik
Torfs,
onze
peter
voor
Monumentenstrijd,
burgemeester Jean Vandecasteele en schepen van
Cultuur Johan Verstreken.
De campagne heeft als
bedoeling een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
De Oostendenaars zijn vandaag trots op hun stad.
Oostende leeft, en we mogen terecht fier zijn op onze
stad.
De bedoeling is dit trotsgevoel van de
Oostendenaar te kunnen verzilveren in de
Monumentenstrijd. Want we hebben de steun nodig
van elke Oostendenaar om onze Koninklijke Stallingen
te laten winnen. Wij vragen dan ook : "Hou jij van je stad ?"
Rik Torfs was zeer onder de indruk van het gebouw en verklaarde enthousiast : "het is
opvallend hoe dit gebouw leeft, dit is geen star doods monument!"
Onder de koepel van 'I love O' worden er diverse activiteiten georganiseerd, met als
hoogtepunt een grootse happening op 10 februari in de Koninklijke Stallingen. Dit is midden
in het Valentijnsweekend van Oostende, want het is ook een oproep naar alle mensen met
een hart voor Oostende.
De affiche werd ondertussen druk verspreid en de stickers werden naarstig uitgedeeld.
Wens je ook een exemplaar of een sticker? Stuur een berichtje naar:
iloveoostende@hotmail.com

Monumentenstrijd
Monumentenstrijd gaat van start op Canvas vanaf 15 januari 2007. De Koninklijke Stallingen
werden dus geselecteerd voor de volgende ronde. Help Oostende aan een deel van de
prijzenpot van 1.000.000 euro voor de restauratie!
Per aflevering komt een provincie aan bod. De Westvlaamse uitzending gaat door op 12
februari. We hebben uw stem nodig, want u bepaalt welk monument een opknapbeurt
verdient! Men kan maar stemmen in de week die volgt op de aflevering. Voor Oostende dus
enkel tussen 12 en 18 februari. Stemmen kan per sms, telefoon of online.
sms ‘STEM 14’ naar 3470 (50 cent per bericht)
bel naar 0905 56 3 14 (50 cent per oproep)
website : www.monumentenstrijd.be
Let op : de nummering is veranderd tegenover de eerste ronde

Wens je flyers of stemaffiches (moeten nog gedrukt worden)? Stuur een berichtje naar:
iloveoostende@hotmail.com

Bezoek Noorse historica
Op zaterdag 25 november ontving Dement Oostende de Noorse Elsa Reiersen in de
Koninklijke Stallingen te Oostende. Deze historica doet onderzoek naar Christian Thams en
de Noorse houtwerf in Trondheim waar de Koninkllijke Stallingen oorspronkelijk ontworpen
en gebouwd zijn. Verder onderzoekt ze ook de relatie tussen Thams en Leopold II. Over
Christian Thams heeft Elsa Reiersen al een biografie van 575 pagina's geschreven.
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De koning gaf in 1903 zakenman en consul voor België Christian Thams en architect Ivar
Knudsen de opdracht voor houten chalets in het Koninklijk Domein te Raversijde (afgebroken
tijdens de eerste wereldoorlog), en voor de bouw van de Koninklijke Stallingen in Oostende.
Het volledig houten complex werd voltooid in 1904.
Tijdens de studie naar de historie van de
Stallingen is Dement Oostende met haar in
contact
gekomen.
Nu
is
ze
zeer
geïnteresseerd in de connectie met België en
kwam ze dus onze richting uit.
Eerst voerde ze opzoekingen uit in het
Koninklijk Archief in Brussel, daarna kwam ze
door naar Oostende. Waarop ze verder ging
richting Parijs om de nakomelingen van
Thams te gaan opzoeken. De Stallingen
waren in elk geval een openbaring voor haar,
en ze was heel geïnteresseerd gans het
verhaal te leren kennen. Blijkbaar zijn er ook
nog heel weinig gebouwen overgebleven van deze werf, zelfs niet in Noorwegen.

Foto Lysiane

De filmopnames van Canvas
De filmopnames voor Monumentenstrijd
gingen door in de eerste week van
december.
Er waren opnames in het
complex, maar ook op de zeedijk. Bruno
Wijnendale is de presentator van dienst, en
vroeg onder andere aan Elegast Monbaliu
en Guy Servaes van Dement Oostende
waarom ze de Koninklijke Stallingen hadden
ingedragen.

Koninklijke Stallingen on wheels
Op 14 december stelde Dement Oostende
zijn “koninklijke stallingen fiets” voor, tijdens
de "winterwarmte aan zee" happening aan
de Koninklijke Stallingen. Deze unieke fiets
wordt gebruikt om tijdens de eindejaarsperiode, de solden periode en de maand
januari mee rond te fietsen.
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“I love O” krijttekeningen in het straatbeeld
Wij spoten ons “I love O” logo in betoverend rode verf
op straten, pleinen en stoepen, op 15 lokaties in het
centrum van Oostende, onze koningin der badsteden. Met
vernieuwende acties zoals deze overspoelen we hiermee
verder onze stad en roepen op: “ open uw hart en geniet
van de schoonheid van onze stad”. We zijn fier op onze
stad, haar ziel en haar karakter. Want erfgoed, belle-epoque huizenrijen en monumenten
zoals de Koninklijke stallingen zijn beeldbepalend en vormen de ziel en het karakter van de
enige “Stad aan zee”.
Wij dromen van een stad met een ziel, een stad waar we van kunnen blijven houden. Ons
doel is een gezond en vernieuwend erfgoedbeleid, gedragen door de Oostendenaren en
haar bezoekers, uitgevoerd door haar beleidsmakers en met respect behandeld door de
bouwpromoteren.
De tekeningen werden aangebracht door een extern reclamebureau en in volle medewerking
met de Stad Oostende. De gebruikte krijtverf gaat zo'n 6-9 weken mee, en zou verder een
aantal fikse regenbuien moeten kunnen weerstaan. Deze stunt heeft als bedoeling de
aandacht te trekken van de argeloze wandelaar en shopper.

Agenda
7 december 2006 Persmoment met Rik Torfs
15, 16 en 17 december 2006 "Winterwarmte aan Zee" (Nest) in de Koninklijke Stallingen
Winterwarmte aan Zee steunde ook de Koninklijke Stallingen in zijn Monumentenstrijd.
Dement Oostende showde zijn unieke campagne fiets.
6 januari 2007 Ijsberen aan Zee
Leopold II neemt een plons met de “koninklijke stallingen fiets”
14 januari 2007 : Nieuwjaarreceptie van de Stad Oostende aan de squares
Met extra aandacht van de burgemeester voor onze Koninklijk Stallingen. Kunnen we terug
onze vorst Leopold II overtuigen ons te eren met zijn aanwezigheid ?
15 januari 2007 Start van Monumentenstrijd op CANVAS
27 januari 2007 Erfgoedspel georganiseerd door KSA Oostende
3 februari 2007 Erfgoedwandeling georganiseerd door de cultuurdienst Oostende
10 februari 2007 De I-love-O Happening in de Koninklijke Stallingen
Tijdens het valentijnweekend en de Nacht van de Musea staan de Stallingen in het teken van
een hart voor Oostende. Het hoogtepunt van onze campagne. Meer info volgt.
12 februari 2007 de Westvlaamse uitzending van Monumentenstrijd
Stemperiode voor Westvlaanderen tussen 12 en 18 februari.
19 februari 2007 de grote finale van Monumentenstrijd
Op deze finale komen de beste van elke provincie tegen elkaar uit.

iloveoostende@hotmail.com
www.iloveo.be
www.monumentenstrijd.be

Dement Oostende i.s.m. Cultuurdienst Oostende
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