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HOU JIJ OOK VAN JE STAD ?
STEM 14 VOOR DE KONINKLIJKE STALLINGEN
Nieuwsbrief 2 – januari 2007

OOSTENDE GOOIT DE KONINKLIJKE STALLINGEN IN DE…..

MONUMENTENSTRIJD;;
Dement Oostende, de organisatie die ijvert voor een gezond erfgoedbeleid, is
met de Koninklijke Stallingen geselecteerd voor Monumentenstrijd op VRT. In
dat programma kunt u stemmen welk monument het meest een opknapbeurt
verdient. Met de combinatie van een unieke architectuur, de Oostendse Belle
Epoque onder Leopold II, en het sociale aspect van een actief sportcentrum
hebben de Koninklijke Stallingen alvast drie sterke troeven in huis.
Monumentenstrijd ging van start op Canvas op 15 januari 2007. 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.
We roepen ook iedereen op om te kijken naar de finale op 19 februari. Pas op deze
avond weten we welke van de drie Westvlaamse monumenten door mag gaan, maar het is
ook op deze avond dat de winnaar van Monumentenstrijd gekozen wordt.
Iedereen dus kijken en stemmen voor ons uniek stukje patrimonium.

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 ;
De Koning duikt
Op 6 januari kreeg Actiegroep DEMENT Oostende steun van
Leopold II tijdens de alombekende nieuwjaarsduik te
Oostende. Nu trotseerde onze vorst met duizenden ijsberen de
koude Noordzee, hij nam de koning inderdaad een duik in het
ijskoude : een coole Koning met een kloppend warm Hart voor
Oostende. In Belle Epoque badpakken en bolhoed, en
vergezeld van de Stallingen promofiets, maakte onze koning
duidelijk dat hij het echt meent met de Monumentenstrijd

De Koning drinkt
Monumentenstrijd
was
duidelijk
aanwezig
op
de
Nieuwjaarsreceptie van het Stadsbestuur van de stad
Oostende. De receptie ging door aan de Koninklijke Stallingen
zelf, waar burgemeester Jean Vandecasteel tijdens zijn
speech iedereen opriep om te stemmen. De burgervader verwelkomde onze vorst Leopold II, die naast hem stond: " Sire,
welkom in onze stad. Dames en heren, hier achter mij
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bevinden zich de prachtige Koninklijke Stallingen van
onze majesteit Leopold II. Dit pand zit in de running om
de monumentenstrijd te winnen. Er zijn hier mensen
van de actiegroep die dit project verdedigen, en ik zou
graag iedereen warm oproepen, emotioneel en
rationeel, om voor ons monument te stemmen."
De Koninklijke Stallingen hebben toch een gevoelige
snaar geraakt bij onze vorst Leopold II. Hij blijft zich
inzetten voor Oostende in zijn Monumentenstrijd. Na
de boksmatch met Herr Seele en een duik in de
ijskoude zee samen met zijn ijsbeer-onderdanen, kwam
hij persoonlijk de burgemeester aanmoedigen zich
100% in te zetten voor zijn Koninklijke Stallingen. Hij
was terug vergezeld van de "Stallingen-fiets" en zijn
flyerende onderdanen.
De nieuwe stemaffiche werd ook voorgesteld. Na de "I
love O" affiches komen nu de "stemaffiches" in het
straatbeeld. Met deze affches wordt opgeroepen te
stemmen voor ons uniek stukje patrimonium. Affiches
zijn verkrijgbaar via een mailtje naar ons adres.

De Koning schrijft
Wij hadden het koningshuis uitgenodigd voor een
rondleiding in de Koninklijke Stallingen, gezien de
familiale band tussen ons vorst en Leopold II. Spijtig
genoeg was de agenda van onze vorst Albert II te druk
bezet voor een bezoek in januari of februari. Niettemin
wensen de Leden van de Koninklijke Familie Dement
Oostende alle succes toe in hun Monumentenstrijd. Ze
appreciëren ten zeersten de inzet van onze vereniging
voor het behoud van de erfenis van Koning Leopold II.
Met zulke wensen kunnen we niet anders dan winnen…

De Zeewacht schrijft
Elke week verschijnt er een kort interview in de onze
lokale krant "De Zeewacht" rond de I-love-O campagne.
Diverse BO's (bekende Oostendenaren) worden
gevraagd uitleg te geven over de liefde voor hun stad
Oostende en de band met ons erfgoed. Zijn al aan beurt
gekomen : Raoul Servais, Omer Villain, Herr Seele,
Kristof Brodeoux, Lucy Loes, Serge Feys, …
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Hier zijn alvast tiental argumenten waarom vooral de Koninklijke Stallingen

verdienen te winnen:

feit 1.
feit 2.

feit 3.
feit 4.
feit 5.
feit 6.
feit 7.
feit 8.
feit 9.
feit 10.
feit 11.

Publiek gebouw, steeds door iedereen toegankelijk, geen gesloten
elitair monument
Zeldzame architectuur, houten monument, Noorse Drakenstijl uniek in
West Europa. "Gelijkaardige" Noorse Stavkirken zijn als werelderfgoed
geklasseerd! Dus we moeten trots zijn op ons monument.
Machtige en interessante geschiedenis, gekruid met Noorse
verhalen en grensoverschreidende connecties.
Prachtige getuigenis van de visie van onze urbanist-koning Leopold II,
en van de Belle epoque grandeur.
Verregaande verkrotting van het gebouw is dringend te herstellen.
Volwaardige integratie in de recent vernieuwde omgeving (straat,
squares, park) dankzij eventuele opknapbeurt.
Verfraaiing van gebouw en de buurt dankzij de geplande sfeervolle
verlichting, voorzien in het lichtplan van Roland Jéol.
Comfort van de Sportclubs -die het gebouw gebruiken- aanpassen aan
huidige hedendaagse normen.
Brandveilig en thermisch-isolerend maken van het gebouw.
Ondergewaardeerd parreltje kan een gewaardeerde toeristische
trekplijster worden.
Voorbeeldfunctie als Oostends erfgoed die nu eens niet gesloopt
wordt, maar integendeel, gerestaureerd wordt.

Agenda
7 december 2006 Persmoment met Rik Torfs
15, 16 en 17 december 2006 "Winterwarmte aan Zee" (Nest) in de Koninklijke Stallingen
6 januari 2007 Ijsberen aan Zee
14 januari 2007 : Nieuwjaarreceptie van de Stad Oostende aan de squares
15 januari 2007 Start van Monumentenstrijd op CANVAS
21 januari 2007 Vijf banners van 5x10 meter worden in Oostende uitgehangen
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
Uitslag van de Westvlaamse strijd.
Op deze finale komen de beste van elke provincie tegen elkaar uit.
Iedereen moet uiteraard ook op deze avond kijken en stemmen.
4

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

Dement Oostende i.s.m. Cultuurdienst Oostende
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