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..HAPPENING
KONINKLIJKE STALLINGEN

.
.

..Zaterdag 10 februari….
..help de Koninklijke Stallingen naar de eindfinale……
14u

Lucy Loes in duet met Sebastien Dewaele
(Preuteleute)

14u30 Volksvergadering

voor Monumentenstrijd

Pieter en Bas (preuteleute)
brengen het verhaal van “Andy en Caroline”
15u

15u Debat

over het Oostends erfgoed met Rik Torfs
Cartoons met Herr Seele

Oud Oostende in postkaarten van Omer Vilain
13 u Basketmatch miniemen Duva – Gent
15u Basketmatch kadetten Duva – Tielt
17u Basketmatch

Oud-spelers BC Oostende
vs. Johan Vande Lanotte's P&P Ploeg
Opendeur Sportclubs Koninklijke Stallingen
Gidsbeurten Koninklijke Stallingen
21 u PRE-PARTY
Cafetaria Sportcentrum, ingang 2€

Nieuwsbrief 3 – februari 2007

Programma :
14u

Lucy Loes in duet met Sebastien Dewaele (Preuteleute)
Binnenplaats
Oostendse liederen.

14u30

Volksvergadering voor Monumentenstrijd
Binnenplaats
Oproep aan de Oostendenaars, met Burgemeester Jean Vandecasteele, Rik Torfs en
Sebastien Dewaele

15u

Pieter en Bas (preuteleute)
brengen het verhaal van “Andy en Caroline”
Binnenplaats
In een sobere bezetting van gitaar en orgel brengen ze het verhaal van een Oostends
visserskoppel. Muziek gebaseerd op Lou Reed nummers vertaald in het Oostendse
dialect.

15 u

Debat over het Oostends erfgoed
Cafetaria Noordzee Turnclub
Rik Torfs (professor en peter van ons monument), Ines De Schepper (erfgoedconsulent Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed), Georges Allaert (professor
Ruimtelijke Economie Universiteit Gent), Michel Delanghe, Jan Debusschere en Luc
Glorieux Oostendse architecten) trachten op een constructieve manier te ontdekken
hoe erfgoed een toekomst kan hebben in Oostende. Het debat wordt gemodereerd
door Kris Carlier (hoofdredacteur De Zeewacht)

Cartoons met Herr Seele
Koninklijke Oostendse Schaakkring
Herr Seele stelt tentoon en cartooneert.

Oud Oostende in postkaarten van Omer Vilain
Cafetaria Noordzee Turnclub

BASKET
13u
15u

Landelijke competitiewedstrijd miniemen Duva – Gent
Regionale kadetten Duva – Tielt

17u

Basketmatch Oud-spelers BC Oostende vs. Johan Vande Lanotte's
PP Ploeg
Basketzaal
Oud-spelers-BCO onder coaching van Rik Samaey, met volgende spelers : Etienne
Dermaut, Yvan Verberckt, John Heath, Jean-Pierre Senecaut, Ronny Bayer, Roger
Jonckheere, Erwin Breughelmans
Johan Vande Lanotte's "Politiek & Pers Ploeg", met o.a. Gunther Van Praet, Nancy
Bourgoignie, Tom Germonprez (ov), Johan Musseeuw (ov), …

Sportclubs Koninklijke Stallingen
Opendeur met demonstraties tussen 15u en 17u
Gidsbeurten in de Koninklijke Stallingen door Dement Oostende

21 u

PRE-PARTY
Cafetaria Sportcentrum, ingang 2€
Zwoele fuif in de nacht van de liefde.

…………..Koning Albert II wenst Actiegroep DEMENT Oostende veel succes….
Op zondag 28 januari 2007 ontving Koning Albert II van
Actiegroep DEMENT Oostende een ingekaderde campagneaffiche van de Koninklijke Stallingen. Naar aanleiding van het
WK Veldrijden was Koning Albert II op het domein van
Dienstencentrum Gits. Na het WK was er in besloten kring een
Koninklijk Bezoek voorzien voor het Dienstencentrum.
Actiegroep Dement kreeg de toestemming van de directie van
het Dienstencentrum en het Koninklijk Paleis een geschek aan
te koning te overhandigen.
Als afgevaardigde van actiegroep Dement kon woordvoerder
Elegast
Monbaliu
de
ingekaderde
campagne-affiche
overhandigen. De Koning toonde heel wat interesse in de
erfenis van Leopold II. Hij luisterde geboeid naar het verhaal van de Koninklijke Stallingen,
de strijd van actiegroep Dement voor het Koninklijke Erfgoed in Oostende en de nood aan
restauratie van het unieke Noorse gebouw. Hij gaf ons heel wat koninklijke sympathie en
wenste ons veel succes toe.

………….Stallingen in de sneeuw…..
Vorige week heeft het goed gesneeuwd in Oostende. De
Koninklijke Stallingen stonden er feeëriek bij. Men waande
zich al in het hoge noorden. Ondertussen werden op 5
plaatsen in Oostende grote banners van 1 bij 5 meter
opgehangen, ter promotie van Monumentenstrijd. Deze
werden door Mutoh geprint als steun aan onze strijd. Ze
hangen aan het balkon van het Stadhuis, het Feestpaleis,
de oude Post, de Stallingen en in de stadsbibliotheek, en
hebben hopelijk een zeer groot bereik bij de talrijke
bezoekers aan Oostende. (foto Jakri)

Koninklijke Stallingen prioriteit voor het Archief..
van Oostende..
Het archief van Oostende werd vernietigd in een
bombardement gedurende de tweede wereldoorlog.
Vandaag tracht het archief het hiaat betreffende de
Koninklijk Stallingen te dichten. De oproep van Schepen
Vanessa Vens, o.a. bevoegd voor Archief, naar
allerhande (historische) informatie rond de Koninklijke
Stallingen viel duidelijk niet in dovemansoren want een
week geleden dook in de brievenbus van de Schepen plots
een onverwachte vondst op: een anonieme schenker
deponeerde er een pak authentieke documenten over de Koninklijke Stallingen! Het gaat in
totaal om zo’n 47 documenten : brieven en interne nota’s van de stedelijke diensten voor de
jaren 1924–1931. Een unieke vondst dus van voor de bombardementen van WOII!
Ondertussen verwerkt het archief ook de getuigenis en bijhorende afbeeldingen van de
voormalige huisbewaarder Frans Fontaine (1937-1951).
Alle documenten worden momenteel gearchiveerd en zullen ter inzage zijn in de leeszaal
van het Archief. Het archief zet zich duidelijk in om de belangrijkheid van de Stallingen te
onderstrepen. (foto Beeldbank Oostende)
http://archief.oostende.be/

…………..Jeugdvereniging zoekt paardenvan Leopold II….
KSA Oostende organiseerde samen met Dement Oostende
op zaterdagnamiddag 27 januari een groot erfgoedspel t.h.v.
de Koninklijke Stallingen. Hierbij werd de historiek van de
Koninklijke Stallingen en Leopold II in het spel geïntegreerd.
In de Koninklijke stallingen hebben nooit Koninklijke paarden
gestaan. Hierin wilde Koning Leopold II verandering brengen
en riep hij de hulp van KSA Oostende in. 150 Oostendse
KSA'ers zette de speurtocht in naar zijn paarden. Maar er
stelde zich ook een tweede probleem. De stallingen zijn in
slechte staat en dienden dringend gerestaureerd te
worden. De jeugdvereniging zette hierop een inzamelactie
voor bouwmaterialen op touw.
Op het einde van het erfgoedspel kwam Leopold II samen
met zijn maitresse en zijn grootmaarschalk in zijn Koninklijke
Koets de kinderen bedanken voor het terugvinden van zijn paarden. Het spel was een
uitstekende gelegenheid om de jongeren te wijzen op het belang van de stallingen. Alle
kinderen verwelkomden de koning met veel enthousiasme.

De vuilniswagens van Oostende steunen de Monumentenstrijd..
In onze stad wordt elke methode gebruikt om de boodschap
te verspreiden. Vanaf deze week rijden de vuilniswagens
van Oostende rond met een oproep om te stemmen voor de
Koninklijke Stallingen in de Monumentenstrijd. Nu het
Canvas-programma al enkele weken loopt, wordt het steeds
duidelijker dat we ELKE stem nodig zullen hebben om door
te geraken naar de finale. Zelfs de mensen die s'morgens
hun vuilniszak buiten zetten zullen geconfronteerd worden
met de oproep tot stemmen.
De Voorlichtingsdienst van de stad heeft met de uitgave van
de laatste Grote Klok, het tweemaandelijks Oostends
stadsinformatieblad, duidelijk een oproep gedaan aan elke
inwonder van Oostende om te stemmen.
Maar nog is dit nog niet voldoende. Elke inwoner van Oostende krijgt deze week een
bewonersbrief van onze burgemeester Jean Vandecasteele met een duidelijke oproep
om te stemmen voor onze Stallingen.
De volgende Oostendse Trefpunt aflevering op Focus/WTV gaat volledig over de
Koninklijke Stallingen. De opnames zijn gepland voor nu dinsdagochtend, en wordt midden
in de stemweek van 12 tot 18 februari uitgezonden op onze regionale zender.
U merkt, Stad Oostende gaat samen met Dement Oostende in de volle rechte lijn naar de
uitzending.

………………De uitzending van 12 februari nadert : iedereen moet kijken…
U hebt er niet naast kunnen kijken. De Koninklijke Stallingen zijn 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 ;

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

Dement Oostende i.s.m. Cultuurdienst Oostende

