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OOSTENDE
Magnumfotograaf
Harry Gruyaert
op avant-première
Magnumfotograaf Harry Gruyaert
komt vandaag naar Oostende voor
een exclusieve avant-première van
de documentaire ‘Harry Gruyaert.
Photographer’. Deze documentaire vertelt het markante verhaal van
een van de meest geliefde fotografen ter wereld. Ook regisseur Gerrit
Messiaen komt in Oostende over
zijn film vertellen. De exclusieve
avant-première in aanwezigheid
van Harry Gruyaert en regisseur
Gerit Missiaen vindt plaats om 20
uur in Cinema Storck, het arthouse
project van Filmfestival Oostende
in Kinepolis Oostende. Een ticket
kost slechts 8 euro. Info en tickets
op de website www.filmfestivaloostende.be. (LBB)

OOSTENDE
Decanaten
Blankenberge en
Oostende fuseren
Vanaf 1 januari zullen de decanaten
van Blankenberge en Oostende officieel fuseren tot het nieuwe decanaat Oostende-Blankenberge. De
verandering is het rechtstreeks gevolg van een gewijzigde en aangepaste structuur binnen het Brugse
bisdom. Het aantal decanaten
moet daar tegen 2020 dalen tot
maximaal tien. Dat moet gebeuren
om een eenvoudige en efficiënte
werking te kunnen garanderen.
Antoon Wullepit wordt vanaf 1 januari benoemd tot deken. Lieven
Soetaer verhuist daardoor van
Blankenberge naar Brugge. De
badplaats krijgt ook een nieuwe
pastoor. Voor de kerkgangers zelf
zullen de verandering nauwelijks
voelbaar zijn. (MMB)

LEEGSTAAND PAND OMGEBOUWD TOT 57 ASSISTENTIEFLATS

Eindelijk nuttige invulling voor Co-center
OOSTENDE
‘Coost’, zo heet het project met assistentiewoningen in het voormalige Co-center. De plannen zijn er al sinds 2015,
maar de uitvoering is nu in een stroomversnelling. Er komen 57 assistentiewoningen, twee appartementen, een cafetaria en gemeenschappelijke ruimtes.
LEEN BELPAEME

De site van het Co-center, tussen de Alfons Pieterslaan, Jules
Peurquaetstraat en de Amsterdamstraat, was lange tijd een
verloederde plek. Het gebouwencomplex werd er in 1928
en 1929 opgetrokken voor de
S.E.O., de Coöperatieve Spaarzaamheid Economie Oostende.
In de jaren 1970 ging de S.E.O in
faling. In de jaren 90 was de site
bekend als het Co-Center, met
onder meer de Bierco. Nadat
het project ten onder ging,
stonden de gebouwen lange
tijd leeg. In 2015 waren er plannen voor assistentiewoningen,
maar ook toen bleef het lang
stil. Op dit moment wordt er
eindelijk gebouwd. Tegen de
zomer van 2019 zouden de woningen klaar zijn. Monument
Group, Eagle Fund, DeclerckDaels Architecten en Woonzorggroep GVO sloegen hiervoor de handen in elkaar.
GVO beheert ook het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in
Oostende. «Op weekdagen zal

er een woonassistent aanwezig
zijn die de bewoners kunnen
aanspreken als zij gebruik willen maken van een specifieke
dienst of als ze een zorgvraag
hebben. Wij regelen dat, hetzij
met eigen mensen, hetzij via
een externe partij waar we mee
samenwerken», licht Jo Craeymeersch toe. «De bewoners
zullen ook voorrang hebben
voor een opname in het woonzorgcentrum als de zorgvraag
te groot zou worden, en er is
een crisiszorg bij dringende
medische problemen.»

In het voormalige Co-center komen 57 assistentieflats.

Foto’s Benny Proot

Al 10 verkocht
De woningen met één of twee
slaapkamers zullen verkocht
worden aan 225.000 tot
400.000 euro. Er zijn nu 10 van
de 59 woningen verkocht. Ze
kunnen gekocht worden als investering. «De realisatie van dit
project heeft veel voeten in de
aarde gehad. We hebben veel
tijd gestoken in het zoeken
naar betrouwbare partners. In-

De assistentiewoningen worden verkocht voor 225.000 tot 400.000 euro.
vesteerders kunnen een woning kopen als veilige investering, maar senioren kunnen
ook een appartement kopen
om er zelf in te wonen», legt
Alexander Proot uit. «Als een
investeerder hier niet zelf

komt wonen, dan wordt op
zoek gegaan naar een huurder.
Zij betalen 40 tot 50 euro per
dag, alle diensten inbegrepen.»
Schepen Kurt Claeys (Open
Vld) is blij dat de kankerplek
verdwijnt uit de stad. «Dit is

een perfecte site voor inbreiding, maar ook de invulling
met assistentiewoningen is belangrijk. Dit project kan een
impuls geven aan Alfons Pieterslaan. We zijn blij met deze
realisatie», aldus Claeys.

MENSEN VAN BIJ ONS
OOSTENDE
Shoppers
naar huis met
elektrische fiets

WOUMEN

Chiro, fanfare Hoger Op en KWB vieren zestig jaar bestaan
De Chiro, de fanfare
Hoger Op en de
KWB zijn drie Woumense verenigingen
die elk zestig jaar
zijn geworden. Om
dat te vieren stonden er een aantal activiteiten op het programma, zoals de
uitverkochte voorstelling van ‘Die Verdammte Spielerei’
en het optreden van
Hoger Op tijdens de
eucharistieviering.
De leden van de drie
organisaties schoven aan voor een
feestelijk bord
stoofvlees met frieten. Foto GUS (GUS)

De vzw Handelaars Belle Epoque Oostende pakte dit najaar uit met een nieuwe actie.
Van 10 oktober tot en met 10
november kreeg je bij de deelnemende handelaars in de
Belle Epoquewijk een lotje bij
aankoop. Zo’n 30.000 lotjes
werden terug binnengebracht. Op zaterdag 10 november werden er vier elektrische fietsen verloot onder de
shoppers. «Er waren vier trekkingen met telkens zo’n 500
aanwezigen», zegt Cindy Sinnesael. De vier winnaars zijn
Noël Roose, Rosette De Cuyper, Bart Hoorelbeke en Tineke Vandenberghe.
Foto Repro Moreau (LBB)

GISTEL

De Klimop investeert in iPads voor leerlingen
Basisschool De Klimop
heeft geïnvesteerd in digitale middelen. «Onze school
kocht tien iPads. In de huidige maatschappij zijn die
moeilijk weg te denken en
bovendien zijn ze een leerrijke aanvulling op de dagelijkse lessen», zegt directeur
Kelly Dildick. De tablets
worden onder meer ingezet
tijdens de lessen actualiteit,
Nederlands en wereldoriëntatie. «Er is ook voorleessoftware voorzien. Voor
leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken
is dat een hefboom», aldus
de directrice. De leerlingen
van klas L4 zijn alvast enthousiast. Op de foto: Juf
Sabine Depoorter (links),
directeur Kelly Dildick
(rechts) en de leerlingen van
L4. Foto BS De Klimop (BBO)
WI

KORTEMARK
Mantelzorgers getrakteerd op taart en theater
Het Sociaal Huis organiseerde onlangs voor de tweede maal een
mantelzorgfeest. Inwoners die
voor iemand uit hun naaste omgeving zorgen, werden in de bloemen
gezet voor hun inzet. De mantelzorgers werden getrakteerd op
taart, maar konden ook genieten
van de theatermonoloog ‘Met de

mantel der liefde’ door Kurt Defrancq. Het was ook het moment
om aandacht te besteden aan de
‘Mantelzorghub’, een gemeenschap rond mantelzorgers waar
zowel ruimte zal zijn voor lotgenotencontact, psychosociale ondersteuning als voor vormingen en opleidingen. Foto Coghe (COGHE)

