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CULTUUR OP KOMST

CD-RELEASE
Augustijn
Vrij 01.03 – 20:30
Cd-release van de eerste
Nederlandstalige cd van Augustijn
Vermandere.

HAMLET
Lisaboa Houbrechts &
Kuiperskaai/Toneelhuis
Zat 02.03 – 20:00
Hamlet door de jonge
podiumbestormers van
Kuiperskaai. Dat is Shakespeare
met ballen en dat verteld vanuit
het standpunt van een vrouw. 

© Sofie Silbermann
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Ideaal voor

bedrijfsfeest,

familiefeest,

communie 

& lentefeest,

kortom voor

al uw feesten. 

Partyformule
 Cava aperitief
 Soep
 Gemengde vlees- en visfondue
 Frietjes of brood
 Saladbar met aangepaste sausjes
 Dessertbuffet
 Koffie of thee
 2 bowlinggames

Tijdens de maaltijd zijn frisdranken, Maes Pils en geselecteerde
wijnen (wit, rood, rosé) & cava inbegrepen

Bowlingpaleis Oostende

Steense Dijk 186
8400 OOSTENDE

46
Openingsuren: www.bowlingpaleis.be
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OOSTENDE WIJKEN

De Schorreloop is een initiatief
van de vzw Sportief Schorre. Wie
deelneemt aan de wedstrijd, kiest
ervoor te sporten in de volle na-
tuur, meer bepaald dwars door
Sportpark De Schorre. De loop-
wedstrijd vormt een onderdeel
van het Oostends Loopcriterium.
Het startschot weerklinkt om 17
uur. Er is keuze uit Start to Run
(3.500/7.000 m), dames 1 tot 4 en
heren 5 (7.000 m) en heren 1 tot 4
(10.500 m). Inschrijven ter plaatse
kost 8 euro, of 7 euro voordien.
Vanaf 19.15 uur start een barbe-
cue, aan 17 euro per persoon.
Minder bekend, maar daarom
niet minder aantrekkelijk, is de
MugRun van zondag 3 maart. De

loopwedstrijd start om 16 uur ter
hoogte van de Sportparklaan in
sportpark De Schorre. Deelne-
mers kiezen uit 3, 6 of 9 km. De
kostprijs bedraagt 10 euro ter
plaatse of 9 euro vooraf. Vermeld
naam en aantal personen. De op-
brengst van de MugRun gaat ge-
deeltelijk naar de MUG-helikop-
ter van het Brugse ziekenhuis AZ
Sint-Jan. 

BRAADWORSTEN

Na dit evenement voor het goede
doel volgt vanaf 18 uur een maal-
tijd, biefstuk/friet, tegen 20 euro
per persoon. Inschrijving is pas
geldig na betaling. Som in dit ge-
val de naam en het aantal perso-

nen op. Tot slot nodigt vzw Spor-
tief Schorre iedereen uit op de
rommelmarkt van zaterdag 15 ju-
ni vanaf 7 uur op sportpark De
Schorre. Vanaf 9 uur bakken vrij-
willigers die dag lekkere braad-
worsten. Zoals elk jaar is er in de
tent frisdrank verkrijgbaar en
staat er voor de kinderen een
springkasteel. Standhouders beta-
len 10 euro per 4 strekkende me-
ter. Vergeet de naam van de
standhouder niet te vermelden bij
inschrijving. (BVO)

Het rekeningnummer van vzw

Sportief Schorre is BE22 1431

0257 2147. Info: 0472 72 56 53

of www.sportiefschorre.be. 

Genieten van de 
pure natuur tijdens
Schorreloop en MugRun
STENE Door een herschikking van de loopwedstrijden in Oostende, vindt de
Schorreloop dit jaar al plaats op zaterdag 30 maart.

Van links naar rechts zien we Peter Kesteloot, Pieter Van Der Cruyssen, Lars Pitteljon, Frederic Denis, Bart Aerts,
Antony Declerk en Francis Dereeper van vzw Sportief Schorre kijken uit naar een beloftevol voorjaar. Peter Lafor-
ce en Ann Houthoofdt ontbreken op de foto. (foto BVO)

Bedankt om ons te 

vermelden....



Dank aan MB om de artikels uit 
te knippen en bij te houden

Bedankt om ons te 

vermelden....


