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aan de deur. Meer info: www.stu-
bru.be. (1VA) .
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2005 vond de productie van
brood nog plaats in de vestiging

005 E DE

Bewegingsacademie
voor kleuters opgestart

Sportvereniging Fusion leert kleuters
hun fijne motoriek ontwikkelen. Foto 8ennyProot

De Oostendse sportvereniging
Fusion is gestart met een bewe-
gingsacademie voor kleuters
van 3 tot 6jaar. Ervaren kleuter-
onderwijzeressen laten de uk-
kies in kleine groepjes op een
aangename wijze kennis ma-
ken met alle facetten van bewe-
gen. De lessen zitten vol met
spel, beweging, ontspanningen
motorische groei. Al spelend
ontwikkelt de kleuter zijn gro-

ve motoriek tot fijne motoriek.
Door gebruik te maken van de
principes, uitgewerkt door Ve-
ronica Sherborne, wordt de to-
tale persoonlijkheid van elke
kleuter gestimuleerd. De bege-
leidster specialiseerde 'zich in
deze bewegingspedagogie om
de sessies op een verantwoorde
wijze te kunnen leiden. Meer
info: wwwJusionoostende.be.
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gamma. klein brood, koffiekoe-
ken, drooggebak en patisserie.

DIKSMUlDE

Stad koopt antieke
kaarten
Opde najaarsveiling van het Anti-
quariaat Van de Wiele in Brugge
heeft het Diksmuidse stadsbe-
stuur twee oude handgetekende
kaarten aangekocht. Eén kaart
van Diksmuide en Esen-Arnbacht
uit de achttiende eeuwen één
van Diksmuide uit de periode
1672-1694.
«Hetgrootste deel van ons archief
is tijdens de Eerste Wereldoorlog
verloren gegaan, vandaar dat we
regelmatig investeren in stukken
over onze stad», zegt schepen van
Archief Peter Bossu (sp.a-open).
«We hebben ondertussen een
ruime collectie kaarten. De ar-
chiefdienst heeft de volledige
kaarten collectie gedigitaliseerd,
maar we werken ook aan een
kaartenboek. In 'Diksmuide à la
carte' zullen we onze historische
kaarten bundelen. Wanneer dat
boek er komt, ligt nog niet vast,
maar we werken al volop aan een
concept en breiden onze collectie
ondertussen verder uit.» (GUS)

OUDENBURG.
Nog kaarten voor
historische
huifkarrentocht
Er zijn nog kaarten voor de huif-
kartocht'Oudenburgin de Groote
Oorlog' die vandaag plaatsvindt.
Het initiatief van cultuurschepen
Peter Veile (CD&V)werd de voor-
bije jaren georganiseerd inde
deelgemeenten Ettelgem, Rok-
sem en Westkerke en werd tel-
kens erg positief onthaald. Dit-
maal is Oudenburg zelf aan de
beurt. Vandaag kan je tijdens de
rit met paard en kar door Ouden-
burgde Grote Oorlog herbeleven.
Theater, beeld en geluid brengen
je op vier unieke locaties het ver-
haal van Oudenburgse, Duitse en
Engelse mannen en vrouwen tij-
dens de Eerste Wereldoorlog.
Achteraf is er een receptie in Ipso
Facto, tevens de startplaats van de
eerste tocht om 18uur. Meer info:
tel. 0473/77.83.28. of ram@ou-
denburg.be. (1VA)


