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Heb je vorig jaar tot je grote spijt onze quiz moeten missen? Geen nood. Een nieuwe is in de maak en
de deelnemers van vorig jaar kunnen bevestigen dat het een leuke avond was.
De formule blijft dezelfde: 8 thema-ronden, 10 vragen per ronde en tussen de vierde en vijfde ronde
stoppen we natuurlijk even om de (bijna) oververhitting in de hersenpan te blussen met een drankje.
Wanneer: Vrijdag 14 december 2018
Hoe laat: De deuren gaan open om 19.00u. De quiz start om 20.00u.
Waar: Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje, Kasteelstraat 22 8400 Oostende
Voor wie: Alle quizfreaks maar ook alle sympathisanten
Ploegen: Alleen deelnemen kan maar met een maximum van 4 personen heb je toch iets meer kennis bij
elkaar.
Waarom: Om er een gezellige avond van te maken (er is toch niet veel op de tv op vrijdagavond).
Wat als…: je wint! Dan krijg je een prijs maar je verdient vooral eeuwige roem.
Kostprijs: Gratis
Inschrijven: Kan je doen door te mailen naar Hans.Lamoot@gmail.com. De avond zelf kan ook maar je
plaats is dan niet gegarandeerd. Zoek alvast een leuke teamnaam!

Feest in telegramstijl:
68 gasten – lekker eten – mooie huldigingen – goede sfeer – later meer in volgende nieuwsbrief.

De karting van OMS was weer een voltreffer, met 10 teams aan de start begonnen met een half uurtje training
waarbij de teams allemaal streden voor de pole positie.
Eens iedereen zijn startplaatsen hadden ingenomen kon men de wedstrijd van 2 uren starten. Tijdens het eerste uur
wedstrijd lag alles nog open er werd veel van positie gewisseld.
In het tweede deel van de wedstijd werd algauw duidelijk dat wie met de eerste 3 prijzen zou gaan lopen. Het
duurde tot in de laatste minuten vooraleer de eindwinnaars bekend waren.

Team VR46 King haalde het met amper 13 seconden voor team VDBPC Racing een 60 tal seconden later kwam team
De Rookies voorbij de meet.
Toch een proficiat aan alle Teams voor hun aanwezigheid en tot volgend jaar.

Zoals ieder jaar was de zon weer van partij op de jaarlijkse oktoberwandeling van O.M.S.
evenals de trouwe deelnemers en enkele nieuwelingen.
Dus met een leuk groepje er op uit getrokken in het rustige Middelkerke.
Na de start op het parkeerterrein ging het richting North park voor velen een ongekende
plaats, hartje Middelkerke.
Daarna ging het via de woonwijken richting “Dronkenput” dit is een vierkant reservoir ooit
gebouwd in 1897, met het oog op waterbevoorrading voor de toenmalige toeristen, maar
door constructieproblemen volledig schuin gezakt met een helling van ongeveer 12 graden
en nooit in gebruik geweest. Nu is het sedert jaren een toeristische attractie geworden
waarin je kunt afdalen, door de schuinstaande wanden, vloer en plafond maar wel
horizontale waterstand heeft dat echt wel iets “raars” op het evenwichtsgevoel, vandaar de
naam dronkenput. Na even bekomen te hebben stapten we verder richting zeedijk waar we
onderweg al de eerst Halloween versieringen konden bewonderen.
Op de zeedijk zelf was het er aardig druk van de weekend toeristen die nog snel een
zonnige zondag aan zee meepikten. Van wandelen krijg je dorst dus nog even een leuk
buitenterrasje gedaan en verder gestapt richting Warandetoren dit is de pas geopende
uitkijktoren gebouwd op het onderste deel van de vroegere watertoren op de wijk
“Crocodile” waar terug het evenwichtsgevoel, de hoogte en de beweeglijke
metalenconstructie voor de nodige sensatie zorgt, maar je wordt wel beloond met een
uniek uitzicht op zowel de zee, de polders en de rotonde van Westende-Bad.
Om af te sluiten via rustige vernieuwde Duneweg terug richting parking.
Met tot “de volgende ”ging iedereen na 10,5 km stappen met een goed gevoel terug naar
huis.
Groetjes m. Louise.

