
BELANGRIJKE MEDEDELING 

Wij vestigen de aandacht van onze leden op het feit dat ze, op vertoon van hun lidkaart,  GRATIS 
toegang hebben tot het Museum voor Schone Kunsten en het Ensorhuis te Oostende. 

«Oostende, stad in zicht: beelden en verhalen uit een stad aan zee» : een 
verrassende kijk op Oostende 

door Claudia Vermaut 
archivaris 

Net voor de zomer verscheen de jongste Oostendepublicatie : "Oostende, stad in zicht»: beelden en 
verhalen uit een stad aan zee". Het werd een handige gids in zakformaat die je meevoert langs 160 
gebouwen, beelden en andere bezienswaardigheden in Oostende. In een eerste deel worden 160 
sites beschreven en geïllustreerd, in een tweede deel worden 13 thema's uitgewerkt : hoogtepunten, 
religieuze aspecten, maritieme sporen, industriële archeologie, de koninklijke aanwezigheid, 
beelden en monumenten, het militaire verleden, oude architectuur, moderne architectuur, natuur en 
groen, stadshuizen, het Leopoldpark en Oostende voor kinderen. 
Bij elk thema is een kaartje geplaatst met daarop alle sites die binnen het thema vallen. Bovendien 
zijn er enkele (s)toppers uitgelicht die de hoogtepunten binnen een bepaald thema vormen. Elk 
thema is voorzien van meer achtergrondinformatie. Dat kan een anekdote zijn, wat duiding bij 
bepaalde ontwikkelingen, wat faits divers of gewoon informatie die de auteurs de lezers niet wilden 
onthouden. 

Het geheel wordt afgesloten met een uitgebreide bibliografie, zodat de lezer eventueel zelf verder 
kan gaan zoeken en een persoonsnamenindex van alle architecten, kunstenaars en andere personen 
die bij de sites vermeld worden. 

De meer dan 200 illustraties zijn afkomstig van Danny de Kievith en de Voorlichtingsdienst, wat de 
actuele foto's betreft; het Stedelijk Museum, wat de kunstfoto's betreft en het Archief wat de 
historische foto's en kaarten betreft. De dienst Urbanisatie (GIS) stond in voor de themakaarten. 
De teksten en illustraties laten je toe Oostende te ontdekken vanuit je luie stoel maar nodigen je ook 
uit om zelf (opnieuw) op ontdekking te gaan in deze verrassende stad. 

De publicatie richt zich in de eerste plaats tot de Oostendenaar vanuit het idee dat hij of zij wat 
meer zou te weten komen van de tientallen bezienswaardigheden die hij of zij dagelijks bewust of 
onbewust op zijn route vindt. In tweede instantie richt het zich tot de toerist, zowel hij die snel wat 
informatie zoekt als degene die zich interesseert aan het Oostendse patrimonium. De gids komt ook 
tegemoet aan de vraag van heel wat scholieren en studenten die vaak een opdracht krijgen om 
informatie te verzamelen over een bepaalde gebouw of een monument. Ten slotte zal het onmisbaar 
zijn voor wie meedoet aan een wandelzoektocht of, wie weet, er zelf een organiseert. 

De gids telt 184 blz. en is te koop aan 18 euro of 727 fr. aan de infobalie van het Stadhuis of in het 
stedelijk Museum. 

U kunt de publicatie ook bestellen door overschrijving van het bedrag + 80 fr. verzendingskosten op 
rekeningnummer 091-0065420-71 van de Stadskas, Stadhuis, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende met 
vermelding "104/161/02 — Stad in zicht". 
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