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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
Rek.nr. 979-5249391-47
Lidgeld: 30,- €/jaar
Onze website wordt momenteel aangepast!

Het bestuursteam :
genyflore.nietalleen@skynet.be
linda.nietalleen@telenet.be
eddy.nietalleen@telenet.be

059/51.81.66
059/26.88.95
059/50.22.11

Onze bestuursleden kunt u ofwel per e-mail, ofwel telefonisch bereiken.

NIEUWSBRIEF – augustus - 2007
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux - Stokkellaan 175 – 8400 Oostende
Redactieleden : Genyflore – Linda - Eddy

PROGRAMMA-AANPASSING NIEUWSBRIEF JULI
Het programma van Theater aan Zee, in het kort TAZ, (26/07-04/08) was nog niet
verschenen bij het ter perse gaan van onze Nieuwsbrief van juli en bijgevolg kunnen wij jullie
nu pas meedelen dat wij aan de hierna volgende activiteiten zullen deelnemen, DIE ALLEN
DOORGAAN IN CAFE KOER OP HET STATIONSPLEIN EN TEVENS GRATIS ZIJN!
ZATERDAG 28 JULI : TAZ-BAND met GUNTHER VERSPECHT (van de groep STASH,
bekend van o.a de single Sadness )
Aanvang : om 22h30 op het Stationsplein
Afspraak : vanaf 21 uur in Café Peach Pit (met verwarmd terras), Mijnplein - hoek
Nieuwstraat.
Bellen naar Genyflore: 059/51.81.66

Wie toch graag naar het dansfeest in “Ten Stuyver” wil gaan, kan met andere leden
afspreken.

MAANDAG 30 JULI : TAZ-BAND MET LUC DE VOS
Aanvang en afspraak zoals op 28 juli maar hiervoor bellen naar Linda (059/268895)
DINSDAG 31 JULI : Optreden van NONA MEZ om 20h30 en MONZA om 22h30
Plaats van afspraak zoals hiervoor vermeld maar dan wel om 19h30 en bellen naar Linda.

ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
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Beste vrienden,
Ons bestuurslid, Dirk Van der Auwera, heeft op 16/07 zijn ontslag gegeven als lid van
de raad van bestuur, om persoonlijke redenen.
Wij houden eraan hem te danken, in het bijzonder voor zijn inzet bij de oprichting van
onze vereniging.
Het is ons tegelijk een waar genoegen jullie te mogen meedelen dat EDDY BEAUPREZ
vanaf 16/07 zijn functie als bestuurslid zal overnemen.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Eddy, als extra impuls, verder kunnen samenwerken
aan de verdere uitbouw van onze vriendenkring.
Betreffende ons weekend naar de Ardennen :
We plannen een infoavond op maandag, 6 augustus om 20h00 in de Floride. Wij verwachten
dan ook dat alle die meegaan aanwezig zullen zijn, teneinde hun steentje bij het goede slagen
van deze uitstap bij te dragen. Gelieve daarom zo vlug mogelijk Genyflore van je aanwezigheid
op de hoogte brengen: 059 / 51.81.66.
Op maandag, 27/8 is er een uitstap naar Brussel gepland: Op het programma staat een
concert en een geleide stadswandeling. Voor reservatie: zie dagbeschrijving.
AUGUSTUS WORDT DE MAAND VAN DE MUZIEK- EN THEATERLIEFHEBBERS!
DAAR KUN JE NIET OMHEEN KIJKEN: ER IS “THEATER AAN ZEE”, “DE PAULUSFEESTEN” ,
HET “CARRIBBEAN FESTIVAL” EN ALLERLEI LIVE-OPTREDENS OP PLEINTJES EN IN
STRATEN. LAAT ONS HIERVAN GENIETEN, WANT DE WINTER IS ER VLUGGER DAN MEN
DENKT EN DAN IS HET VOORBIJ MET DE OPENLUCHTFESTIVALS, DE TERRASJES EN HET
DANSEN OP DE PLEINEN!

DONDERDAG 2/8 : TAZ-BAND MET MARCEL VANTHILT
Marcel Vanthilt heeft iets te vieren. Op het podium van TAZ. Met een dubbel concert nog
wel. Mét de TAZ-band. En mét zijn copains van ARBEID ADELT!
Een exclusieve en éénmalige reünie tijdens TAZ.
Plaats: Café Koer op het Stationsplein
Afspraak: Om 20h30 in Café Peach Pit, Hoek Nieuwstraat/Mijnplein
Aanvang: om 22h30
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Berichtje aan Linda graag (0473/264651)

a ZATERDAG 4/8 : SINGALONG MET DE WIM OPBROUCK SINGALONG
SONGBOOK – DE SLOTAVOND VAN THEATER AAN ZEE
Wim aan de piano en een playlist die een grillig parcours aflegt. Geen karaoke of polonaise,
maar wel een hartverwarmend concert door een kwartet dat de liefde voor muziek midden
in de hartstreek draagt. Plus een door Wim gecomponeerde Suite Voor Oostende.
Plaats: Club Terminus (linkervleugel stationsgebouw)
Prijs: GRATIS - Aanvang : om 24 uur
Afspraak: om 21 uur in Café Peach Pit, Hoek Mijnplein/Nieuwstraat..
Aanwezig: Eddy (bellen op 0486/50.12.82 of per e-mail: eddy.beauprez@telenet.be
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a ZONDAG 5/8 :

BILLENKARRENKOERS NAAR MIDDELKERKE

We nemen rustig de tijd om bij te komen van de hectische dagen bij TAZ en kiezen dit
keer eens voor amusement uit de oude doos: gocarts in het Nederlands, billenkarren voor
de kustbewoners.
Vooraleer de dames de naam “billenkar” alle eer aan doen, gaan we de inwendige mens
sterken in het resto Boucquez, Hoek Troonstraat 83 / Northlaan te Mariakerke, waar het
gezellig vertoeven is.
Afspraak: om 12h30 in het resto Boucquez voor een apero of een snack
om 14h15 bij Mickey (fiets- en billenkarverhuring), hoek Namenstraat 1/25
met strandplein zeedijk te Mariakerke.
Aanvang: om 14h30 vanaf Mickey’s
Prijs: 5,- € p.p. voor twee uur, 2,- € p.p. voor elk volgende uur
Aanwezig: Georges (en Genyflore)
Opmerking: Bellen naar Genyflore ten laatste om 10h de dag zelf
BIJ REGEN GAAT DEZE ACTIVITEIT NIET DOOR
(maar we laten ons niet afschrikken door een bewolkte hemel)

a MAANDAG 6/8 :

PRAAT- EN WANDELAVOND – VURIGE MAANDAG
BESPREKING ARDENNEN

Dit geldt tevens als uitnodiging voor alle kandidaat-leden om ons te komen vervoegen.
Het vuurwerk start pas om 22h30 uur, maar wij kiezen alvast een goede uitkijkpost!
Plaats: Taverne Floride, Albert I-promenade (4 etablissementen verwijderd van de
Venetiaanse Gaanderijen op de zeedijk.
Afspraak: om 20 uur
Aanwezig: Linda en Genyflore
Opmerkingen: Graag tijdig een belletje vooraf (059/268895 of 0473/264651), want
het kan er druk zijn en plaatsen voorbehouden is niet altijd mogelijk.

a DINSDAG 7/8 : CONCERT OP HET VISSERSPLEIN- CAFE THEATER
Dit wordt een SUPER optreden met Los Tres Supermanos”, met muziek waarbij je
onmogelijk kunt stilzitten. Ambiance verzekerd!
Plaats: Café Theater op het Vissersplein
Afspraak: Vanaf 19h45
Aanvang: om 20 h (concert gaat tot 22h)
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen:Telefonisch verwittigen a.u.b op 059/51 81 66)
WE ZIJN NOG MAAR NET BEKOMEN VAN TAZ OF HIER GAAN DE PAULUSFEESTEN
AL VAN START (van 9 t.e.m. 15 augustus op de pleinen rond de Petrus en Pauluskerk)
BOVENDIEN ZIJN ALLE OPTREDENS ER GRATIS!
DOOR DE GROTE VOLKSTOELOOP VOOR DEZE FEESTEN IS HET NUTTIG OM DE
GSM-NUMMERS VAN HET BESTUUR BIJ DE HAND TE HEBBEN, VOOR HET GEVAL
JE ONS VERLIEST! AFSPRAAKPUNT IS STEEDS HET CAFE COSTA BLANCA,
GELEGEN VLAK NAAST DE INGANG VAN DE KERK.
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a DONDERDAG 9/8: BART PEETERS “Slimmer dan de Zanger”
Grootse wereldmuziek van een superdynamische entertainer!
Plaats: Podium Pier en Pol (achteraan het St.Petrus-& Paulusplein)
Afspraak: vanaf 20 uur aan het Café Costa Blanca (gelegen juist naast de kerk)
Aanvang: het concert start om 21h15 en eindigt om 22h30
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Graag verwittigen als je komt! (0473/264651)

a ZATERDAG 11/8:

OPTREDENS VAN: THE JOURNALISTGRUPPO SPORTIVO-THE TARANTINOS

The Journalists begonnen als covergroep maar nu met bijna alleen nog eigen nummers met
een eigen gezicht en een eigen verhaal. Binnenkort onder de vleugels van producer Rudy
Coclet (o.a Deus, Arno, Sharko) : van 19h00 tot 20h00
Gruppo Sportivo behaalde eind jaren ’70 de ene hitsingle na de anderen. Beep beep Love,
Hey Girl, Disco Really Made It,..behoren tot ons collectief geheugen. Versterkt met de
backing dames van Herman Brood wordt dit een waar feest : van 21h15 tot 22h30.
The Tarantinos is een Britse Quentin Tarantino tribute-band die live muziek en scènes uit
de films Kill Bill, Pulp Fiction, From Dusk Till Dawn, Reservoir Dogs en Jackie Brown speelt.
This is more than a band, this is a show!!! Van 22h30 tot 00h00
Plaats: Op het podium Pier en Pol (achteraan het St.Petrus-& Paulusplein)
Afspraak: om 18h30 aan het Café Costa Blanca (naast de kerk)
Aanwezig: Genyflore (vooraf verwittigen op het nummer 059/51.81.66)
Opmerkingen: Onmisbaar : het GSM-nummer van Genyflore (enkel te gebruiken voor als je
ons tijdens de optredens verliest: 0499/261.201).

a ZONDAG 12/8:

APERITIEFCONCERT BROADWAY JAZZ GANG

Meer dan 20 jaar geleden stonden ze al op de pauluspodia. Blues en jazz van onze eigenste
zeebodem! Ze treden op van 12.00 uur tot 13.30 op het podium Pier en Pol.
Daar gaat tevens een rommelmarkt door vanaf 11h00.
Op het Paulusplein zelf kan je genieten van “PaulusKleintje” : literaire en muzikale
proeverij, liedjes zelf zingen, culinaire en andere ontdekkingstochten van 11 tot 17 uur..
Afspraak: Om 11h45 uur aan café Costa Blanca voor het aperitiefconcert
Aanwezig: Linda (graag een seintje)
Opmerkingen: Hou de GSM-nummer bij : Linda (0473/264651)

a MAANDAG 13/8 :

VURIGE MAANDAG: zie ook 06/08

Speciaal voor de liefhebbers van het vuurwerk... EN: Kandidaat-leden zijn uiteraard ook
hier hartelijk welkom!
Plaats: Taverne Floride, Albert I-Promenade
Afspraak: om 20 uur
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Graag tijdig een belletje vooraf (059/268895 of 0473/264651
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a DINSDAG 14/8: STRAATANIMATIE, OPTREDENS EN OPENLUCHTFUIF.
BOUDEWIJNPLEIN tussen 18h00 en 23h30:

Gambiance :
Een avond in het kader van de stedenband tussen Oostende en Banjul (Gambia)

PAULUSPLEIN om 19h30:

Compagnie With Balls :
Een niet te missen animatie, met twee 4 meter hoge figuren…Een gigantisch grote
poppenman danst in samenspel met Atharina. Deze dame beweegt zich gracieus op een
manshoge bal van bijna 2 meter! Een intermezzo met een live band prikkelt het publiek tot
hoogstaande dansbewegingen. Gegarandeerd swingen!

PAULUSPLEIN van 20h00 tot 21h15:

Green Onions
Laten je terugflitsen naar de sixties in deze coverteletijdmachine. Ambiance verzekerd!

PAULUSPLEIN van 22h30 tot 00h00:

Slack Bastard : vrij onvervalste zwaargewichten uit de Belgische muziekscène brengen
puur onversneden rock. Haal je luchtgitaar boven, maak de haren los en laat je meeslepen
door dit bedwelmende project

met verder nog op het PODIUM PIER EN POL:

Bulls on Parade : De allerbeste Rage Against the Machine Tributeband (van 19h-20h)
Ziggi & The Renaissance Band : De allergrootste reggae- en dancehallsensatie uit
Nederland (van 21h15 tot 22h30)
No dj! PETER VAN DE VEIRE: Knallende open luchtfuif met de beste ’70, ’80, ’90 ’00 –
muziek met StuBru presentator Peter Van de Veire en DJ Gerrit Kerremans (23h30-

02h00)

Afspraak: om 20 h aan het café Casa Blanca (naast de kerk, op de hoek):
Aanwezig: Genyflore (graag vooraf een belletje op 059/ 51.81.66; een mailtje mag ook)
en/of Linda

a WOENSDAG 15/8: DIVERSE OPTREDENS MET ALS AFSLUITER RAYMOND
VAN ’T GROENEWOUD.
Er is terug ”paulusKleintje” (zie 12/8) van 11h00 tot 17h00
The Sun’s Sisters (op het Paulusplein van 20h00 tot 21h15):
Een mix uiteenlopend van latin-jazz en een uitstapje naar Zuid-Afrika tot de opwindendste
Cubaanse dansritmes.
Head’s Up (op het podium Pier en Pol van 21h15 tot 22h30.:
Oostendse funk die klinkt alsof Marvin Gaye herboren is. ..aangevuld met een Amerikaanse
funk & soulstem:
RAYMOND VAN HET GROENEWOUD (podium Pier en Pol van 23.30 tot 01.00):
Met Mr Raymond : Wie kan er de feesten béter afsluiten?
Afspraak : om 20 h aan het café Casa Blanca
Aanwezig: Linda (0473/264 651)
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a ZATERDAG 18/8: AFRO-CARIBBEAN FESTIVAL IN BREDENE
Het Festival vindt plaats in het park ’t Paelsteenveld in 2 grote danstenten en biedt
steengoede livemuziek en heel veel sfeer!
Een greep uit het aanbod :
Op de Main Stage is er om 18h00 een optreden van “Romy Rick y Frutanueva”
(Dominikaanse Republiek) met Meringue/Salsa. La Banda Frutanueave staat bekend om
haar swingende frontline. Ze zorgen voor non-stop vuurwerk op het podium en schuwen
daarbij de interactie met het publiek niet.
Op Stage 2 kan je om 21 uur van Afrikaanse muziek genieten met Amadou Sodia (GuinéeMandingue). Hij brengt met zijn 10-koppige band authentieke hedendaagse Guineese
muziek met een mix van Afrikaanse percussie en kora met moderne instrumenten.
Het resultaat is onweerstaanbaar Afrikaans en dansbaar!
De inkom is volledig gratis.
De optredens op de podia starten om 16 uur.
Er is heel wat randanimatie voorzien!
Afspraak: Om 16 uur in de “Laguna”, een tea-room gelegen tegenover het marktplein te
Bredene-Duinen (een beetje over het Staf-Versluyscentrum, richting De Haan.
Bereikbaarheid : het park ligt langs de kustbaan. Met de tram stap je uit aan de halte
“Campings” . Er zijn extra nachttrams terug naar Oostende station 2h40.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Bellen naar Eddy (0486/50.12.82)

a ZONDAG 19/08: BOOTTTOCHT VAN BRUGGE NAAR DAMME
Met het S.W. Lamme Goedzak vaart u van het historische Brugge naar het liefelijke
Damme. Een half uurtje genieten van het unieke polderlandschap, om dan Damme, de stad
van Tijl en Nele, te ontdekken. Damme is meer dan een ommetje waard voor een wandeling
in het prachtige landschap en een gezellige babbel in een kroeg. Vertrek uit Brugge om 14
u – terug uit Damme om 17h20
Plaats: Noorweegse Kaai 31 (Dampoort)
Afspraak:Lokettenzaal Station Oostende om 13h. De trein vertrekt om 13h10
en komt aan in Brugge om 13h23. Om 13h28 is er de busverbinding tot de boot. De boot
vertrekt om 14h vanuit Brugge. Terug vanuit Damme met de boot om 17h20.
Prijs: 11,90 € all-in (trein h/t + bus h/t + boottocht), prijs enkel boottocht : 6,70€
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bellen naar Genyflore, ten laatste tegen zaterdagmiddag 18/08

a MAANDAG 20/8: PRAAT- EN/OF WANDELAVOND MET VURIGE
MAANDAG.
We genieten nog eens in alle rust van een avondje op de zeedijk en als het vuurwerk
“Duizend bommen en kometen” even betoverend is als de titel, zal het weer een prachtige
avond worden.
Afspraak: In de Floride, om 20 uur. Het vuurwerk start om 22h30
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Graag even bellen naar Linda (0473/264651) i.v.m het aantal te reserveren
plaatsen.
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aZATERDAG 25/8 : FEEST IN ’T PARK TE GISTEL
Vanaf 20 uur spelen de Rainbows, een groep uit Koekelare met Noël Steen van Rock
Torhout alle hits vanaf 60/70/80…
Om 21h30 treden de Memphis Maniacs uit Nederland op.
Eén rode draad: ze starten met Elvis en vliegen erin van 1960 tot nu, enig in hun stijl.
Om 23 uur komt Killer Queen op het podium : Deze Engelse band speelt méér dan
anderhalf uur uitsluitend hits van Queen.
Plaats: Stadspark te Gistel
Afspraak: We spreken af om 19h30 bij ons lid, Christine V., Koolaardstraat 56 te Gistel,
van waar het nog 5-10 min. wandelen is naar het park
Prijs: alle optredens zijn GRATIS!
Aanwezig: Genyflore (ten laatste tegen de middag de dag zelf telef. verwittigen aub:
059/51.81.66)
Opmerkingen: Mensen uit Oostende en omstreken kunnen met Genyflore meerijden.
Tijdig verwittigen aub.

aZONDAG 26/8 : PRAALSTOET VAN DE GOUDEN BOOM IN BRUGGE
De vijfjaarlijkse Praalstoet van de Gouden Boom werd in 1958 gecreëerd.
Centraal thema blijft de Wapenpas van de Gouden Boom die in 1468 op de Brugse Markt
werd gehouden ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen
en hertog van Bourgondië, met de Engelse prinses Margaretha van York. Ook de
eeuwenoude legende van de Gouden Boom wordt gevisualiseerd.
De Praalstoet is een kleurrijk spektakelstuk met zo’n 2.000 figuranten,bzes reuzen en
twaalf praalwagens als schitterende blikvangers en betoverende pronkstukken.
Afspraak: om 14h30 aan de loketten van het station Oostende.
De trein komt aan in Brugge om 15 uur.
Aanvang: De stoet start om 16 uur
Prijs: 5,- € voor een zitplaats en 4,20 € voor de treinreis h/t
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Er zijn zitplaatsen te verkrijgen aan 5,- €. Linda zal 10 zitplaatsen (stoelen)
langs het parcours van de stoet voor ons reserveren. DAAROM:
Deelname bevestigen en reserveren door betaling van 5,- € tegen 15/08 op onze
rekening nr 979-5249391-47 en door te bellen naar Linda ten laatste op 15/08.
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aMAANDAG 27/8 : “BOTERHAMMEN IN HET PARK: DAGUITSTAP MET
DE WANDELING IN BRUSSEL.
Om de zomervakantie waardig af te sluiten, hebben we gekozen voor een boeiende
daguitstap naar Brussel en aan te sluiten bij het gebeuren “Boterhammen in het Park”.
Op de middag is er het gratis concert “Zeker Weten” van Bart Peeters aan de kiosk in het
Warandepark en in de namiddag, omstreeks 14h30, is er de geleide wandeling”Europese
Sporen in Brussel”. Een VTB Brussel gids maakt je tot ontdekkingsreiziger in onze eigen
hoofdstad. We gaan op zoek naar Europese sporen Brussel. Spanjaarden, Fransen,
Oostenrijkers, Nederlanders hebben hun sporen nagelaten….
Afspraak: Ten laatste om 9h30 aan de loketten van het station.
We nemen de trein om 9h47 en komen aan in Brussel omstreeks 11 uur.
Prijs: enkel de treinreis, h/t van 13,80€ is te betalen.
Het concert en de geleide wandeling zijn GRATIS!
Deelname bevestigen en reserveren door betaling van 13,80 € op onze rekening nr 9795249391-47 tegen 15/08 en te bellen naar Linda.
Aanwezig: Linda, Genyflore
Opmerkingen: Linda heeft voor de begeleide wandeling alvast 12 plaatsen gereserveerd

