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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VERENIGING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr.:
979-5249391-47
Het bestuursteam:
Lidgeld: 48€ per jaar
Genyflore@niet-alleen.be
Bezoek ook eens onze website:
Linda@niet-alleen.be
www.niet-alleen.be
Eddy@niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/70.63.48
059/50.22.11

Onze bestuursleden kunt u zowel per e-mail als telefonisch bereiken (zie hierboven).
Per GSM: Linda op 0473/26.46.51, Eddy op 0486/50.12.82 en Genyflore op 0499/26.12.01
(Genyflore is moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!).

NIEUWSBRIEF – JULI 2008
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF BETALING OP ONZE REKENING:
-

Ma 30/06 – Linda verwittigen voor "Dansand!" op 03/07.
Wo 02/07 – Genyflore verwittigen voor "Twee uur in 't Vlaams" op 04/07.
Wo 09/07 – Linda verwittigen voor "Feest van de Vlaamse Gemeenschap" op 11/07.
Do 31/07 – Voorschot 35€ overschrijven voor het weekendje Boulogne op 06-07/09.
Do 31/07 – Voorschot 25€ overschrijven voor de "Parijs - Perfume" uitstap op 20/09.
Niet vergeten – Zelf je GRATIS ticket afhalen voor "Theater aan Zee " op 30/07.

THEATER AAN ZEE
Theater aan Zee gaat van start op 31 juli.
Er zijn 3 gratis try-outs voorzien voor Oostendenaars.
1) Wo 30/07 om 19u30 in Hotel Lido2000 (Leon Spilliaertstraat 1): LORKEST met “Blok H”.
Deze groep combineert minimalistische muziek met een verhaal in hun dialect. Over
hotelgasten, ieder in een kamer, hebben in hun eigen wereld elk een leven. Maar wat
gebeurt er als die werelden door een speling van het lot samenkomen?
2) Vr 01/08 om 15u in Ciné Rialto: De BÜHNEHASEN met “Dauwe”.
De Bühnehasen baseren zich op bestaande teksten van Fernando Pessoa enerzijds en
Rabindranath Tagore anderzijds en gieten de beide teksten in een hedendaagse
theatervorm, geruggensteund door sfeervolle live muziek.
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3) Ma 04/08 om 19u30 bij Beliard (Henri Deweertkaai): LUCAS DE MAN met “Naakt”.
Over een jonge man, die voor zichzelf en zijn 50 kuikens een perfect geordende wereld
heeft gecreëerd. “Naakt” is een eerlijke, rauwe zoektocht van een mens die wil begrijpen.
Woon je in Oostende, dan kan je één ticket per persoon krijgen op vertoon van je
identiteitskaart bij In&Uit Oostende (recht over het Casino/Kursaal). De tickets moet je dus
zelf afhalen! Deze voorstellingen zijn snel uitverkocht. Wees er als de kippen bij en bel, mail
of stuur een sms-je naar Linda met de mededeling voor welke voorstelling je kaartjes hebt.
06-07/09/2008 - WEEKENDUITSTAP BOULOGNE-SUR-MER / PAS DE CALAIS
Genyflore is al volop bezig onze jaarlijkse weekend-uitstap voor te bereiden. Uiteraard
moeten we voor een geslaagde organisatie ook ZO VLUG MOGELIJK weten wie er zou
meegaan, vooral vanwege de tijdige reservatie van het hotel.
Genyflore is deze maand in Boulogne eens op verkenning geweest en het zal niet nodig zijn
twee nachten voor deze uitstap te voorzien. Boulogne is zeer “compact”, alles ligt heel dicht
bij elkaar, zodat het belangrijkste gemakkelijk in één dag kan bezocht worden.
Het programma zou er ongeveer als volgt uitzien (kleine wijzigingen voorbehouden):
Eerste dag = zaterdag 06/09
Vertrek zaterdagmorgen rond 9u met eigen wagen (carpooling), aankomst rond 10u30. Bezoek
aan de oude stad of Haute-Ville, die prachtig bewaard is en waar we het kasteel en de
Basilique de Notre Dame zullen bezichtigen. We wandelen door de nauwe straatjes en rond
13u hebben we lunch in de Rue de Lille (een hele straat vol met gezellige restaurantjes, te
vergelijken met de Rue des Bouchers in Brussel).
Na het eten wandelen we langs de haven tot aan het Centre National de la Mer: hier bezoeken
we het alom gekende “Nausicaa”.
Daarna rijden we naar het hotel, waar onze avond pas begint!
Tweede dag = zondag 07/09
Ontbijt in het hotel. We rijden terug langs de kustweg, waar we pittoreske dorpjes en
bezienswaardigheden aandoen. We hopen tegen 20u in Oostende terug te zijn.
Kosten (hotelovernachting inc. ontbijt, alle vervoerskosten, kosten parking hotel en
toegangsticket “Nausicaa”): 75€ p.p. Hierbij komen dan uiteraard je persoonlijke uitgaven.
Wie mee wil, schrijft tegen 31 juli een voorschot van 35€ over op onze rekening, met
vermelding “Boulogne”.
ZATERDAG 20/09/2008 - DAGUITSTAP NAAR PARIJS MET DE AUTOCAR
Bij deze uitstap in Parijs komt de film “Perfume”, die we onlangs zijn gaan bekijken in Ciné
Rialto, weer helemaal tot leven. Waar gaat het over? Even ons geheugen opfrissen:
Op een armoedige markt in het achttiende-eeuwse Parijs wordt Jean-Baptiste Grenouille
geboren. Hij bezit een zeer bijzondere gave: een ongelooflijk gevoel voor reuk. Als hij
opgroeit maakt hij zich volledig meester van de reuk, door alle geuren in Parijs te ontcijferen
en leerling te worden van een beroemde parfumontwikkelaar. Toch is Jean-Baptiste nog niet
tevreden, en hij raakt geobsedeerd door het "vangen" van bepaalde geuren zoals die van vers
hout. Dan ruikt hij op een dag een heel bijzondere geur... die van een prachtige jonge maagd...,
met alle gevolgen van dien…
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Een wandeling met gids voert ons naar de belangrijkste locaties uit de wereldwijde bestseller
van Peter Süsskind. We wanen ons in het 18e eeuwse Parijs van Jean-Baptiste Grenoille en
wandelen over het Cimetière des Innocents, waar hij geboren werd. We lopen door het
klooster waar hij opgroeide… We flaneren over de Pont aux Change waar hij werkte bij
parfummaker Baldini. Vervolgens brengen we een bezoek aan het parfummuseum van
Fragonard, een parfummaker uit Grasse.
Deze uitstap wordt georganiseerd door de VTB en zal tussen 40€ en 50€ kosten, busreis
inbegrepen.
Wie erbij wil zijn, zal vlug moeten zijn: wie geïnteresseerd is belt ZO VLUG MOGELIJK naar
Genyflore en schrijft tegen 31 juli een voorschot van 25€ over op onze rekening, met
vermelding “Parijs”. We hebben alvast 10 plaatsen gereserveerd.

 Donderdag 03/07: "DANSAND!" OP DE ZEEDIJK VAN OOSTENDE
Gedurende vier dagen wordt een deel van het sportstrand (ter hoogte van de Koninklijke
Gaanderijen) een superconcentratie voor alles wat met dans en beweging te maken heeft.
DANSAND! brengt voor het eerst dans in zijn uiteenlopende hedendaagse vormen naar
Oostende. Uitgangspunt is steeds het zand en alle associaties die dat oproept.
Om 20u30 wonen we het (gratis) optreden bij van Charlotte Vanden Eynde. "Het gestolen
Water…" over een spons en een vrouw. Als toeschouwer volg je de vrouw tot aan de zee, je
blijft, vertrekt, keert terug. De locatie: nabij festivalside/vloedlijn.
Om 21u30 is er een optreden van A.T. De Keersmaeker, die wereldberoemd is met haar
eigen gezelschap Rosas. Op een dansvloer, met een dunne laag zand, danst ze op de
minimalistische tonen van Steve Reich. Ze tekent het patroon van de cirkel, veegt enkele
sporen uit. Andere lijnen komen aan de oppervlakte. Een nieuwe figuur lijkt open te bloeien.
Om 23u30 uur wordt de film “Fame” getoond met de zee als achtergrond.
Plaats: Op het Sportstrand en aan de “Droge Coo”, Zeedijk, Oostende.
Afspraak: Ten laatste om 20u aan de Floride, Albert I Promenade 81, Oostende.
Prijs: Het optreden van A.T De Keersmaeker kost 8€. De andere voorstellingen zijn gratis.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: We hebben alvast 8 tickets aangekocht voor de voorstelling van 21u30.
Wil je erbij zijn: bel, mail of stuur een sms’je naar Linda, voor maandagavond 30/06.
Bij slecht weer gaan de optredens niet door en worden de tickets terugbetaald.

 Vrijdag 04/07: TWEE UUR IN ‘T VLAAMS
Het betere Nederlandstalige lied wordt gedurende 2u geserveerd door een supergroep
met Wigbert (gitaar), Piet Vandenheuvel (zang, ex Scooter, ex Scabs), Ron Reuman (drums,
Laïs en Kadril), Werner Lauscher (bas, Riguelle & Hautekiet), en Marc De Boeck
(accordeon, hoorn, cello). Gastheer & ceremoniemeester: Axl Peleman (zang, gitaar, bas),
gastzangeres: Eva De Roovere.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Afspraak: om 19u30 ter plaatse, aanvang om 20u.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wij hebben 10 kaarten voor onze groep laten reserveren. ’t Is dus voor
de rappe! Wie mee wil belt naar Genyflore, ten laatste tegen woensdag 02/07.
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 Zaterdag 05/07: DAGWANDELTOCHT IN FRANS-VLAANDEREN
We verkennen een mooi stukje Frans-Vlaanderen, in het departement Nord. We
vertrekken uit het onooglijk speldekopje Terdeghem (tussen Cassel en Steenvoorde) voor
een lus van 12 km. Over een lappendeken van golvend boerenland met akkers en weiden,
gaat het via het Bois de Renard, richting Cassel. Onze middagstop voorzien we op de
Casselberg, met z'n 176 m het hoogste punt van de streek. Daarna gaat het via o.a. de
Wouwenberg terug naar Terdeghem, waar we nog kunnen napraten in het gezellige
dorpscafé.
Afspraak: Om 8u op de eerste parking op de Nieuwpoortsesteenweg in Raversijde (juist
voorbij de rode lichten van de Westlaan en de winkel "Waterbedden").
Prijs: 1,50€ inschrijvingsgeld.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor vrijdagmiddag 4juli. Carpooling is mogelijk.
Pic-nic en goede wandelschoenen meebrengen.

 Zondag 06/07: OPENING VAN HET ZOMERSEIZOEN IN OOSTENDE
De omgeving in en rond het Thermae Palace brengt ons terug naar de jaren '30.
Er is de mogelijkheid om oldtimers te bekijken, op authentieke kermisattracties te zitten
en live optredens van dixie- en bigbands bij te wonen.
Je kan ook deelnemen aan rondleidingen in het Thermae Palace of een bezoek brengen aan
de tentoonstelling "75 jaar Thermae Palace".
Wij openen ons seizoen alvast met een dagschotel op het terras van het zwembad.
Plaats: Thermae Palace, Koningin Astridlaan 7, Oostende.
Afspraak: Om 12u voor de eters, om 14u voor de niet-eters, op het terras van het
Stedelijk Zwembad.
Prijs: Behalve het eten (dagschotel = 10,50€) en de drank is de rest GRATIS.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10u ‘s morgens.

 Maandag 07/07: KENNISMAKINGSAVOND EN START VURIGE MAANDAGEN
Het is weer zover: elke maandagavond genieten we van de ambiance op de dijk, met als
afsluiter het vuurwerkspektakel op het Groot Strand, dat we van op “ons” terras kunnen
bewonderen. Het is tevens een uitnodiging en een aanrader aan alle singles om in deze
ongedwongen sfeer kennis te maken met ons!
Speciaal voor de liefhebbers van het vuurwerk... "Mission Impossible", uit Brussel,
verzorgt het eerste vuurwerk van dit seizoen.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Linda ten laatste om 18u.

5

 Vrijdag 11/07: FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Op deze feestdag wordt een dagvullend programma aangeboden door het 11 juli-comité,
dat tevens zijn Jubelfeest 50 jaar viert.
Om 10u is er een eucharistieviering in de St. Petrus- en Pauluskerk met uitvoering van “de
Orgelmis” van Joseph Haydn.
Om 11u30: receptie aangeboden door het stadsbestuur van Oostende in het Stadhuis.
Om 19u30 begint het avondfeest in de Delvauxzaal van het Kursaal:
Het Arco Baleno Ensemble vertolkt kamermuziekwerken voor fluit en strijkers van Vlaamse
componisten en enkele klassieke toondichters. De muziekwerken worden afwisselend met
Vlaamse poëzie gebracht door dichter Koen Stassijns.
Plaats: Delvauxzaal Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Voor het avondfeest spreken we af om 18u30 in Café Rood, Oosthelling (hoek
Casino), voor de rest bel je best even naar Linda.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op woensdag 09/07
met vermelding naar welke activiteiten je wil komen.

 Zaterdag 12/07: "THEATER BOULEVARD" IN BREDENE
De gemeente Bredene wil haar vakantiegangers verrassen met een groots openluchttheater. Wij moeten zeker een kijkje gaan nemen, want er is heel wat te beleven.
Om 21u15is er een Acrobatic Comedy Show, tussendoor diverse walking acts, alsook body
painting die geshowd wordt om 22u30 op de catwalk. Als afsluiter is er om 22u30 nog de
slot-apotheose Hit and Run: een vuurspektakel met slagwerk.
Plaats: Kapelstraat (tussen Duinenstraat en Rozenlaan), Bredene.
Afspraak: om 19u45 in de lokettenzaal station, Oostende of in Bredene om 20u op de hoek
van Koningin Astridlaan en Kapelstraat (Tramhalte "Campings" / Parking "Markt")
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste om 10u de dag zelf.

 Zondag 13/07: "HEKSENFESTIVAL" IN NIEUWPOORT
Naar jaarlijkse gewoonte is Nieuwpoort deze zomer opnieuw in de ban van de hekserij.
Op zondag kan je vanaf 16u aan de hand van een twintigtal taferelen, verspreid langs een
uitgewerkt parcours in het stadscentrum, een beeld vormen van het leven van Jeanne
Panne. Om 21u is iedereen welkom voor de heksenverbranding op het Marktplein…
Hoe laat we terug naar huis keren kunnen we nu nog niet zeggen!!!
Plaats: Marktplein, Nieuwpoort.
Afspraak: om 13u55 in de lokettenzaal station, Oostende (we nemen de tram van 14u05),
of om 14u45 aan het Albert I monument in Nieuwpoort.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste zaterdagavond.
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 Maandag 14/07: FILMNAMIDDAG "MOLIERE"
1644. Jean Baptiste Molière is nog maar 22, maar zit al diep in de schulden. Opgejaagd
door deurwaarders blijft hij koppig rotslechte tragedies opvoeren. Hij wordt gevangen
gezet door ongeduldige schuldeisers en verdwijnt daarna zogezegd van de aardbol…
Historici melden dat hij pas enkele maanden later met zijn "Illustre Théatre" terug op de
planken staat. In deze film zien we wat er gebeurde tussen zijn opsluiting en comeback.
De film is een klucht over een fictieve inspiratievolle periode uit het leven van de Franse
toneelschrijver.
Plaats: Cinema Rialto, Langestraat 38, Oostende.
Afspraak: om 16u ter plaatse, vertoning begint om 16u30.
Prijs: 4€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u de dag zelf.

 Maandag 14/07: VURIGE MAANDAG AAN ZEE
We komen weer bijeen om een gezellige avond door te brengen, te genieten van op "ons"
terras van een warme babbel en een koel drankje en hopelijk ook nog van een mooie
zonsondergang gevolgd door een spetterend vuurwerk.
Speciaal voor de liefhebbers van het vuurwerk... Vuurwerkmaker "Edruco" uit Brecht
verzorgt deze keer de avond.
EN: Kandidaat-leden zijn uiteraard ook hier hartelijk welkom!
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 18u.

 Vrijdag 18/07: DANSAVOND IN DISCOTHEEK DE SCHUURE
Vandaag verkennen we discotheek De Schuure; gekend voor zijn mooie locatie, zijn
aangename sfeer, zijn aangepaste muziek en … zijn "wanhopige" vrijgezellen.
We spreken eerst af om 20u in de Faro waar we hopen in de goeie stemming te komen. Na
een drankje en een hapje vertrekken we naar De Schuure waar we tot in de vroege uurtjes
trachten de bloemekes en de bijtjes samen te brengen.
Hoe dat allemaal afloopt zullen we wel zien.
Plaats: Discotheek De Schuure, Oostendse Steenweg 49, Zuienkerke.
Afspraak: Om 20u in de Faro, Vindictivelaan 3B, Oostende.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u de dag zelf.
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 Zaterdag 19/07: BOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder onze sportiefste leden.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26, Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: 15€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1 drankje naar keuze, of 3,40€/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 10u ’s morgens de dag zelf.

 Zondag 20/07: BOOTTOCHT VAN NIEUWPOORT NAAR DIKSMUIDE MET
BEZOEK AAN DE DODENGANG EN DE IJZERTOREN
We maken met de "Weststar" een tocht van 1u30 op de IJzer. Vanuit Nieuwpoort tot in
Diksmuide biedt deze vaarroute een ongeëvenaard beeld van de IJzervlakte waar tussen
1914 en 1918 de kogels en granaten je om de oren floten maar dat nu vrede en rust
uitstraalt. De belangrijkste blikvangers op deze IJzertocht zijn het Albert I monument,
het sluizencomplex "Ganzepoot", de Dodengang en de IJzertoren.
De boot vertrekt om 11u in Nieuwpoort. Aangekomen in Diksmuide bezoeken we eerst de
Dodengang. Na een korte wandeling gaan we iets eten in brasserie 't Fort aan de oevers
van de IJzer. Hierna bezoeken we de 22 verdiepingen van de IJzertoren. De rest van de
namiddag brengen we door in de gezellige straten van Diksmuide.
We nemen de bus van 19u20 terug naar Nieuwpoort (aankomst om 19u44).
Afspraak: om 9u30 in de lokettenzaal station, Oostende (we nemen de tram van 9u45) of
om 10u30 aan het Albert I monument in Nieuwpoort.
Prijs: Boottocht (enkel): 13€, Dodengang: gratis, IJzertoren: 7€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor zaterdagavond 19/07.

 Maandag 21/07: VURIGE MAANDAG AAN ZEE (NATIONALE FEESTDAG)
Om deze Nationale Feestdag af te sluiten hopen we op een prachtige zonsondergang en een
spectaculair vuurwerk van op ons vertrouwde terras.
De winnaars van de "Vurige Maandagen 2007", vuurwerkmakers "T&T Fireworks" uit Ham,
kleuren de donkere nacht met een duizelingwekkend kleurrijk muziek- en lichtspektakel.
EN: Kandidaat-leden zijn uiteraard ook hier hartelijk welkom!
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Linda ten laatste om 18u.

 Dinsdag 22/07: CONCERT OP HET VISSERSPLEIN - CAFE THEATER
Om 19u30 speelt de groep “Los Tres Supermanes” (goede dansmuziek uit de 60-70-ies) en
om 21u is de groep “The Flaming Stars” aan de beurt.
Plaats: Taverne Theater op het Vissersplein.
Afspraak: Vanaf 19u15.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 18u de dag zelf.
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 Zaterdag 26/07: "GIOVANNI'S TRAVESTIE SHOW" IN BREDENE
We beginnen onze avond om 20u in Bredene met de spetterende "Giovanni's travestie
show". De Vriendenkring Maria-Duyne garandeert ons veel pracht en praal, humor, muziek,
licht en dans maar vooral een heel ontspannende en aangename avond!
Na de show kunnen de liefhebbers nog met volle teugen genieten van een bluesfestival, aan
de voet van de Bredense watertoren, met als afsluiter om 23u Alan Haynes (USA).
Plaats: Danckaertstraat, wijk Maria-Duyne in Bredene.
Afspraak: Om 19u aan het frituur voor het tramstation Oostende of om 19u15 op de
parking hoek Kapelstraat/Danckaertstraat in Bredene.
Prijs: Travestietshow 5€ - Bluesfestival GRATIS.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 10u ’s morgens de dag zelf.
Carpooling is mogelijk.

 Zondag 27/07: TENTOONSTELLING “STRAFFE TOEREN
Circus en kermis waren lange tijd het volksvermaak bij uitstek. De rondtrekkende
circussen, de glitterkostuums van de witte clowns en de frivole pakjes van de
plafondloopsters deden de mensen dromen. De stoere leeuwentemmers en excentrieke
slangenmensen tartten de verbeelding. De culturele impact van het circus honderd jaar
geleden was enorm. Voor velen was circus de eerste kennismaking met exotische dieren.
Het bood een venster op de wereld en op andere culturen.
De tentoonstelling Straffe Toeren! neemt een duizelingwekkende sprong in het Belgische
circusverleden. Prachtige affiches en foto’s, bijzondere kostuums en circusattributen
brengen de gloriedagen van weleer terug tot leven.
Plaats: Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk, Oostende.
Afspraak: Om 14u aan Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: Speciale prijs van 1,50€ voor onze leden.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatst om 10u ‘s morgens.

 Maandag 28/07: VURIGE MAANDAG AAN ZEE
We hopen op een warme zomeravond, een schitterende zonsondergang en vooral op
aangenaam gezelschap. Speciaal voor de liefhebbers van het vuurwerk... het team van
"1000 Bommen en Granaten" uit Ekeren zorgt voor een waar lichtfestijn.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

 Woensdag 30/07: THEATER AAN ZEE - LORKEST MET "BLOK H"
Deze groep combineert minimalistische muziek met een verhaal in hun dialect.
Over hotelgasten, ieder in een kamer, hebben in hun eigen wereld elk een leven. Maar wat
gebeurt er als die werelden door een speling van het lot samenkomen?
Plaats: Hotel Lido 2000, Leon Spilliaertstraat 1, Oostende.
Afspraak: om 19u ter plaatse.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Kaarten voor deze try-out: zie “mededelingen”.

