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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 – AUGUSTUS 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 STORTING OP ONZE REKENING:
-

30/07
31/07
31/07
31/07
31/07

– 13,5€ overschrijven en Linda verwittigen voor de Reiefeesten op 23/08.
– 7,5€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Atlantikwall" op 03/08.
– 15€ overschrijven en Linda verwittigen voor het Koninklijk Paleis op 15/08.
– Voorschot 35€ overschrijven voor het weekendje Boulogne op 06-07/09.
- Voorschot 25€ overschrijven voor de "Parijs - Perfume" uitstap op 20/09.

TER INFO:
Elke zondagmiddag (om 12u) organiseert de gemeente Middelkerke een aperitiefconcert, met
om 11u telkens een dansinitiatie, passend bij de soort muziek.
03/08 te Slijpe, adres: Ter Zelte: Eddy en de Schellekens, met een ode aan de authentieke
Vlaamse meezing-smartlap. Daarna zakken we af naar Walraversijde.
10/08 te Schore, Büchenbeurenplein: Rey Cabrera: deze meesterlijke tresgitarist en
merenguekoning zal ervoor zorgen dat de dansvloer te klein zal zijn.
17/08 te Westende, Grasplein Henri Hasparlaan, t.h.v. Duinenweg en Doornstraat: Mister P.
and the Cadillacs zetten met hun lading authentieke rock’n roll het plein in lichterlaaie.
24/08: Leffinge, Dorpslein: Bem Brasil: dit Braziliaans buskruit zorgt voor de nodige
ambiance en vooral veel samba.
31/08: Wilskerke, Klein Wilskerke: The Smokey Midnight Gang: deze zes “gangsters” nemen
je mee naar het Chicago van 1930 met swingende rockabily, jumpblues en boogiewoogie.
Wie geïnteresseerd is, belt naar Genyflore ten laatste tegen 12h de zaterdag voordien.
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CAVALIA, van 22 juli tot 31 augustus in Knokke-Heist.
In Cavalia worden paarden met veel gevoel voor fantasie in de schijnwerpers gezet. De kracht
van het paard, zijn gratie, zijn trots en de band die we met hem hebben komen op een nooit
geziene manier tot uiting in een onwezenlijk virtueel decor.
Wie geïnteresseerd is om dit betoverende spektakel eens mee te beleven belt, ten laatste
tegen vrijdag 7 augustus, naar Genyflore. De prijzen zijn van 30€ tot 70€.

a Vrijdag 01/08: THEATER AAN ZEE - TRY-OUT VAN DE BUHNEHASEN
De Bühnehasen baseren zich voor hun theaterstuk "Dauwe" 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.
Plaats: Cine Rialto, Langestraat 39, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: GRATIS voor hen die een ticket konden krijgen. Voor de anderen … sorry!
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Gratis inkomtickets waren enkel op naam verkrijgbaar in "In&Uit".
Door de inzet van “vroege vogels” hebben wij er nog enkele over. Bel of stuur zo snel
mogelijk een sms’je naar Linda als je er nog bij wil zijn.

a Zaterdag 02/08: "WILD WEST DAYS AT THE FRONTIER CITY" BREDENE
Openlucht country-evenement met: live optreden van Kris Robyan, line dance initiatie en
demo, Harley Davidson meeting, square en folk dance demo, western acts en -riding.
Er zijn ook western, indian en cowboy shops.
Plaats: Park 't Paelsteenveld, Kapelstraat, Bredene.
Afspraak: Om 15u op de hoek van Koningin Astridlaan en Kapelstraat in Bredene
(Tramhalte "Campings" / Parking "Markt").
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 12u 's middags. We kunnen dan nog
afspreken voor eventuele car-pooling.

a Zaterdag 02/08: "EROTIC NIGHT" IN BREDENE
Een luchtige show boordevol amusement en plezier maar met in de eerste plaats prachtige
striptease acts van professionele strippers !!!
Zowel het mannelijke als vrouwelijke publiek komen ruimschoots aan hun trekken want er
zijn strippers van beide geslacht. Bijpassende muziek, een lichtshow en de unieke sfeer in
de zomerse feesttent zorgen voor een avond om nooit te vergeten. De strippers gaan ALL
THE WAY zonder vulgair te worden en bieden u topamusement voor een prijs die u nergens
anders vindt.
Plaats: Danckaertstraat, wijk Maria-Duyne, Bredene.
Afspraak: Om 20u op de parking hoek Kapelstraat/Danckaertstraat in Bredene.
Prijs: 5€
Aanwezig: Eddy en Genyflore
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 12u 's middags.
De afspraakplaats is vanuit Oostende ook te bereiken met buslijn 46.
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a Zondag 03/08: BEZOEK AAN HET MUSEUM "ATLANTIKWALL", MET GIDS
Alvorens we op ontdekking gaan in dit uitgestrekt domein, kunnen we eerst de inwendige
mens versterken. In het cafetaria Walrave kan je genieten van een ruim aanbod: een
broodje kost er 3,50 €, een lasagne 4 €, steak met frietjes 13 € of een warme visschotel
met 4 soorten verse vis + friet aan 34 € voor 2 personen.
Om 14u bezoeken we het openluchtmuseum Atlantikwall.
Deze site is in Europa één van de best bewaarde overblijfselen van de Atlantikwall. In het
openluchtmuseum werden de constructies met de grootste zorg in hun oorspronkelijke
staat hersteld en met authentieke voorwerpen en meubilair heringericht. Het leven van de
manschappen wordt in natuurgetrouwe diorama’s geëvoceerd.
Onder leiding van een gids, van Gidsenkring Lange Nelle, bezoeken we zestig constructies
uit de twee wereldoorlogen, verbonden door twee kilometer open of onderaardse gangen.
Na dit bezoek van ca. 90 minuten pauzeren we even.
We vervolgen onze ontdekkingstocht en maken kennis met de leefwereld van Prins Karel,
(1903-1983), graaf van Vlaanderen en Regent van België. Zijn woning, zijn collecties en
schilderkunst worden uitgebreid toegelicht in de biografische tentoonstelling in het
“Memoriaal Prins Karel” aan de hand van een audiogids.
Plaats: Walraversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende.
Afspraak: In restaurant/cafetaria Walrave: om 12u voor de eters, 14u voor de anderen.
Prijs: 7,5€ voor een combi-ticket, de stadsgids wordt door ons betaald.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: 7,5€ storten en Linda verwittigen ten laatste tegen vrijdag 31/07, om
de tickets aan reductietarief te verkrijgen (anders betaal je 9 €).

a Maandag 04/08: VURIGE MAANDAG + BESPREKING WEEKEND BOULOGNE
We hopen op een warme zomeravond, een schitterende zonsondergang en vooral op
aangenaam gezelschap. Speciaal voor de liefhebbers van het vuurwerk... het team van
"Dewico" uit Beerse zorgt voor een waar lichtfestijn.
Vanavond willen we ook de details van onze weekendtrip naar Boulogne bespreken met de
deelnemers en met de "nog-twijfelaars". Dus iedereen die hierover nog meer wil weten …
op naar de Floride vandaag !
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda voor 18u.

a Vrijdag 08/08: "MARIAKERKERIE"
Het anders zo rustige Mariakerke gaat weer voor drie dagen uit de bol. Er is braderie en
avondmarkt, podiumoptredens en straatanimatie. Wij genieten vanavond, hopelijk onder
een stralende avondzon, van de gezellige drukte in de straten en gaan er op schatten- en …
terrasjesjacht.
Afspraak: Om 18u in "Café au Lait", hoek Derbylaan en Nieuwpoortsesteenweg, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Bellen naar Genyflore voor 10u 's morgens.

4

a Zaterdag 09/08: THEATER AAN ZEE - SLOTCONCERT - "EL TATTO DEL
TIGRE" SPEELT TEN DANS MET SPECIAL GUEST: GABRIEL RIOS
Café Koer wordt omgetoverd tot een balzaal mét luster en dansvloer. Het orkest speelt en
zingt de hele avond lang akoestische dansmuziek. Het stijlvolle publiek kan naar hartelust
de mambo en de rumba dansen. Of eventjes uitblazen aan één van de tafeltjes rond de
dansvloer. Om 21u30 begint het optreden/bal (3 x 45’ met tussenin een pauze van 20’,
verzorgd door een DJ).
Wij laten de dansinitiatie (om 20u30) over aan de liefhebbers, daar het zonder partner
nogal moeilijk ligt en nemen de tijd voor een extra ontmoetingsuurtje ……
Plaats: Café Koer, Stationsplein, Oostende.
Afspraak: Om 20u30 in Grand Café du Bassin, Visserskaai 1, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Bellen naar Genyflore voor 18u.

TER INFO:
Cineast Nic Balthazar gaat samen met de vzw “Friends of the Earth” op 10 augustus op het
Klein Strand in Oostende een videoclip opnemen.
“Met de clip willen we politici bewust maken van het belang van maatregelen tegen de
opwarming van de aarde” zegt Balthazar.
Optredens van Flip Kowlier en Gabriel Rios en een dj-set van Zohra moeten tussen 14u en 21u
volk lokken naar het Klein Strand.

a Maandag 11/08: PAULUSFEESTEN "HADISE" EN VURIGE MAANDAG
Hadise brengt een zwoele mix van r&b met lekkere Turkse beats. Deze zomer stelt Hadise
haar nieuwe album voor. De single My Body is alvast een geslaagd voorgerecht voor
uitstekende portie urban pop. Op de Paulusfeesten zal Hadise te zien zijn met een
complete liveband en bijhorende danseressen. Onze thermometers zullen enkele graden
stijgen als deze jonge artieste haar bruisende act zal brengen.
Na het optreden trekken we nog naar onze vertrouwde terras op de zeedijk voor onze
wekelijkse portie zomers vuurwerk, deze keer van "Must Fireworks" uit Charleroi.
Plaats: Petrus en Paulusplein, Oostende.
Afspraak: Om 20u in Grand Café du Bassin, Vissersplein 1, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda voor 18u.
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a Woensdag 13/08: PAULUSFEESTEN "LUCY LOES"
Lucy Loes kan nooit meer ontbreken op Paulusfeesten. De koningin van het visserslied
wordt dit jaar op een verrassende wijze door de organisatie in de bloemen gezet. We
lichten nog geen tips van de sluier. Met Lucy Loes bouwen we verder aan een traditie die
nog steeds alle Oostendse harten sneller doet slaan. Geef toe, er zijn geen Paulusféésten
zonder Lucy Loes.
Plaats: Petrus en Paulusplein, Oostende
Afspraak: Om 20u in Grand Café du Bassin, Visserskaai 1, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen voor 18u.

a Vrijdag 15/08: DAGUITSTAP NAAR HET KONINKLIJK PALEIS IN BRUSSEL
In deze periode opent het koninklijk paleis naar jaarlijkse gewoonte de deuren voor het
publiek. Dan kunnen we dit unieke bouwwerk uit 1865 met zijn eindeloze gangen,
gigantische trappen en vele salons ontdekken. Het toppunt is de troonzaal en de spiegelzaal
waarvan het plafond door Jan Fabre werd bewerkt. Ook de Grote Markt heeft voor dit
weekend iets bijzonders: het werd aangekleed met een bloementapijt en kan tevens
bezocht worden met panoramisch uitzicht. Zeker de moeite waard om Brussel nù te
bezoeken.
Tussendoor gaan we lunchen in de Beenhouwersstraat. We hebben alvast een plaatsje
gereserveerd in het restaurant Chéz Léon, waar je mosselen, een steak of waterzooi kunt
eten voor 15€.
Afspraak: Om 08u35 in de lokettenhal van het station van Oostende. De trein vertrekt om
08u47 met aankomst in Brussel om 10u.
Prijs: De treinreis h/t bedraagt 13,80€. Het panoramisch uitzicht over de Grote Markt 3€.
De toegang tot het koninklijk paleis is gratis.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: 15€ betalen ten laatste op 1 augustus en Linda verwittigen van je
deelname. Wij zorgen voor de trein- en alle toegangsticketten en het prijsverschil is
weer een toemaatje van het bestuur. Diegenen die over een geldig treinabonnement of
tickets beschikken bespreken dit eerst met Linda.

a Zaterdag 16/08: "AFRO-CARIBBEAN FESTIVAL" IN BREDENE
Intussen is het gratis Afro-Caribbean festival uitgegroeid tot het grootste wereldmuziekfestival aan de Belgische kust !! Zo mocht het festival reeds vele 10.000en enthousiaste
bezoekers verwelkomen. Het nieuwe concept met o.m. extra tenten op de wereldculturenmarkt met optredens en D.J.’s tot in de late uurtjes blijkt een succesformule te zijn. De
vele bezoekers flaneren tot ’s nachts langs de kleurrijke standjes en dansen op de tonen
van rumba, salsa of soukous.
Plaats: Park 't Paelsteenveld, Kapelstraat, Bredene.
Afspraak: Om 15u45 in de lokettenzaal station, Oostende of in Bredene om 16u op de hoek
van Koningin Astridlaan en Kapelstraat (Tramhalte "Campings" / Parking "Markt").
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 12u 's middags.
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a Zondag 17/08: FIETSTOCHT IN GROOT-MIDDELKERKE
Het grote succes van de vorige maand zet ons ertoe aan om onze sportievelingen op te
roepen voor een nieuwe fietstocht.
Getraind van de vorige keer doen we opnieuw een 30-tal km. Nancy gidst ons langs
landelijke en verkeersluwe wegen doorheen het rustige hinterland van Groot-Middelkerke.
Eddy is onze meereizende mecanicien en zorgt opnieuw voor onze dorstige kelen onderweg.
Slimme fietsers weten dat ze zelf hun wind- of regenjasje moeten meebrengen.
Wij houden rond 15u halt aan het estaminet "De Rattevalle", aan de Rattevallebrug (langs
de vaart Plassendale-Nieuwpoort), waar we graag willen verwelkomd worden door de nietfietsers. Samen verheugen wij ons op een gezellige zondagse babbel met een drankje en
wat versnapering voor de zoete mondjes.
Afspraak: Om 14u op de parking voor het Sint Annakerkje in Stene.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Zowel fietsers als niet-fietsers verwittigen Linda voor 12u.

a Maandag 18/08: VURIGE MAANDAG AAN ZEE
Om deze dag af te sluiten hopen we op een prachtige zonsondergang en een spectaculair
vuurwerk van op ons vertrouwde terras.
Vuurwerkmakers "CBF Pyrotechnics" uit Geraardsbergen, kleuren de donkere nacht met
een duizelingwekkend kleurrijk muziek- en lichtspektakel.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bellen naar Genyflore voor 18u.

a Dinsdag 19/08: "FUZEE!'08 - LE VOYAGE DES AQUARÊVES"
We starten de reeks spektakels "Fuzee!'08" met "Compagnie Malabar - Le voyage des
Aquarêves". Er dobbert een boot op de dijk. Z'n bemanning ontdekt een onbekend land. Er
hangt een dromerige sfeer met humor en poëzie. Steltlopers en muzikanten nemen het
schip en de toeschouwers op sleeptouw naar de plaats waar het slotspektakel zal
plaatsvinden. Als afsluiter wordt een fantastisch vuurwerk afgeschoten!
Plaats: Van 21u30 tot 23u op de Zeedijk, Oostende (van de 3 Gapers naar het
Zeeheldenplein).
Afspraak: Om 20u in Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 18u.

a Woensdag 20/08: "FUZEE!'08 - BLAZING BEATS"
"Wadokyo & Gloryfire" met hun show "Blazing Beats" brengen percussie, vuurshow, grote
trommels en gevechtsdansers, ... met als decor het strand en de zee. Het spektakel wordt
afgesloten met een vuurwerk. Aan de show nemen 5 drummers en een vuurdanser deel.
Plaats: Van 21u30 tot 22u30 op het Groot Strand, Oostende (naast het Kursaal).
Afspraak: Om 20u op het terras van Coffee House, Kursaal, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 18u.
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a Donderdag 21/08: "FUZEE!'08 - PARADE"
Het spektakel "Théâter Atrappe - Parade" trekt van het Leopoldpark naar het Wapenplein.
De parade bestaat uit verschillende karren met vuur en vlammenwerpers, een
confettikanon, een vliegende fiets en steltlopers.
Plaats: Van 21u30 tot 22u30 in het Stadscentrum van Oostende.
Afspraak: Om 20u in de Faro, Vindictivelaan te Oostende (tegenover het Mercatordok).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 18u.

a Vrijdag 22/08: "FUZEE!'08 - DAIMONION"
Op het Wapenplein brengt "Theatro Do Mar" zijn show "Daimonion". Een show met theater,
acrobatie, dans, muziek en high-tech videotechnieken. Het spektakel is gebaseerd op de
mythe van Faust en de wens van de mens om eeuwig te leven.
Plaats: Van 22u tot 22u50 op het Wapenplein, Oostende.
Afspraak: Om 20u in Café Leffe, Wapenplein, Oostende
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en voor 18u.

a Zaterdag 23/08: REIEFEESTEN IN BRUGGE
In 2008 pakt het Comité voor Initiatief opnieuw uit met het Reiefeest, een uniek
openluchtspektakel op een tiental locaties in de historische binnenstad van Brugge dat
maar om de vier jaar plaatsheeft. Langs de Reien en op de Burg voor het stadhuis worden
momenten uit de geschiedenis van Brugge weer tot leven gebracht. Daarbij gaat telkens
grote aandacht naar de historische gebouwen die het decor vormen, en naar het water, dat
een belangrijke rol speelt in Brugge. Het gaat steeds om korte spektakels, die in de loop
van de avond een tiental keer worden uitgevoerd.
Plaats: Stadscentrum van Brugge.
Afspraak: Om 20u in de lokettenhal van het station voor de trein van 20u10 of in de
lokettenhal te Brugge om 20u25. We keren terug met de trein van 22u58, 23u58 of 01.43.
Prijs: Inkom is 13,50€ in voorverkoop, na 01 augustus is het 15€, treinticket h/t: 4,80€.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: We hebben alvast een aantal kaarten in voorverkoop aangekocht voor de
rappe, daarna wordt het 15€ voor een kaartje.
Je verwittigt Linda dus best zo snel mogelijk van je komst en liefst nog voor 30/07.

a Zondag 24/08: WANDELEN EN PADDELEN IN HET MARIA-HENDRIKAPARK
Na onze late en vermoeiende avond in Brugge doen we het vandaag rustig aan. We wandelen
langs de meren tussen het groen van "het bosje". Als het weer het toelaat kunnen we ook
met de pedalo's varen op het Spiegelmeer.
Plaats: Maria-Hendrikapark, Oostende
Afspraak: Om 14u30 op het terras van het Koninginnehof, Platanendreef 1, Oostende.
Prijs: Waterfiets kost 6€, een roeiboot 8€ (voor 45min).
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda voor 12u.
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a Donderdag 28/08: "AIR DAY 2008" OP DE LUCHTMACHTBASIS KOKSIJDE
Vandaag stelt de Vliegbasis Koksijde de "Koksijde Air Day 2008" voor.
Het grote accent van deze "Air Day" zal liggen op de presentatie van de Belgische militaire
luchtcapaciteit in combinatie met de internationale geallieerden. Tevens wordt er een
gevarieerd programma van interactieve attracties aangeboden.
Een ervaren gids toont ons de meest interessante plaatsjes van de vliegbasis.
Plaats: Luchtmachtbasis Koksijde, R. Vandammestraat 100, Koksijde.
Afspraak: Om 10u in de lokettenhal van het station waar we de tram nemen.
Prijs: 5€ inkom, een ticket tram+bus+inkom (de Lijn "+kaart") kost 6€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy bellen of sms'en ten laatste op woensdag 27/08 om 18u.

a Donderdag 28/08: NACHT VAN DE MUSEA - GEORGES VANTONGERLOO
Op deze "Nacht van de Musea" bezoeken we gratis de tentoonstelling van Georges
Vantongerloo in het Provinciaal Museum voor Moderne Kunsten.
Georges Vantongerloo heeft een oeuvre nagelaten dat getuigt van een authentieke poëzie,
waarbij creatie steeds de overhand neemt op productie. Hij is een sleutelfiguur in de
geschiedenis van het modernisme en zijn oeuvre blijft tot op de dag van vandaag jonge
generaties kunstenaars inspireren.
Plaats: P.M.M.K., Romestraat 11 te Oostende.
Afspraak: Om 19u30 in de Picasso, Alfons Pieterslaan ?????, Oostende (naast de ALDI).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda voor 27/08 om 18u.

a Zaterdag 30/08: BOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder onze "sportieve" 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.

a Zondag 31/08: "FIN D' SAISON" OP HET STRAND VAN OOSTENDE
Fin d' Saison is een dag waarop alles zich afspeelt in en rond strandcabines tussen
Mariakerke en het Kursaal. Strandgangers, badgasten en dijkwandelaars kunnen in
strandcabines kennis maken met de typische strandcultuur van Oostende. Het aanbod is
heel gevarieerd: van fotografie, over poppentheater, poëzie tot zeemansliederen.
Plaats: In en rond de strandcabines van het kursaal tot Mariakerke.
Afspraak: Om 14u in Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda voor 10u 's morgens.

