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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 0495/77.39.64
(Genyflore is moeilijk te bereiken op gsm, daarom liefst haar vast nummer bellen!).

NIEUWSBRIEF – AUGUSTUS 2009
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:
-

Vr 31/07
Vr 31/07
Vr 31/07
Wo 05/08
Vr 07/08
Wo 12/08
Wo 19/08

– Eddy verwittigen en 15€ storten voor 'Domein Raversijde' op 01/08.
– Eddy verwittigen en 17,5€ storten voor de 'Sneukelroute' op 17/08.
– Eddy verwittigen en 10€ storten voor 'Men's Voices' op 21/08.
– Genyflore verwittigen voor de lunch in 'Huis van Oostende' op 09/08.
- Genyflore verwittigen voor 'Oostende oender water' op 09/08.
- Eddy verwittigen voor bezoek aan de 'Vlindertuin en 't Zwin' op 16/08.
- Linda verwittigen voor het 'Lichtfeest' op 22/08.

a Zaterdag 01/08: ATLANTIKWALL MUSEUM & MIDDELEEUWS TORNOOI
Eerst bezoeken we het openluchtmuseum Atlantikwall, één van de best bewaarde
overblijfselen van de Atlantikwall in Europa. Onder de kundige leiding van een gids, van
gidsenkring Lange Nelle, bezoeken we zo'n zestig constructies uit de twee wereldoorlogen,
verbonden door twee kilometer open of onderaardse gangen.
Na dit bezoek van ca. 2 uur pauzeren we even in het cafetaria.
Hierna gaan we nog 500 jaar verder terug in de tijd naar het middeleeuws tornooi en het
authentieke 15de eeuws kampement.
Proef de middeleeuwse sfeer die u wordt aangeboden door meer dan 200 nationale en
internationale gerenomeerde re-enacters. De ridders dagen elkaar uit in een duelgevecht.
Er wordt gestreden met verschillende wapens: zwaard, dolk, bijl en speer. Zij gebruiken
hun persoonlijk blazoenschild om kleur te geven in de rangschikking.
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In het middeleeuwse tentenkamp waar mannen, vrouwen en kinderen van diverse standen
en klassen rondlopen worden allerhande demonstraties gegeven.
Plaats: Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende.
Afspraak: Om 13u aan de ingang van het domein.
Prijs: 15€ (Combiticket Atlantikwall MET GIDS, Walraversijde en Memorial Prins Karel).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 15€ storten tegen vrijdag 31/07.

a Zaterdag 01/08: THEATER AAN ZEE - 'ARNO'S STOEMP'
Onder het motto 'Cultuur kent geen grenzen' stelt Arno Hintjens deze zomer niet alleen
het muziekprogramma samen, hij voegt zelf ook de daad bij het woord en brengt met een
XXL band 'Arno’s Stoemp', speciaal voor TAZ gecreëerd!
Arno’s Stoemp wordt een mix van oude en nieuwe songs uit zijn veertigjarige carrière,
waarvan een aantal nog nooit live gebracht werden. Dit alles begeleid door de TAZ-band,
aangevuld met een schare internationale gastmuzikanten. Arno, anders dan anders, een
stoemp van culturen, genres, instrumenten en klanken…
Voor en na 'Arno’s Stoemp' (begint om 22u) wordt Café Koer in vuur en vlam gezet door
DJ Colonel Sweetback.
Plaats: Café Koer, Stationsplein, Oostende.
Afspraak: Om 21u30 aan de ingang van 'Grand Café du Bassin', Visserskaai 1¸ Oostende
(hoek St. Petrus en Paulusplein en Visserskaai).
Prijs: 4€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: De inschrijvingen werden intussen afgesloten.

a Zondag 02/08: SAMEN WANDELEN IN HET HOUTLAND
Vandaag gaan we op verkenning in 'het Houtland' en kunnen een keuze maken uit vijf
afstanden (6, 10, 15, 22 en 27 km) om te wandelen. Wij kiezen voor de wandeling van 10 km.
Op het landelijke en lusvormige wandeltraject tussen Gistel, Koekelare en Ichtegem zijn
de nodige rustpunten met animatie voorzien. Een gratis streekbier Keyte is er ook voor alle
wandelaars. De vrije start voor de wandelaars vindt plaats tussen 7u en 15u.
Blikvangers op de routes zijn naast de vele hoeven o.a. het kasteel Montjoye, het station
van Moere, de molens van Gistel, Koekelare en Leffinge en de vroegere graanopslagplaatsen
van de gebroeders Catrysse die in 2007 een nieuwe functie kregen.
Tijdens deze wandeling zijn er op het traject talrijke muzikale optredens gepland.
Er is een ruime parking voorzien in de nabijheid van de startplaats. Carpooling is voorzien.
Plaats: De start is aan het domein Torenhof, Oostendesteenweg 251 in Eernegem.
Afspraak: Om 13u30 aan de parking/tramhalte Media Center, Troonstraat, Oostende voor
de carpoolers of om 14u ter plaatse.
Prijs: Startgeld 1,80€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen zaterdag 01/08 om 12u.

3

a Maandag 03/08: THEATER AAN ZEE - 'ROLAND & POL COUTER'
Roland Van Campenhout predikt overal in het land de blues. Op zijn platen weerklinkt folk
en blues over country, rock-’n-roll, rhythm-and-blues tot wereldmuziek. Ook op zijn laatste
cd Never Enough tapt hij uit hetzelfde schitterende vaatje. ”Op Never Enough schenkt de
éminence grise van de Belgische blues zijn fijnste wijn (…) deze rootsmuziek met een
gekarteld randje is bijwijlen van een universele schoonheid.”
Paul Couter vormde in 1972 met Arno de groep Freckleface. Maar hetzelfde jaar nog werd
Freckleface opgedoekt en opgevolgd door Tjens Couter, later het legendarische T.C.
Matic. Paul Couter verliet de band, maar hij bleef tot op vandaag muziek maken.
Plaats: Café Koer, Stationsplein, Oostende.
Afspraak: Om 21u in de Faro (voorstelling begint om 22u).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12u 's middags.

a Woensdag 05/08: THEATER AAN ZEE - 'DE THUISKOMST'
Na zes jaar keert Teddy terug uit Amerika om met zijn nieuwe vrouw een bezoek te
brengen aan het ouderlijk huis. Daar treft hij zijn vader en zijn broer aan… net zoals hij
ze daar achtergelaten had; zuipend, bekvechtend en spartelend in hun eigen vuil. Het
wordt niet echt wat men noemt ‘een warm weerzien’ en hoogstwaarschijnlijk hadden Teddy
en zijn vrouw zich het verdere verloop van deze ‘visite’ lichtjes anders voorgesteld… Of
misschien net niet?
Plaats: Beliard scheepswerf, Sloepenstraat, Oostende.
Afspraak: Om 20u30 ter plaatse (voorstelling begint om 21u).
Prijs: 4€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: De inschrijvingen werden intussen afgesloten.

a Vrijdag 07/08: THEATER AAN ZEE - 'WINTERVOGELCHEN'
Wintervögelchen is een ontwapenende bewerking van Shakespeares Wintersprookje, een
vrolijke voorstelling over macht, jaloezie, wanhoop, liefde en een vogeltje. Jan Decorte
speelt geestdriftig de alwetende troubadour. Sigrid Vinks en de Compagnie Marius-leden
Waas Gramser, Kris Van Trier en Herwig Ilegems stappen telkens in hun rol via een houten
box op het podium. Ze knutselen met baarden, kronen en naambordjes het verhaal ineen.
Decorte vertaalde het stuk van Shakespeare in zijn idioom: ‘kindlijk’ noemt men het soms,
omdat zijn taal zo simpel is en een zekere naïviteit herbergt. Maar kinderachtig is het
niet.
Plaats: Loods NMBS, Konterdamkaai 1, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse (voorstelling begint om 20u).
Prijs: 10€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: De inschrijvingen werden intussen afgesloten.
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a Zaterdag 08/08: WANDELING MARIA HENDRIKAPARK MET GIDS
Met een gids van gidsenkring Lange Nelle verkennen we het vernieuwde stadspark met
recreatief gedeelte, biotoop en historische landschapstuin. Deze erfenis van koning
Leopold II evolueerde van 'Bois de Boulogne' tot, na de recente renovatie, het mooiste
stadspark van Vlaanderen. De wandeling start om 14u en duurt ca. 2 uur.
Plaats: Maria Hendrikapark, Oostende.
Afspraak: Om 13u45 aan de fietsenstalling Maria Hendrikapark, kant marinekazerne.
Prijs: 4€ (ter plaatse aan de gids te betalen).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen vrijdag 07/08 om 12u 's middags.

a Zaterdag 08/08: DANSAVOND IN 'THE LOUNGE'
Fun, fingerfood en top dj’s uit de jaren 80 en 90 ! Het is de tijd van Madonna’s “Like a
Virgin,” Michael Jacksons ”Thriller” en Prince’s “1999”. Ga volledig uit de bol op de muziek
van The Simple Minds, The Human Leaque of Softcell. Beleef opnieuw de glorieuze
discotijd met “Showing Out” van Mel & Kim, ‘Never gonna give you up,” van Rick Astley en
“The locomotion” van de toen nog erg jonge Kylie Minogue...
Om het geheel compleet te maken, nemen enkele top dj’s uit die periode plaats achter de
draaitafels: de legendarische Zaki, Jo met de Banjo, Bart-Jan de Praetere en Michel
Orthier. Zelfs gedelegeerd bestuurder Peter Hoogland neemt voor deze We All Love The
80’s & 90’s ! uitzonderlijk nog eens zelf plaats achter de draaitafels! De dj’s brengen ons
terug naar de grote dagen van sfeer en ambiance! Party Time like never before!
De toegang is gratis. Stadskledij of partykledij 80-90’s gewenst en ... schoudervullingen en
beenverwarmers zijn een kado waard!
Plaats: The Lounge, Kursaal, Westhelling, Oostende.
Afspraak: Om 20u30 in Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u 's middags.

a Zondag 09/08: FILMVOORSTELLING 'OOSTENDE OENDER WATER'
Oostendenaar Werner Rotsaert heeft zijn derde DVD over de geschiedenis van Oostende
klaar. Ditmaal wordt de grootste natuurramp die Oostende ooit trof onder de loep
genomen met nooit vertoonde beelden.
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Oostende getroffen door een zware
storm. Een storm die zou uitmonden in de grootste natuurramp die de badstad ooit heeft
getroffen. Er vielen acht doden en de hele binnenstad liep onder water. De ravage was
enorm. Oostendenaar Werner Rotsaert heeft een DVD klaar over ‘Oostende onder water’,
zoals de natuurramp in de volksmond wordt genoemd, met nooit vertoonde beelden en
pakkende getuigenissen van Oostendenaars die de ramp vanop de eerste rij meemaakten.
Plaats: Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Afspraak: Om 10u15 aan de ingang van Kinepolis (voorstelling begint om 10u30).
Prijs: 7€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste op vrijdag 07/08 om 12u.
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a Zondag 09/08: LUNCH IN HET 'HUIS VAN OOSTENDE'
Het terras met wellicht het mooiste zicht van de Vlaamse kust is weer open!
Het 'Huis van Oostende' in het kursaal is voortaan een gezellig eet- en praatcafé met
zicht op zee. De rode draad doorheen het concept is 'genieten van het beste van
Oostende', dit met een kwalitatief en betaalbaar aanbod.
Bij mooi weer kunnen we van dit alles genieten vanop het ruime terras. Het unieke zicht op
zeedijk, strand en zee krijgen we er gratis bij!
Plaats: Huis van Oostende, Kursaal (kant Westhelling), Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 12u30 ter plaatse.
Prijs: Afhankelijk van wat je eet en drinkt, de prijzen zijn zeer democratisch.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Om nog goede plaatsen voor onze groep te kunnen krijgen (op het
terras?) vragen we om Genyflore ten laatste op woensdag 05/08 te willen verwittigen.

a Zondag 09/08: BEZOEK AAN DE 'EURO KARTOENALE 2009'
De Euro-Kartoenale was dit jaar met het thema 'Zand, kiezel en grind' weer een groot
succes. Traditioneel komen veel cartoons uit China en Iran, maar er zijn ook inzendingen uit
minder voor de hand liggende landen als Afghanistan, Bahrein, Nigeria, de Verenigde
Arabische Emiraten, enz... Ook de Belgen, met een totaal nieuwe generatie van jonge
Belgische cartoonisten, laten zich niet onbetuigd!
De tentoonstelling is van een uitzonderlijk hoog niveau: grappig en technisch knap
uitgevoerde cartoons waarbij het thema in al zijn facetten wordt belicht.
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 14u in het Huis van Oostende, Kursaal (kant Westhelling), Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste op vrijdag 07/08 om 12u.

a Zaterdag 15/08: PAULUSFEESTEN - 'LUCY LOES & ELLIOTT MURPHY'
Ooit zijn deze feesten gestart vanuit een excentrieke kroeg op het Pauluspleintje. De
stadsfeesten hebben nagenoeg dezelfde recente geschiedenis als de veel bekendere en
nog grotere Gentse Feesten. In Gent waren de Feesten een initiatief van Walter Debuck
en de medewerkers van Café Trefpunt, in Oostende was het een prettig gestoord initiatief
van Iwein Scheer en de medewerkers van ‘t Kroegske op het Pauluspleintje.
Om 19u is er een optreden van onze eigen Oostendse Lucy Loes. Zij werd bekend met haar
vissersliederen gezongen in authentiek Oostends dialect zoals “Min zeekapiteing” en “Bie
uus ant zeitje”, waardoor ze de ongekroonde koningin is van het visserslied.
Om 21u genieten we voor de derde keer van Elliott Murphy want ... we krijgen er niet
genoeg van! Elliott Murphy slaagt er in door o.a. Bruce Springsteen en Lou Reed te worden
bejubeld. Hij wordt o.a. begeleid door de gitaarvirtuoos Olivier Durand.
Plaats: St. Petrus en Paulusplein, Oostende.
Afspraak: Om 18u30 en/of om 20u30 aan de ingang van 'Grand Café du Bassin',
Visserskaai 1¸ Oostende (hoek St. Petrus en Paulusplein en Visserskaai).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u 's middags.
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a Zondag 16/08: BEZOEK AAN DE VLINDERTUIN EN 'T ZWIN MET LUNCH
Na de lange trip met 'het openbaar vervoer' beginnen we onze dag met een kleine lunch in
het restaurant naast de Vlindertuin. Na het eten brengen we eerst een bezoek aan de
Vlindertuin en daarna rijden we verder met de bus naar het Zwin.
De Vlindertuin in het Zoute is de eerste in ons land, het is een unieke belevenis! Je kan er
350 exemplaren van 35 verschillende soorten tropische vlinders bekijken van diverse
vlinderfamilies zoals bv. Uilenvlinders, Passiebloemvlinders, Witjes, Schoenlappers,
Monarchen, enz. Ze zijn afkomstig van verschillende continenten: Azië, Afrika, Midden- en
Zuid-Amerika, waar ze in kwekerijen speciaal voor ons worden gekweekt.
Het Zwin natuurreservaat strekt zich uit over een kustlengte van ongeveer 2,3 km in het
Nederlands-Belgisch grensgebied. Ongeveer 2 km van deze kustlengte ligt op Belgisch
grondgebied, de rest op Nederlands grondgebied. Het reservaat heeft een oppervlakte van
158 ha waarvan 125 ha op Belgisch en 33 ha op Nederlands grondgebied. Het bestaat uit
een duinregel met daarachter zilte slikken en schorren.
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenzaal van Station Oostende, om 11u45 aan de tramhalte
in Knokke (bij station) of om 12u15 aan de ingang van de Vlindertuin (Bronlaan 14, Knokke).
Prijs: Pluskaart 'De Lijn' (Tram en bus h/t plus inkom 't Zwin) 5.20€, Vlindertuin 4.80€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen woensdag 12/08 om 12u, zodat er plaats in het
restaurant kan gereserveerd worden.

a Maandag 17/08: SNEUKELROUTE LANGS ONTMOETINGSCENTRA
Vandaag gaan we sneukelen tijdens een wandeltocht van 12 km langs drie Oostendse
ontmoetingscentra of buurthuizen. We wandelen onder begeleiding tussen de centra waar
telkens een lekkernij op ons wacht.
We starten om 13u30 met koffie en taart in 'de Schaperye' (Konterdam) en vertrekken er
om 14u15. Om 15u30 zijn we in 'De Blomme' (Nieuwe Stad) voor sangria en tapas. Vanaf
16u30 stappen we dan verder richting 'De Boeie' (Centrum) voor het aperitief om 18u.
Vanaf 19u is er nog paella met muzikale omlijsting.
Afspraak: Om 13u30 in 'de Schaperye', Steenovenstraat 86, Oostende (Konterdam).
Prijs: 17,5€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 17,50€ storten voor vrijdag 31/07.

a Vrijdag 21/08: OPTREDEN 'MEN'S VOICES' MET 'HAPPY DAYS'
Wij presenteren een heerlijke muzikale reis met de beste songs van de oorlogsjaren tot en
met de jaren 60. 'Men's Voices' breng u 'Happy Day's', met vijf zangers en hun pianist,
met o.a. Marc Meersman en acteur Kurt Defrancq.
Geniet van de muziek en het verhaal uit de rijkste periodes van de afgelopen eeuw, met o.a.
The Platters, The Mills Brothers en The Comedian Harmonists!
Plaats: 't Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse (voorstelling begint om 20u).
Prijs: 10€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 10€ storten tegen vrijdag 31/07.
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a Zaterdag 22/08: OOSTEROEVERWANDELING MET GIDS
Aan de oostkant van de havengeul rond de Oostendse vuurtoren 'Lange Nelle' is er een
apart leefwereldje te ontdekken. In het visserijdok liggen vissersschepen aangemeerd.
Hoe verloopt het verhandelen van de vis in de vismijn, een visveilig? In de handelshaven
worden aanrijdende container-vrachtwagens gescreend op zoek naar illegalen en rollen op
de wachtende ferry's. Het Fort Napoleon en een reeks bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog zijn stille getuigen van een woelig verleden.
De wandeling, van gidsenkring Lange Nelle, start om 10u30 en duurt zo'n 2 uur.
Afspraak: Om 10u15 aan de tramhalte Duin en Zee (Earth Explorer).
Prijs: 4€ (ter plaatse aan de gids te betalen).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen vrijdag 21/08 om 12u.

a Zaterdag 22/08: LICHTFEESTEN IN LISSEWEGE
Op 21 en 22 augustus baadt Lissewege in het licht. Zodra het donker wordt, kan je in het
oude dorpscentrum genieten van een sfeervolle avond. Laat je in het witte dorp verrassen
door intieme installaties, poëtische verhalen en sfeervolle muziek. De sfeeravond voor
romantische zielen! Duizenden kaarsen verlichten 's avonds het witte dorp en tal van
bewoners versieren hun mooie polderhuizen met licht. Langs het wandelparcours zorgen
live-muziek, poëzie en dans voor een bijzondere ambiance.
We spreken 's namiddags af aan Huyze Saeftinghe. Hier kunnen we ook het avondmaal
nemen (keuze uit paling 25€ of entrecôte 22,50€, met ½ fles wijn + water aan tafel +10€).
Na het eten trekken we dan het dorp in voor een romantische avond.
Afspraak: Om 17u op het terras van Huyze Saeftinghe, Onder Toren 5, Lissewege.
Prijs: Lichtfeest is GRATIS, voor het eten zie hierboven.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen voor woensdag 19/08. Volgens de gidsenkring is er
voldoende parkeerplaats op de parking in de Pol Dhondstraat, Lissewege.
Info voor zondag 23/08: zie onderaan volgende bladzijde!

a Zondag 23/08: TENTOONSTELLING: 'VISSERS, KAPERS EN KOOPLIEDEN'
Van in de Bronstijd vinden we sporen van een intensief scheepvaartverkeer tussen
Oostende (Raversijde) en Kent met handelsdoeleinden. Het passagiersverkeer tussen
Oostende en Dover kende een hevige bloei in de Belle Epoque. De haven van Oostende was
ook van militair en strategisch belang. Door de eeuwen heen was de haven een belangrijke
troef voor de Oostendse visserij.
De tentoonstelling wil een historisch overzicht geven op vier domeinen : handel, visserij,
het militaire belang en mobiliteit. Daarbij wordt gefocust op belangrijke personen,
netwerken en producten. Er is aandacht voor het smokkelen als economische activiteit, de
georganiseerde kaapvaart, de Wagon-lits, de Spaanse Armada, …
Plaats: Venetiaanse Gaanderijen, hoek Zeedijk - Parijsstraat, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 op het terras van het stedelijk zwembad, Oostende.
Prijs: Inkom 3€ (houders Cultuurkaart 2009 en 60+ betalen maar 1,5€).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.
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a Zaterdag 29/08: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
Je kunt er eerst lekker smullen van de uitstekende spaghetti en achteraf de calorietjes
terug afwerken door een balletje te gooien. Je kan echter ook gewoon komen zonder mee
te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de gezellige sfeer en de leuke babbel.
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 verwittigen ten laatste tegen vrijdagavond 28/08.

a Zondag 30/08: ART NOUVEAU WANDELING IN BLANKENBERGE MET GIDS
In Blankenberge dateren nog heel wat woningen uit de periode tussen 1890 en 1915. Binnen
dit patrimonium nemen de art nouveau panden een aparte plaats in. Rond 1900 kozen
verschillende plaatselijke architecten voor vernieuwing. Ze volgden het voorbeeld van
Victor Horta en andere Brusselse architecten en opteerden voor de art nouveau stijl.
Rekening houdend met de weersomstandigheden aan de kust werd geglazuurde baksteen
het materiaal bij uitstek voor de gevelbekleding, en algauw volgde de verfraaiing van de
gevels en terrassen met prachtige wandtegeltableaus. Wat kwaliteit, variatie en aantal van
deze tegeltableaus betreft, hoort Blankenberge bij de Europese topklasse. Naast art
nouveau panden in zwierige zweepslagstijl maken we ook kennis met de strakke
geometrische art nouveau, hier gelanceerd door de veelzijdige architect Jules Heyneman.
Grillig smeedwerk, kleurige glas-in-lood ramen en mooie sculpturale elementen dragen nog
bij tot de stoffering van dit wandelparcours. Verder wordt de wandeling gekruid met
plaatselijke anekdotes en een vleugje nostalgische Belle Epoque sfeer.
Plaats: Belle Epoque Centrum, Elizabethstraat 24, Blankenberge.
Afspraak: Om 9u in de lokettenzaal van Station Oostende (we nemen de tram om 09u10)
of om 9h45 ter plaatse. De wandeling start om 10u.
Prijs: Tram h/t 4€, de wandeling is GRATIS, bezoek aan het museum 3€ (55+ = 1,5€).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor zaterdag 29/08.

TER INFO:
Zoals ieder jaar vindt er op zondagmorgen (in juli en augustus ) om 11u30 rond
Middelkerke een GRATIS aperitiefconcert plaats met een band om “U” tegen te zeggen:
ambiance en dansplezier verzekerd. We hebben er het volgende optreden uit gekozen:
Zo 23/08
Plaats: Leffinge (Dorpsplein)
Groep:Motel Men
‘Motel Men’ stralen authentieke rock ’n roll. Ze verplaatsen zich enkel met een Cadillac,
zweren bij het shaken van de heupen en halen hun beste swing- en rockabillykunstjes boven.
Wie interesse heeft, verwittigt Genyflore ten laatste tegen de zaterdag voordien (22/08).
Bij voldoende belangstelling gaan we er in groep naartoe en bij mooi weer met de fiets!

