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Uitwaaien aan zee
Zaterdag 27 januari 2018

Voor onze eerste activiteit van het nieuwe jaar nemen we de trein (of de auto) naar
Oostende.
We spreken af om 14 uur in de inkomhal van de Kinepolis (Koningin Astridlaan 12). Soltero's
die 's avonds naar de film willen kunnen ondertussen hun ticketje kopen.

Op die manier

verzekeren ze zich van een mooi plaatsje voor hun favoriete film.

Wanneer iedereen de inkomhal van Kinepolis heeft gevonden, begeven we ons naar buiten
voor een strandwandeling en een portie gezonde zeelucht.

Soltero's met een zandfobie

mogen op de dijk stappen. Want na een paar kilometer verlaten we het strand en stappen
we tot het einde van de Westelijke Strekdam. Hier kunnen we de kustlijn of eindeloze einder
aanschouwen. Vervolgens keren we wat op onze stappen terug en betreden we een
horecazaak op de dijk.

Hier trakteert Soltero alle deelnemers op een glas en klinken we

samen op het nieuwe jaar. Na deze drink laten we ons door de veerman overzetten. Aan de
overkant verkennen we de Oostelijke strekdam alsook de buurt (of misschien de duinen)
rondom Fort Napoleon.
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Daarna brengt het veer ons opnieuw naar de overkant.

Eens terug bij de befaamde

viskraampjes richten we ons kompas op het restaurant (www.waterhuisoostende.be).

Hier

zullen we "à la carte" eten (al moeten we ons helaas wel tot maximum 5 verschillende
gerechten beperken.
Na de maaltijd gaan we te voet terug naar de Kinepolis. Daar ploffen we ons in de knusse
cinemazetels en kopen we misschien nog wat zoetigheden (voor tijdens de film).
Bij storm op zee schrappen we onze wandeling.
bekijken we een namiddagfilm.

In dit geval blijven we in de cinema en

Na de film verplaatsen we ons met de tram naar het

restaurant. Als het geen weer is om een hond door te jagen, is het ook geen weer om er
Soltero's door te jagen 😊.

INSCHRIJVEN
Inschrijven doe je door een mailtje te sturen naar info@soltero.be met je naam – GSMnummer – resto: ja/nee - film: ja/nee. De eventuele maaltijd en het cinematicket worden ter
plaatse betaald.
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UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:
Vrijdag 19 januari 2018

HOE ER GERAKEN?

- Wie met de auto komt kan gratis parkeren op de parking van de bioscoop, mits een geldig
filmticket. Parkeren langs de brede Koninklijk Baan kan aan een schappelijk prijsje; zie
fotootje hieronder.

- Wie met de trein komt kan de kusttram richting De Panne nemen en aan de derde halte
(Renbaan) afstappen of kan zich al met een wandeling van ca. 2,5 km tot aan de Kinepolis
opwarmen.

VRAGEN?
Neem gerust contact op via G.S.M. of e-mail (0472 61 12 36 of alain@soltero.be).

Deelnemen aan onze activiteiten is steeds op eigen risico; leden en niet-leden zijn dus niet
verzekerd.

