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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN
Rek.nr. 979-5249391-47
Het bestuursteam :
Lidgeld: 30,- €/jaar
genyflore@nietalleen.be
http://www.nietalleen.be
linda@nietalleen.be
dirk@nietalleen.be

059/ 51.81.66
059/26.88.95
059/32.58.74

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

NIEUWSBRIEF –

MEI - 2007

Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Dirk Van der Auwera – Mansveldstraat 86 – 8400 Oostende
Redactieleden : Genyflore – Linda - Dirk

ENKELE BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
Mogen wij onze leden eventjes om hun aandacht vragen i.v.m. de volgende activiteiten:
17/05: uitzonderlijke daguitstap met boottocht en bezoek met gids aan Lissewege
Het bestuur zal voor 10 personen reserveren en betalen: enkel degenen die ten laatste tegen
woe. 9 mei gereserveerd en de deelnameprijs gestort hebben, zullen hieraan kunnen deelnemen.
Weekend-verblijf in de Ardennen
Op aanvraag van enkele leden overleggen we om begin september (08-09/09)een weekendje
Ardennen te boeken(nabij Dinant), waarbij we de afvaart van de Lesse per kajak of kano op de
agenda zetten.
Heenreis op vrijdagnamiddag met de auto (carpooling mogelijk), terugreis op zondagnamiddag.
We zijn van plan een gite te huren voor 9 of 14 personen . We kunnen er zelf barbecue houden,
zodat het op-en-top gezellig wordt!
Wie geen volledig weekend vrij is, kan er een dagtrip van maken en eventueel zaterdagvroeg, in
het gezelschap van Dirk, met de trein achterna reizen om zo de anderen te vervoegen. De prijs
voor de trein met afvaart van de Lesse bedraagt 23 tot 25,80€(naar gelang het type kano)
Zo’n weekend plannen vergt heel wat organisatie en daarom zou het bestuur graag vooraf willen
weten of er hiervoor genoeg belangstelling bestaat.
Dus, beste leden, als je geïnteresseerd bent, geef dan ten laatste tegen einde mei een seintje aan
één van de bestuursleden, met de vermelding of je voor de dag- of de weekend-trip zou kiezen.
Indien er voldoende belangstelling is, reserveren we de gite en de kajaks of kano’s. We rekenen
dat het hele weekend van vr-zo maximaal 90,- € zou kosten, waarin begrepen : 2 overnachtingen,
de (georganiseerde) kajak-of kanotocht, de reiskosten (car-pooling) en de barbecue met
softdrinks, bier of wijn inclusief.
AANKONDIGING: John Mayall in de Zwerver Leffinge op di 10.07 om 21 h.
Prijs: 20,- €. Wie geïnteresseerd is belt naar Genyflore!
INFO :Omdat Dirk vaak de laatavonddienst doet,NIET bellen voor 11h a.u.b!
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 DINSDAG 1 MEI: FIETSTOCHTJE “DE KREKENFIETSWEG”
Het wordt weer stilletjesaan de tijd op de fiets uit de stal te halen! Wij beginnen met een
gemakkelijke en korte rit (20 km) door het poldergebied rond Oostende, waar we o.a.
Zandvoorde aandoen, langs het kanaal Oostende-Nieuwpoort verder naar Stene. In deze stille
dorpskern met zijn vele cafeetjes en restaurants maken we een pauze om de inwendige mens te
sterken. Daarna keren we terug naar ’t Bosje, waar we ook nog gezellig kunnen samen zitten en
nakeuvelen. TIP: Mensen die hun fiets niet kunnen meebrengen, kunnen een gratis fiets van de
Stad Oostende nemen: deze zijn te verkrijgen op de randparking van het Maria-Hendrikapark
(naast de vroegere velodroom). Je moet wel het nr. van je identiteitskaart meedelen.
Afspraak: om 14h00 aan de bushalte van de randparking van het Maria-Hendrikapark, met fiets
(je eigen fiets of een gratis tweewieler van de stad Oostende)
Aanvang: we vertrekken stipt om 14h15
Aanwezig: Georges (in elk geval tel. seintje 059/50.12.46 of 0495/172.461)
Opm: bij regenweer gaat de afspraak door zoals vermeld maar wordt het programma aangepast

 VRIJDAG 4 MEI: ONTMOETINGS- EN KENNISMAKINGSAVOND
Zoals iedere maand is dit DE gelegenheid voor nieuwe en minder nieuwe leden om elkaar beter te
leren kennen. We zijn er zeker van dat het weer een heel leuke bedoening wordt, met veel
plezier en lachsalvo’s, zoals bij de vorige keren! !
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende
Afspraak: vanaf 20h30
Aanwezig: Genyflore, Linda (graag een seintje aan Genyflore (059/51.81.66)

 ZONDAG 6 MEI: BEZOEK INT. FOTOFESTIVAL TE KNOKKE-HEIST
Voor de 29ste editie haalden de organisatoren de Britse fotograaf Rankin naar Knokke-Deze
heeft wereldfaam verworven met zijn portretten van Madonna, Kate Moss, Claudia Schiffer,
maar ook met de sensuele foto’s voor “Dove” van de ietwat rijpere vrouw . De World Press foto’s
zijn er eveneens te bewonderen.. En omdat het veel gezelliger is om samen te reizen hebben we
gedacht om eens SAMEN met de trein naar Knokke te gaan.
Plaats: Cultureel Centrum Scharpoord + Lagunahal
Afspraak: Om 12h55 aan de loketten van het station Oostende. Vertrek trein om 13.10 u. In
Brugge moeten we overstappen, waar onze vrienden uit Brugge ons kunnen vervoegen op het
perron. De trein met bestemming Knokke vertrekt er om 13h31 en komt om 13h50 aan.. Vandaar
is het een wandelingetje van een 10-tal min. tot aan Scharpoord.
Voor degenen die met de eigen wagen komen: Afspraak om 14h00 ingang Scharpoord.
Prijs: Treinrit Oostende – Knokke 6,60 € h/t, Brugge-Knokke 3,80 € h/t
Inkom tentoonstelling: 4,- € voor een groep van min. 10 pers. (anders 8,- ). Indien we het
gewenste aantal van 10 niet bereiken, past het bestuur bij!
Aanwezig: Linda (tel.verwittigen op 0473/26.46.51 ten laatste op vrijd-avond 4 mei)

 ZATERDAG 12 MEI: COMEDY AVOND RAF COPPENS
Op zijn tournee “Het leven zoals het is” doet Raf Coppens ook Leffinge aan: een niet te missen
gelegenheid om deze schitterende stand-up comedian eens live te beleven!
Plaats: De Zwerver, Dorpsplein (t.o.v. de kerk), Leffinge
Afspraak: vanaf 20h00 in het café
Aanvang: stipt op 20h30
Prijs: 10,- € (speciale prijs!!)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore heeft nog 6 kaarten à 10,- € voor onze vriendenkring kunnen
bemachtigen. Vlug reserveren (ten laatste tegen 8 mei) is dus de boodschap: 059/51.81.66
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 ZONDAG 13 MEI (Moedertjesdag): LUNCH MET AANSLUITEND BEZOEK
AAN HET KITES FESTIVAL
Omdat het de laatste keer zo gezellig was, gaan we weer voor een zondagslunch, dit keer in de
Coffeehouse van het Kursaal Oostende, waar we een uitstekend zicht hebben op de kites. Je
kan zowel snacks aan schappelijke prijzen alsook een 3-gangen-menu aan 22,- € bestellen. Maar
ook enkel koffie, gebak of een drankje is mogelijk, je hoeft er dus niet noodzakelijk te eten.
Plaats: Coffeehouse in het Kursaal van Oostende, Monacoplein
Afspraak: om 12h ter plaatse voor de “lunchers”, of om 13h30 voor de “anderen”
Prijs: wat je zelf wil uitgeven
Aanwezig: Dirk (ten laatste tgn vrijd 11 mei tel 0478/49.17.11 reserveren)

 WOE. 16 MEI (avond voor OLHV): VRIJGEZEL(LIGE) PARTY 4 SINGLES
Zie bijlage
Plaats: The Lounge, Monacoplein, Oostende (in het Kursaal, toegang via Westhelling)
Afspraak: vanaf 21h15
Prijs: 6,50 €
Aanwezig: Linda, Dirk (graag een seintje aan Linda - 059/268895 of 0473/26.46.51)

 DOND. 17 MEI (OLHV): PRACHTIGE DAGUITSTAP MET BOOTTOCHT (nalv. DE
WEEK VAN DE ZEE TE ZEEBRUGGE) – BEZOEK LISSEWEGE (met gids)
De passagiersboot River Palace van Rederij Euro-Line brengt je tegen een uitzonderlijk
voordeeltarief van Zeebrugge naar Lissewege of omgekeerd. Aan boord vertelt de gids je alles
over de voor- en binnenhaven. In het pittoreske Witte Dorp kan je, op vertoon van je
combiticket, een gidsbeurt meevolgen . Met hetzelfde ticket kun je ook Seafront bezoeken.
Seafront is een martitiem themapark dat je alles vertelt over de geschiedenis van de visserij.
Bovendien kun je er een echte Russische onderzeeër bezoeken. In dit 100m lange stalen
gevaarte beleef je hoe 75 bemanningsleden maandenlang leefden en werkten (echt de moeite
waard om dit eens te zien!). Ook een vuurtorenschip is er te bezichtigen: “De Westhinder”. En
gedurende de dag kan je ook genieten van een “Week van de Zeemenu” in één van de
deelnemende restaurants (afzonderlijk te betalen).
Wij kiezen voor de volgende mogelijkheid: vertrek met de boot vanuit Zeebrugge
1) 10u00 – 11u30 Bezoek Seafront
2) 11u30 – 12u50 Boot van Zeebrugge naar Lissewege
3) 12u50 - 16u00 Bezoek Lissewege
4) 16u00 – 17u00 Boot van Lissewege naar Zeebrugge
Afspraak: om 9h45 aan de ingang van Seafront of om 11h15 aan de J. Brelsteiger Zeebrugge
(oude vissershaven nabij Seafront), voor wie Seafront al heeft gezien (de prijs blijft echter
dezelfde) . Seafront is gemakkelijk te bereiken met de tram; er bestaat ook de mogelijkheid om
met Genyflore mee te rijden (kostendelend)
Prijs: 8,- € p.p.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Het bestuur heeft 10 plaatsen gereserveerd en reeds betaald! Wie in deze
uitzonderlijke dagtrip geïnteresseerd is, reserveert ten laatste tegen woe.9 mei bij
Genyflore (059/51.81.66) en stort tegelijkertijd het bedrag van 8,- € op onze
bankrekening 979-5249391-47.
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 ZATERDAG 19 MEI DANSAVOND MET CLUB CUPIDO
Plaats: Feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat, Oostende
Afspraak: vanaf 21 h ter plaatse
Prijs: 6,50 € inkom
Aanwezig: Dirk (tel 0478/491711 verwittigen, om een tafel te kunnen voorbehouden)

 ZONDAG 20 MEI: DAGUITSTAP NAAR ANTWERPEN
Het wordt heel zeker een uiterst interessante dagexcursie, waarbij we (samen) deze altijd
boeiende stad verkennen: In de voormiddag bezoeken we het Rubenshuis, waar we kennis maken
met o.a de privé- vertrekken van de familie Rubens en het atelier waar de meester zijn
onsterfelijke werken creëerde.
‘s Middags gaan we ergens lunchen op één van de vele pleintjes die Antwerpen rijk is en in de
namiddag is er een wandeling met gids voorzien: Deze wandeling voert ons door de binnenstad
waar we onderweg uitleg krijgen over de majestueuze klassiekers zoals de OLV-Kathedraal, het
standbeeld van Brabo en het Stadhuis. De vele steegjes, pleintjes en straten vertellen ons
waarom iedereen Antwerpen associeert met gezelligheid.
Afspraak: in het Station van Oostende om 08.30 uur. De trein vertrekt om 08.47 uur. Voor de
leden die in Brugge wensen aan te sluiten: de trein vertrekt er om 09.02 uur. Wij zullen plaats
genomen hebben vooraan tussen het 5de en 6de rijtuig. Linda zal staan zwaaien met een rode
sjaal: het signaal om bij ons aan te sluiten. Wie ons niet vindt of ons in Antwerpen verliest, belt
één van de volgende GSM-nummers: 0473/26.46.51 (Linda) of 0499/261.201 (Genyflore)
Prijs: 20 Euro, te betalen bij aankomst aan het station van Oostende of Brugge.
Deze prijs omvat: het traject per trein h/t, het bezoek aan het Rubenshuis en de wandeling met
gids. Voor deze gelegenheid heeft het bestuur extra diep in de portemonnaie getast en we
hopen op een enthousiaste reactie van onze leden voor deze dagtrip..
Aanwezig: Linda en Genyflore
Opmerkingen: liefst verwittigen voor maandag 14 mei op 059/26.88.95 (Linda)

 ZATERDAG 26 MEI: SPAGHETTIAVOND MET BOWLING
Na alle bowlings eens te hebben “uitgeprobeerd”, kiezen we dit keer terug voor de centraal
gelegen bowling in de Sebastianstraat Oostende. We kunnen dan achteraf nog eens de stad
“onveilig maken”. Om 19h30 proeven we gezamenlijk van de huisgemaakte spaghetti en om
20h30 laten we de ballen rollen.
Plaats: Bowling in de Sint-Sebastianstraat, Oostende (nabij Marie-José-plein)
Afspraak: om 19h30 voor de eters, vanaf 20h voor de bowlers
Aanvang: stipt om 20h30
Prijs: 14,- € voor spaghetti, drankje en 2 spelletjes of 3,40 € per spelletje
Aanwezig: Genyflore, Linda
Opmerkingen: Gelieve tijdig te reserveren, ten laatste tegen vrijdagavond 25/05 met de
mededeling of je eet al dan niet: 059/51.81.66 (Genyflore)

 ZONDAG 27 MEI (PINKSTEREN): MINIGOLF LEOPOLDPARK
We ontvluchten de drukte langs de kaden n.a.v. Oostende Voor Anker en...
Plaats: gaan minigolfen in het Leopoldpark Oostende
Afspraak: om 14h30 in het cafetaria van het minigolfterrein Leopoldpark
Prijs: 4,- € per golfbeurt
Aanwezig: Dirk (gelieve Dirk te verwittigen van je komst: 0478/49.17.11)
Opm.:bij regenweer gaat de afspraak door zoals vermeld maar wordt het programma aangepast

