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België – Belgique
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8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
Rek.nr. 979-5249391-47
Lidgeld: 30,- €/jaar
http://www.nietalleen.be

Het bestuursteam :
genyflore@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 –

JUNI - 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
Voor ons weekendverblijf in de Ardennen (met kano- of kajaktocht op de Lesse) is er al veel
belangstelling. We vragen daarom aan alle geïnteresseerde voor het weekend-verblijf om ten
laatste tegen 15 juni een voorschot van 35,- € te storten op onze bovenstaande rekening.
Van zodra jullie betaling binnen is, gaan wij over tot de voorbereiding.
De dagjesmensen reizen met een B-dagtrip van de NMBS en betalen bij vertrek ter plaatse in
het station (ca. 25,- €).
Opmerking i.v.m. buitenactiviteiten: bij regenweer gaat de afspraak toch door op de plaats
en tijd zoals vermeld in de nieuwsbrief, maar wordt het programma aangepast.
CARPOOLING: meerijden met iemand is altijd mogelijk na afspraak en tegen een bijdrage in
de onkosten van 0,20 € per km gedeeld door het aantal inzittenden, incl. bestuurder.
TELEF. VERWITTIGEN van je komst: we vragen om de “gebruikelijke” uren te respecteren:
niet voor 9h ’s morgens (bij Dirk: 11 h!!) en NIET NA 22h ’s avonds. Het bestuur dankt!

 ZATERDAG : 2 juni: DANSAVOND MET CLUB CUPIDO
Plaats: Feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat, Oostende
Afspraak: vanaf 21 h ter plaatse - prijs : 6,50 € inkom
Aanwezig: Dirk (tel.0478/49 17 11) verwittigen om tafel voor te behouden

 ZONDAG : 3 juni : BEZOEK MET GIDS AAN HET DOMEIN RAVERSIJDE
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 14h.00 bezoeken we het openluchtmuseum Atlantikwall, met gids, waar je door de

2

open en onderaardse gangen tot bij de goed bewaarde stellingen van de Duitse
kustverdedigingswerken uit WO I en WO II komt.
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: We nemen de tram aan het station om 11h00 en komen aan in Raversijde om 11h18.
We nemen nog even de tijd om het parkgedeelte te bezoeken, aangelegd door Koning
Leopold II. Om 12.00 uur nemen we plaats in de cafetaria.
Afspraak: Aan de tramhalte, ten laatste om 10h50, of in de cafetaria om 12h00 en voor de
niet-eters om 13h50, eveneens in de cafetaria.
Prijs: 7,50 € voor alle musea. De gids wordt door het bestuur betaald!
Aanwezig: Linda, Genyflore, Dirk
Opmerkingen: Linda verwittigen (059/268895 of 0473/264651) ten laatste tegen
vrijdag 1/6, om de tickets aan reductietarief te verkrijgen ( anders betaal je 9 €)

 VRIJDAG 8 juni : ONTMOETINGS- EN KENNISMAKINGSAVOND
We dagen de zomer uit en verhuizen naar de dijk! Taverne Floride heeft heel wat te
bieden: het is een rustig etablissement met ruime zitbanken en een gezellig kader. Zowel
binnen als buiten op het terras kunnen we genieten van de zonsondergang op zee en de
vakantiesfeer die er alom heerst. Elke single tussen 35 en 60j. is welkom, mits voorafgaandelijk contact met een bestuurslid! Dit geldt vooral voor de nieuwkomers!
Plaats: Taverne “Floride”, Albert I-promenade 81
Afspraak: vanaf 19 h
Prijs: democratisch (1,80 € voor koffie, frisdrank, pintje…….ook broodjes vanaf 3,50€)
Aanwezig: Dirk
Opmerkingen: wél eerst bellen naar Dirk (0478/49.17.11) NA 11 h ’s morgens.
Gemakkelijk bereikbaar met de tram (afstappen aan het zwembad/ halte Koninginnelaan =
“De 3 Gapers”, verder te voet langs de dijk richting stad. Je passeert de Venetiaanse
Gaanderijen (met het museum) en dan is de Floride 4 of 5 gebouwen verder, direct op de
dijk. De laatste tram terug richting station vertrekt om 0h11, richting De Panne om
23h42

 ZATERDAG 9 juni: DE NIEUWE SNAAR met hun programma “HELDEN”
Dit gezelschap behoeft weinig voorstelling. “Helden” is waarschijnlijk de meest broze en
spirituele voorstelling die “De Nieuwe Snaar” al maakte. Deze 4 heren zijn veel meer dan
de optelsom van leuke liedjes, sterke acrobatie en goede moppen. De voorstelling is een
surrealistische reis door herinneringen, emoties en verlangens. Heel zeker de moeite
waard om te zien!
Plaats: Cultuurcentrum De Branding, Middelkerke
Afspraak: 19u45 ter plaatse
Aanvang: 20u00
Prijs: 12,- €
Aanwezig: Genyflore (059/51.81.66)
Opmerkingen: De voorstelling is uitverkocht. Het bestuur kon gelukkig nog enkele
kaarten voor onze vereniging reserveren en heeft deze ook reeds betaald: verwittig
daarom tijdig de verantwoordelijke van jullie komst, ten laatste tgn woensdag 6 juni)
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 ZONDAG 10 JUNI :(verkiezingen) MUZIEK IN DE VLAANDERENSTRAAT
Na onze politieke plicht te hebben vervuld, bezoeken we een bijzondere tentoonstelling
met als uitgangspunt een klein werkje van James Ensor, genaamd “Muziek in de
Vlaanderenstraat” dat een recent Oostends verleden verbindt met heden en toekomst. Dit
doen we pas na eerst gesmuld te hebben van het lekkere ijs van “IJsboerke”, een
horecazaak gelegen op het Wapenplein.
Na ons bezoek aan “Ensor” gaan we richting park, zeedijk ….
Plaats: de tentoonstelling gaat door in Theobald’s Boothuisje, Vlaanderenstraat, dichtbij
het Ensor-museum.
Afspraak: Om 14h30 op het terras van IJsboerke (bij slecht weer binnen)
Prijs: de tentoonstelling is gratis
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: bellen naar Linda (059/268895 of 0476/264651)

 MAANDAG 11 JUNI : FILM : “THE QUEEN”
Vandaag is er een speciale voorstelling van deze bijzonder mooie film over de Britse
Koningin Elisabeth II, met o.a Oscar-winnares Helen Mirren.
Plaats: Ciné Rialto
Afspraak: om 16h10
Aanvang: de film begint om 16.30 h
Prijs: 4 €
Aanwezig: Linda (gelieve tegen 9 juni te verwittigen op het nr. 059/268895)

 ZATERDAG 16 juni : DANSAVOND IN HET KURSAAL
Zet jullie beste beentje voor op de golven van de “Sweet Saturday Night Vibes”.
Plaats: Lounge bar, Kursaal Oostende – ingang Westhelling
Afspraak: Vanaf 21 h ter plaatse
Prijs: gratis vóór 23 h, na 23h: 5,- €.
Aanwezig: Dirk
Opmerkingen: bellen a.u.b op het nr. 0478/49.17.11) ten laatste in de voormiddag op
de dag zelf (maar NA 11h)

 ZONDAG 17 juni : FIETSTOCHTJE OOSTENDE-WESTENDE
Mooie fietstocht aangevuld met een onvervalst stukje “bergen” te midden van de duinen.
Ambiance verzekerd! Ca. 25 km.
Afspraak: om 14h00 aan de bushalte van de randparking van het Maria-Hendrikapark, met
fiets (je eigen fiets of gratis tweewieler van de stad)
Aanvang: we vertrekken stipt om 14h15
Aanwezig: Georges
Opmerkingen: Telefonisch verwittigen bij Genyflore: 059/51.81.66.
Bij regenweer blijven we ter plaatse “trappelen” (in de Tea-Room van het Koninginnehof)
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 VRIJDAG 22 juni : AVONDWANDELING OP DE DIJK
Nu is de zomer OFFICIEEL gestart!…Tijd om te relaxen, te genieten van de dijk en de zee,
waarvoor duizenden toeristen uren moeten rijden, terwijl wij hooguit de tram moeten
nemen. ’s Avonds is het er rustig, de massa’s toeristen zijn nog net niet aangekomen en wij
palmen “onze” dijk in. Willen jullie eens proeven van de lekkere spaghetti (7,50 €), omelet
(vanaf 5,30 €), croques (vanaf5,20 €) salades (vanaf 11,00 €), ijs (vanaf 4,40 €)
waarvoor “De Floride” bekend is ? Kom dan een uurtje vroeger !!!
Plaats : “Floride” op de dijk, ca. 4de zaak vanaf Venetiaanse Gaanderijen richting centrum
Afspraak: om 18 h als je iets wil eten, omstreeks 19 h vertrekken we richting ....? of
blijven - volgens het weer- lekker aan de babbel! Carpe Diem!
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Graag een belletje (059/26 88 95) ten laatste tgn 10 h ’s morgens.

 ZATERDAG 23 JUNI : DANSAVOND MET CLUB CUPIDO
Deze dansavond gaat ditmaal weer door in Eernegem.
Plaats: Hostellerie Boussemaere, Stationsstraat 372, Eernegem
Afspraak: ter plaatse
Aanvang: vanaf 21h00
Prijs: 6,50 €
Aanwezig: Dirk
Opmerkingen:Tijdig bellen naar Dirk (0478/491711) om plaatsen voor te behouden.
Carpooling mogelijk.

 ZONDAG 24 JUNI : ETENTJE IN TAVERNE BRISTOL
We kozen voor deze horecazaak, omdat we er het simpel kunnen houden.
Een belletje vóór 10 uur ’s morgens volstaat om onze plaats voor te behouden op het terras
of binnen, al naargelang het weer .
Het aanbod aan vis- en vleesgerechten is ruim en de prijzen democratisch!
Plaats: Taverne Bristol, Leopold I plein (aan ’t Paard) (tel.059/70 57 17)
Afspraak: om 12h00
Prijs: al naargelang je keuze.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: bellen ten laatste tegen 10 uur ’s morgens (059/51 81 66)

 ZATERDAG 30 JUNI : BOWLING
We hebben ze nu allemaal eens geprobeerd en de beslissing is gevallen voor het centraal
gelegen bowlingcenter in de Sint-Sebastianstraat te Oostende. Hier is het gezelligfamiliaal en van hieruit hebben we tal van mogelijkheden om het nachtleven van Oostende
verder te ontdekken. En de lekkere huisgemaakte spaghetti hebben we er ook nog bij!
Plaats: Bowling in de Sint-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Marie-José-plein)
Afspraak: om 20 h
Aanvang: 20h30 stipt
Prijs: 14,- € voor spaghetti, drankje en 2 spelletjes OF 3,40 € per spelletje per persoon.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Heel zeker verwittigen ten laatste tegen vrijdagavond 29/06 met de
vermelding “spaghetti JA of NEE” (059/ 51.81.66)

