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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
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 –

JULI - 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 HET GRATIS CONCERT VAN JOHAN VERMINNEN OP DINSDAG 10 JULI
vragen we om ten laatste tegen 1 juli Linda te verwittigen!!!
*****
VOOR DE BOOTTOCHT van GENT NAAR ST.-MARTENS-LATEM van 15 JULI
EN
VOOR ONZE ACTIVITEIT OP DE NATIONALE FEESTDAG 21 JULI “ HOT SUMMER
BARBECUE”
is telkens een reservatie vereist en slechts geldig na uw betaling d.m.v.
- uw overschrijving van 32,40,- € voor de 1ste activiteit (boottocht)
- uw overschrijving van 28,00,- € voor de 2de activiteit (barbecue)
en dit ten laatste op donderdag 05 juli op onze bankrekening nr . 979-5249391-47.
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 ZONDAG 1 JULI : EEN DAGJE OOSTENDE AAN ZEE
EEN IDEALE GELEGENHEID VOOR ALLE KANDIDAAT-LEDEN OM NADER
KENNIS TE MAKEN!
Om 10h30 is er de botenparade en zeewijding ter hoogte van het Zeeheldenplein.
We nemen een aperitiefje in Titi’s taverne, er schuin tegenover.
We wandelen verder langs de zeedijk om er samen te lunchen, om 12.30 uur, op het
zonneterras met zeezicht van het Cafetaria van het Zwembad.
Op deze dag gaat ook het Belgisch Kampioenschap Kitesurfen door op het sportstrand.
Om 15.00 uur gaan we langs bij de tentoonstelling “Kuifje en Hergé aan Zee”in de
Venetiaanse Gaanderijen . Ze toont hoe Hergé geleidelijk het maritieme universum
ontdekte en hoe hij meester zou worden in het uitbeelden van de zee en van de schepen.
Ze belicht ook hoe Hergé – en Kuifje – in contact kwamen met Oostende, aan de hand van
originele tekeningen, plannen, foto’s en maquettes.
Afspraak : ter plaatse, volgens de activiteit waarmee je de dag start, d.w.z.:
- Om 10h15 in Titi’s Taverne, Visserskaai (schuin t.o.v. het Zeeliedenmonument)
- OF om 12h30 op het terras van de cafétaria van het zwembad (bij regen zitten we
binnen)
- OF om 15h00 aan de ingang van de Venetiaanse Gaanderijen
Prijs: Buitenevenementen gratis, tentoonstelling “Hergé en Kuifje aan Zee”: 3,- €
Middageten à la carte (dagschotel reeds voor 9,90 € verkrijgbaar)
Aanwezig : Linda
(bellen a.u.b op nr .059/268 895 OF 0473/26.46.51 ten laatste om 9.00 uur de dag zelf

 VRIJDAG 6 juli : TANGO IN HET PARK
De lesgevers van “Tangoroes” Brugge leren je de basispassen en – figuren van de warme
passievolle tango, zoals hij gedanst wordt in de salons van Buenos Aires in Argentinië.
Vanaf 20h30 tot 23h dans en geniet je ongedwongen van de zwoele sfeer van de
Argentijnse tango.
We hopen op een talrijke opkomst, vooral van onze heren, om onze lieftallige dames ten
dans te geleiden
Afspraak : om 19h15 aan de kiosk van het Leopoldpark.
De dansinitiatie start om 19h30.
Prijs: gratis
Aanwezig : Linda
Opmerkingen: Linda bellen (nr.059/268895 of 0473/264651) ten laatste in de
voormiddag de dag zelf. Bij regenweer gaat deze activiteit niet door.
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 ZATERDAG 7 JULI : OOIEVAARSWANDELING IN HET ZWIN
Tijdens deze wandeling (de laatste dit jaar!) wordt vooral stilgestaan bij het leven van
deze meest opvallende Zwinbewoners. Onder de begeleiding van een gids bezoek je
enkele ooievaarsnesten. Je krijgt uitleg bij het gedrag van de vogels en allerlei
achtergrondinformatie over hun trek- en andere leefgewoonten. De wandeling duurt 2
uur en wordt afgesloten bij de voederplaats. Daarna bezoeken we ook nog de Vlindertuin.
Er is een busverbinding tussen het Zwin en de Vlindertuin. (lijn 13).
Afspraak: om 12h00 aan de ingang van het station te Oostende OF om 12h50 aan de
ingang van het station Knokke.
We vertrekken vanuit Oostende om 12h10 en komen aan in Brugge om 12h23. Vertrek
Brugge (waar ons nog leden uit Brugge en omstreken kunnen vervoegen) om 12h31,
aankomst Knokke 12h50. Daar hebben we dan een bus direct naar het Zwin.
Aanvang : de wandeling start stipt om 13h30 aan de hoofdingang van het Zwin
Prijs : 19,90 € alles inclusief (zie onderaan)
Opmerkingen:
We kiezen voor een B-dagtrip van de NMBS waarin volgende prestaties ingesloten zijn:
Het B-dagtripticket kost 17,90 euro en is incl. treinreis h/t + rit h/t met de bus naar en
van het Zwin, bezoek aan de Vlindertuin (open van 10-17h30) en aan “Het Zwin” (open 917h30). Met de gids (+ 2,- €) komt de ganse uitstap dan op een totaalprijs van 19,90 €.
Aanwezig: Genyflore, Dirk
TELEFONISCH VERWITTIGEN: 059/51.81.66

 ZONDAG 8 JULI : HET WOONHUIS-MUSEUM CONSTANT PERMEKE
Deze kunstenaar bracht een groot deel van zijn leven door in Oostende en kwam na een
paar omzwervingen in Jabbeke wonen. Zijn figuratieve taferelen zijn geïnspireerd op het
vissersbestaan en het landelijke leven rondom hem. ”Het diepmenselijke” is het
hoofdthema in zijn oeuvre. Naast de vaak zeer monumentale schilderijen in het atelier,
vind je ook het bijna volledige beeldhouwkundige werk, deels verspreid in de
heraangelegde tuinen . Zelfs voor diegenen die het niet zo begrepen hebben op kunst is
dit een echte AANRADER.
Na dit bezoek, dat je zeker niet onberoerd zal laten, wandelen we tot aan de dorpskern,
waar we in de horecazaak” ’t Pauwhof”, die over een mooie tuin beschikt, even kunnen
rusten, napraten en genieten van een natje en een droogje. Daarna verkennen we al
wandelend de prachtige natuur rond Jabbeke.
Prijs : 2,- € voor toegang museum (groepsprijs)
Afspraak: Om 13h30 aan het Station van Oostende:
Je kan de bus nemen om 13h42 aan het station van Oostende met aankomst in JabbekeDorp om 14h33, van waaruit het een 5-tal minuten wandelen is tot aan het museum.
OF: om 14h45 aan het museum zelf voor de autoliefhebbers, ook carpooling mogelijk.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Telef. verwittigen (059/268 895) ten laatste om 10 h ’s morgens de dag
zelf
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 MAANDAG 9 JULI : VURIGE MAANDAG
Het vuurwerk start pas om 23 uur, maar wij gaan ons alvast even opwarmen …..
Plaats: Taverne Floride, Albert I-promenade
Afspraak: vanaf 20 uur
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Even bellen naar Linda ten laatste om 10 uur de dag zelf 0473/264654 of
059/26 88 95. Bij regenweer gaat deze activiteit niet door.

 DINSDAG 10 JULI :CONCERT “JOHN MAYALL”.
John Mayall is één van de allergrootste uit de geschiedenis van de Britse Blues. Ook de
voorbije jaren zorgde dit muzikale talent voor een continue stroom goede bluesrock
platen met “Road Dogs” uit 2005 als voorlopig eindpunt. John Mayall mag dan in de eerste
plaats een songwriter en bandleider zijn, als performer weet de multi-instrumentalist nog
altijd te overtuigen!
Plaats: De Zwerver, Dorpsplein te Leffinge
Afspraak: vanaf 20h30
Aanvang: 21h00
Prijs: 20,- €.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wie nu nog meewil, kan proberen nog een ticket bij de organisator, Ronny
Van Genechten (0475/20.14.58) te verkrijgen. Vermeld dat je van NietAlleen bent,
misschien heb je geluk. Ook een seintje aan Genyflore aub (059/51.81.66)

 OOK DINSDAG 10 JULI :CONCERT “JOHAN VERMINNEN “ N.A.V.”HET
FEEST VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP”.
Dit concert gaat door in de Sint-Janskerk te Oostende om 20h00
Plaats: Sint-Janskerk, Elisabethlaan 376, Oostende (dat is de kerk die in het midden van
de straat staat)
Afspraak: om 19h15 ter plaatse
Prijs: 1,- € stoelgeld. Linda heeft alvast 10 tickets aangekocht.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen:Telefoneren naar Linda ten laatste tegen 1 juli !!!

 WOENSDAG 11 JULI : WANDELING “19de GULDENSPORENTOCHT”
Deze bepijlde wandeling (we nemen de afstand van 6 km) is een organisatie van WSV De
Stormvogels, die garant staat voor zeer verzorgde rustplaatsen met dito snacks.
We stappen langs de zeedijk, door duinen en het domein Raversijde…..
Plaats: Start van de wandeling : Aan de ingang van het dienstencentrum Ter Yde,
Duinenstraat 172 , Oostende-Raversijde
Afspraak: Om 14h00 aan de ingang van Ter Yde
Prijs: 1,50 € voor de deelname
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Ter Yde is ook gemakkelijk te bereiken met de tram (uitstappen aan de
halte “Raversijde” (niet: Domein Raversijde!). Van daaruit is het nog een 10-tal minuutjes
te voet (mars-pijlen volgen). Bij regenweer gaat deze activiteit niet door!
Verwittigen a.u.b van je komst voor 10 h ’s morgens (linda 059/268895 of 0473/264651)
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 ZATERDAG 14 JULI : ONTMOETINGSAVOND VOOR ONZE LEDEN
We ontvluchten de toeristische drukte in het centrum van Oostende en kiezen dit keer
voor een locatie in Mariakerke, waar we bij mooi weer op een groot terras en bij regen
binnen kunnen zitten.
Plaats : De Ton, Nieuwpoortsesteenweg 566 ( komend van Oostende op je rechterkant
kort na de verkeerslichten aan het vliegveld richting Middelkerke)
Afspraak: Vanaf 20h00
Aanwezig: Dirk en Genyflore
Opmerkingen: Voorafgaandelijk Dirk verwittigen op 0478/491711 na 11h

 ZONDAG 15 JULI: DAGUITSTAP: BOOTTOCHT VAN GENT NAAR
SINT_MARTENS_LATEM
Vooraleer we inschepen, nemen we nog even de tijd om een wandelingetje te maken in
Gent. Eens aan boord van het cruiseschip wordt ons een verzorgd middagmaal geserveerd
(3 gangen). Tijdens onze tocht kunnen we uitgebreid genieten van de prachtige natuur en
pittoreske dorpjes die zich langsheen de Leie bevinden. De Leie kronkelt doorheen een
schilderachtig landschap, een waar paradijs voor de natuurliefhebber. In het
kunstenaarsdorp St.-Martens-Latem is het heerlijk wandelen.
Afspraak : In de lokettenzaal van het station te Oostende, ten laatste om 9h30.
De trein (bestemming Antwerpen) vertrekt om 9h40 in Oostende, om 9h55 te Brugge.
Voor de leden die in Brugge aansluiten : we hebben plaats genomen tussen het derde en
vijfde rijtuig. Linda zal staan zwaaien met haar rode (inmiddels bekende) sjaal.
We gaan aan boord van het schip ten laatste om 12h30.
In het geval dat je de groep zou missen : noteer ons gsm-nummer!
Prijs: Deze dagtrip (B-dagtrip 205 van de NMBS) kost 32,40 €. Inbegrepen :
treinreis h/t naar Gent; h/t per bus naar het schip; vaart + maaltijd.
Aanwezig: Linda, Genyflore en Dirk
Opmerkingen:Bellen (Linda 059/268895) en reserveren d.m.v betaling voor 5 juli.

 MAANDAG 16 JULI : 1ste VURIGE-MAANDAG-PARTY VOOR SINGLES
Deze vindt terug plaats in de Lounge-Bar van het Kursaal. Als de muziek net zo goed is als
de laatste keer kan er niets meer stuk!
Afspraak vanaf 20h30
Prijs: 6,5 €
Aanwezig : Linda
Opmerkingen: Telefonisch verwittigen: 0473/264654 of 059/268 895.
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 ZATERDAG 21 JULI :HOT SUMMER BARBECUE
Feestzaal “Ten Stuyver” staat voor een uitstekende verhouding prijs/kwaliteit en biedt
bij deze het volgende aan : receptie met parelwijn, fruitsap en sangria; uitgebreid
groentebuffet; gevarieerd barbecuefestijn met vis en vlees; ½ liter drank naar keuze of
½ fles 0.75 l wijn naar keuze. Ambiance met het huisorkest is verzekerd!
Plaats: Ten Stuyver, Stuyverstraat 357, Oostende
Afspraak: om 18h45 ter plaatse
Aanvang: Om 19 uur
Prijs: 28 € per persoon
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Te reserveren door overschrijving van 28,- € ten laatste tegen
donderdag 05 juli op onze rekening nr . 979-5249391-47.
WEES ER VROEG BIJ WANT DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT!

 ZONDAG 22 JULI :TERRASJE IN HET KONINGINNEHOF
We houden het rustig vandaag en gaan eens op verkenning in het Maria-Hendrikapark.
Dit grote recreatiepark biedt tal van mogelijkheden.
Wie weet zijn de weergoden ons goed gezind en kunnen we er ook eens bootjevaren!
Plaats: Op het terras van het Koninginnehof, Platanendreef 1, Oostende
Aanwezig: Dirk en Linda
Aanvang : Om 14h30
Opmerkingen:Bij regenweer zitten we binnen in de cafétaria.

VRIJDAG 27 juli : TANGO IN HET PARK
Dit evenement wordt afgesloten met een stomend liveoptreden.
Het ensemble brengt met onder meer bandoneon, piano,contrabas, gitaar, viool en fluit
een mix van tango’s, walsen en milonga’s.
Kortom : zeer dansbare muziek, zeker niet te missen
Afspraak : om 19h15 aan de kiosk van het Leopoldpark, Oostende
Prijs : gratis
Opmerkingen :Linda bellen (059/268895 of 0473/264651) ten laatste in de voormiddag
van de dag zelf
Bij regenweer spreken we af IN DE BOWLING van de St.-Sebastiaanstraat,
waar Genyflore voor de reservatie van de banen en het bestellen van de spaghetti zal
instaan. DAAROM: Bij slecht weer TEN LAATSTE TEGEN 12h bellen naar Genyflore
(059/518166). Zij zal dan checken of we op zo korte termijn nog een bowlingbaan
(met spaghetti) kunnen krijgen.
Prijs : 14,-€ voor spaghetti,drankje en 2 spelletjes OF 3,40 € per spelletje per persoon.
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 ZATERDAG 28 JULI: DANSFEEST IN TEN STUYVER
Plaats: Ten Stuyver, Stuyverstraat, 8400 Oostende
Afspraak: vanaf 20h30
Prijs: 6,50 € inkom
Aanwezig: Dirk
Opmerkingen: Graag een seintje aan Dirk: 0473/ 491 711;
hij reserveert dan graag een zitje voor jullie

 ZONDAG 29 JULI : SHADOWS IN PARADISE” in ’t FORT NAPOLEON
We bezoeken de tentoonstelling “Shadows in Paradise” in het Fort Napoleon, een
afwisselende opstelling van video’s, objecten en fotografie van internationale
kunstenaars rond het thema “oorlog en conflict”.
In de bistro of op het terras van Fort Napoleon kan men bovendien iets drinken of een
lekkere snack eten. En bij mooi weer zit een duinenwandeling er ook nog in.
Plaats: Fort Napoleon, Oostende
Afspraak: om 14h00 op de parking van het Fort Napoleon
Prijs: 3,- € voor de tentoonstelling, 5,- € voor het monument + tentoonstelling
Aanwezig: Dirk
Opmerkingen: Bellen naar Dirk: 0478/491.711
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!
CARPOOLING: meerijden met iemand is altijd mogelijk na afspraak en tegen een bijdrage in
de onkosten van 0,25 € per km gedeeld door het aantal inzittenden, incl. bestuurder. Dit
geldt altijd vanaf de plaats van afspraak vermeld in de Nieuwsbrief.

 TIPS: hiervoor kunnen jullie onder elkaar afspreken
Elke donderdagavond is er museumnocturne van 18h00 tot 22h00
Op vrijdag is er telkens Tango in het Park van 19h30 tot 23.00 uur.
Concerten op het Vissersplein: (Café Theater)
Do. 12/07 van 20 – 22h: The Poldercowboys met muziek uit de Gouden Jaren
Di. 17/07 van 20-22 h: The Flaming Stars
Di. 24/07 van 20-22h: Sissy The Wonderwoman
Di. 31/07 van 20-22h: Willy Boy and Friends: Country & Blues
(voor deze concerten kunnen jullie bellen naar Genyflore: 059/51.81.66)

Hou alvast nog een dagje vrij voor maandag, 27/8 : we nemen de trein naar Brussel voor de
happening “Boterhammen in het Park” met op de middag een optreden van Bart Peeters en
om 14.30 een wandeling met gids in de stad. Alles gratis, excl.trein : 13,80€ (groepstarief).
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ZOMER IN OOSTENDE
Toen ik zo liep
langs de kade
mijn zorgen achterlatend
wist ik zeker:
hier zal ik een lange, warme zomer maken.
Laat ze maar varen
die donkere dagen:
de wind neemt ze mee
de zon brengt warmte met zich mee….
en een zee van mensen :
de ene te mijden
de andere niets te verwijten
en een weinig
waarbij je voelt wat vriendschap heet…
Aan zee ben je
nooit alleen :
we maken samen de dagen
die we vroeger verloren waanden.

Linda

