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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
Contactpersonen:
Iban :
BE22 9795 2493 9147 Genyflore@niet-alleen.be 059/51.81.66 0495/77.39.64
Lidgeld:
48€ per jaar
Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/50.12.82
Bezoek ook eens onze website:
Patrick@niet-alleen.be
059/43.54.28 0472/41.63.46
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – JUNI 2010
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

Æ Æ Æ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN Å Å Å
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- 06/06 – Eddy verwittigen voor de 'Tramparade' op 12/06.
- 06/06 – Patrick verwittigen en 5€ storten voor de 'Wulfsbergwandeling' op 20/06.
- 11/06 – Eddy verwittigen voor de minigolf op 16/06.
- 11/06 – Patrick verwittigen en 27€ storten voor 'Grillen naar hartelust' op 21/06.
- 20/06 – Genyflore verwittigen en 13,60€ storten voor de uitstap naar St. Omer op 27/06.
- 01/07 – Een tweede voorschot van 40€ storten voor de weekenduitstap naar Chimay.
Op een zaterdag of zondag in july of augustus zouden we als daguitstap een ontspannende
huifkartocht in de omgeving van Poperinge willen organiseren met het volgende programma:
9u

Aankomst in Poperinge.
Als ontbijt serveren wij u een lekkere ovenkoek met suiker en koffie.

9u30

We starten de tocht per huifkar.

10u30

Eerste halte van de dag met als aperitief een lekker Poperings Nunnebier.

11u30

Bezoek met uitleg aan Lyssenthoek Military Cemetary. Deze begraafplaats met ongeveer
11.000 gesneuvelden is de op een na grootste Britse militaire begraafplaats ter wereld.

13u

Als middagmaal schotelen wij u het streekgerecht ‘Poperings Standevleesch’ met kroketjes en
groentjes voor.

15u30

Als dessert krijgen we zelfgebakken pannenkoeken met koffie.

17u

Bezoek aan het Poperings Hoppemuseum waar we de geschiedenis van de hopteelt van vroeger
tot nu kunnen volgen.
We besluiten deze leerrijke dag met een Poperings Nunnebier.

Deze dagtrip kost 45€ per persoon op voorwaarde dat we met minimum 15 deelnemers zijn.
Voor we hier verder aan plannen zouden we eerst willen peilen of er voldoende interesse is.
Is dit iets dat je wel eens wil beleven geef dan zo snel mogelijk een seintje aan Eddy.
We vragen uitdrukkelijk dat enkel leden die werkelijk mee willen gaan reageren zodat we niet
met 20 ‘geïnteresseerden’ starten om dan de dag zelf met maar 10 meer over te blijven !!!
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Onze meerdaagse uitstap in september naar Chimay komt ook snel dichterbij.
Het vakantiehuisje in Beaumont is al gereserveerd en de planning voor de uitstappen begint
ook stilaan in zijn definitieve vorm te geraken. Diegene die ingeschreven zijn voor deze
uitstap zullen verder op de hoogte gehouden worden van de vorderingen.
Om onze reservaties voor de verschillende uitstappen en bezoeken nu defintief te kunnen
vastleggen, vragen we aan de deelnemers om voor 01/07 een tweede voorschot van 40 € te
willen storten op onze rekening. De finale afrekening regelen we dan tijdens de uitstap zelf.

a Zaterdag 05/06: DANSAVOND VAN 'SCHAKEL' IN BRUGGE
Bewust op zoek gaan naar een partner kan via Instituut Schakel. Deze vereniging bestaat
sinds 1950 en richt zich tot alleenstaanden. Gedurende 50 jaar zijn duizenden erin
geslaagd op deze wijze een ‘leven-met-twee’ te beginnen.
Schakel's dansfeesten voor alleenstaanden gaan op verschillende locaties door. Het zijn
gezellige bijeenkomsten met aangepaste dansmuziek in sfeervolle zalen.
Plaats: Zaal Rose de Leyn, Joseph Wautersstraat 109, Brugge.
Afspraak: Om 21u ter plaatse.
Prijs: 7€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 's middags. Leden van onze vereniging
krijgen een korting, neem dus zeker je lidkaart mee want dan betaal je maar 5,75€.

a Zondag 06/06: FOTOFESTIVAL 'STARS EN MODELS' IN KNOKKE
Ook in 2010 is Knokke-Heist de ultieme badstad voor fotografie en audiovisuele kunst.
Tien weken lang kunt u op verschillende locaties in Knokke-Heist het werk van hedendaagse
fotografen en kunstenaars bezichtigen.
Het Internationaal Fotofestival neemt dit jaar als uitgangspunt Stars & Models.
Hoe kijken kunstenaars en fotografen naar sterren en modellen vandaag?
Plaats: CC Scharpoord en Lagunahall, Knokke.
Afspraak: Om 13u aan de lokettenhal van station Oostende of om 14u aan de ingang van
de Lagunahal, Krommedijk 57 te Duinbergen.
Prijs: 8€, groepen (min 10) of lerarenkaart 5€, Knack-club 4€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen zaterdag 05/06. We zorgen voor carpooling.

a Zaterdag 12/06: TRAMPARADE LANGS DE KUST
Sinds 2008 restaureren De Lijn West-Vlaanderen en META vzw een dertigtal historische
trams. Sommige zijn echt beschermd als erfgoed. Enthousiaste tramliefhebbers
schilderen en herstellen de trams tot ze weer rijklaar zijn.
In het kader van '125 jaar Kusttram' nodigen wij u uit voor een historische tramparade
met een defilé van deze dertig historische rijtuigen, bijwagens en passagierwagons.
Wij reserveren plaatsen op één van de beste terrassen van onze Oostendse zeedijk zodat
we een uitstekend zicht hebben op deze unieke parade.
Afspraak: Om 14u op het terras van Tearoom Sun Beach, Zeedijk 192, Oostende.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 06/06 zodat we de plaatsen kunnen reserveren.
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a Zaterdag 12/06: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een gezellige praatavond waar singles elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer
kunnen ontmoeten. De ideale gelegenheid om met onze vereniging kennis te maken en een
aangename avond met gelijkgezinden te beleven!
Plaats: Praatcafé Escape, Visserskaai 13, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 13/06: MINIGOLF IN HET LEOPOLDPARK
Nadat we deze morgen weeral eens de bolletjes rood zijn gaan kleuren in het stemlokaal
gaan we de 'verkiezingsstress' te lijf door een ander soort bolletje te slaan in de minigolf.
Al wandelend komen we tijdens het parcours 21 hindernissen tegen in een park vol bloemen
en planten, vijvers, rotspartijen en watervallen. Of er bij ons even fel zal gestreden
worden voor de overwinnig is wel de vraag. Amuseren zullen we ons zeker!!
Afspraak: Om 14u30 aan Chalet-Minigolf, Leopoldpark, Oostende.
Prijs: 4€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 11/06.

a Vrijdag 18/06: ETENTJE - 'GRILLEN NAAR HARTELUST'
De 'Piraat GRILL' laat u genieten van diverse 'buffets à volonté'.
Het eetbuffet bestaat uit: koude en warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en
grillades en nagerechten. Het drankenbuffet biedt u de keuze tussen rode, witte en rose
wijn, verschillende biersoorten en diverse alcoholvrije dranken. Dit alles in een
uitzonderlijk decor van een 'Piratenschip' met verschillende zalen op meerdere niveaus.
Om 'de eeuwige slachtoffers' de gelegenheid te geven ook een glaasje mee te drinken
opteren we om deze keer met de tram naar Nieuwpoort te gaan.
Plaats: Restaurant De Piraat (Clarenhof), Recollettenstraat 9, Nieuwpoort.
Afspraak: Om 19u ter hoogte van de tramhalte 'Media Center' waar we de eerste tram
nemen of om 20u aan de ingang van het restaurant.
Prijs: 27€.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: We hebben al een aantal plaatsen gereserveerd. De rappe verwittigen
Patrick en storten 27€ ten laatste tegen 11/06.

a Zondag 20/06: 'OMMETOERTJES' WULFSBERGEWANDELING (MET GIDS)
In de reeks 'Ommetoertjes' trekken we vandaag in de richting van Beernem om onder
leiding van een gids een wandeling te maken in de prachtige natuur.
Duik de geschiedenis in en dool rond in de heerlijkheid Wulfsberge. We doorkruisen het
privéjachtdomein Koningsbos waar we het opper- en het neerhof ontdekken, wat later
merken we Zeldonk op dat al in de prehistorie bewoond werd.
In de prachtige tuin van tuinarchitect Chris Ghyselen vinden we heerlijke rust en heel wat
groeninspiratie. Met een hoeve-ijsje en een Veldenaerke sluiten we de wandeling in stijl af.
Afspraak: Voor carpooling om 13u op het plein voor station Oostende of om 14u aan de
dreef tussen Tinhoutstraat 34 en 36, Oedelem-Oostveld.
Prijs: 5€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 5€ storten tegen 06/06.
Eventuele regeling voor carpooling (2€ h/t) kan ook met Patrick besproken worden.
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a Zaterdag 26/06: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
We gaan er niet naartoe om de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven!
Je kan ook gewoon komen zonder mee te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de
gezellige sfeer, de leuke babbel en... om te supporteren.
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 25/06.

a Zondag 27/06: DAGUITSTAP NAAR SAINT-OMER (F) MET BOOTTOCHT
Alhoewel Saint-Omer niet zo bekend is bij de toeristen heeft deze geschiedenisrijke stad
met haar prachtige herenhuizen en gebouwen heel wat te bieden. Tot de publiekstrekkers
behoort o.a. de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Het is niet alleen de grootste kerk uit de
omgeving maar ze bezit ook grote kunstschatten zoals een schilderij van Rubens. Een parel
qua tuinarchitectuur is een 20 hectaren groot stadspark in het centrum van de stad dat je
door zijn hellingen en verschillende niveaus laat genieten van prachtige panorama's.
Heel bijzonder is ook het Sandelinmuseum en de ruïne van de St-Bertinabdij waar de
geschiedenis van Saint-Omer is begonnen. Met een Nederlandstalige gids ontdekken we in
1,5 uur alle mooie hoekjes van deze prachtige stad!
In de beschermde Audomarois Polders waan je je in een totaal andere wereld: al eeuwen
woont de mens op deze 3730 ha van land en water, een wirwar van waterlopen en eilandjes.
Het is de enige polder in Frankrijk die nu nog gecultiveerd wordt en waar er zo'n 40
tuinders wonen. Bovendien vind je hier een uitzonderlijke fauna en flora met 300 plantensoorten en 210 vogelsoorten. Een gebied dat uniek is in Europa!
Om 9u15 vertrekken we vanuit Oostende, om 11u hebben we de geleide wandeling, dan gaan
we in één van de vele gezellige restaurantjes iets eten en om 14u30 is dan de boottocht
door het unieke polderlandschap. Rond 16u30 is het tijd voor koffie met ???.
Afspraak: Om 9u00 op de parking van het Mediacenter (ter hoogte van de tramhalte).
Prijs: 7€ gids, 6,60€ boottocht en 5€ bijdrage carpooling.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 13,60€ overschrijven voor 20/06.
Reservaties: Om vergissingen te vermijden vragen wij om enkel de contactpersoon die bij de
activiteit als aanwezig vermeld staat te verwittigen: dit kan per e-mail, telefoon, gsm of sms,
keuze te over. Kun je die persoon niet onmiddellijk bereiken, probeer het dan later nog eens.
Gelieve de inschrijvingsdata die bij elke activiteit vermeld staan te respecteren, zowel voor
de reservatie als voor de betaling. We kunnen je reservatie anders niet altijd garanderen!
Het gebeurt steeds meer dat leden het uur van de afspraak niet respecteren.
Wij doen steeds ons uiterste best om plaatsen te reserveren volgens het aantal leden dat
naar de activiteit komt. Het komt niet echt goed over tegenover de uitbaters of klanten die
ook een zitplaats zoeken als dan de helft ongebruikt blijft.
Kom je door omstandigheden later contacteer dan steeds de verantwoordelijke. Bel hiervoor
niet naar een ander lid want de kans bestaat dat die ook te laat komt en ons niet verwittigt !

