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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 – JULI 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:
- Direct – Genyflore verwittigen en 19€ storten voor het Middeleeuws banket op 10/07.
- 03/07 – Patrick verwittigen voor de 'Leopoldpark wandeling' op 10/07.
- 10/07 – Patrick verwittigen voor de 'Spuikomwandeling' op 17/07.
- 11/07 – Genyflore verwittigen en 5€ storten voor de fietstocht op 18/07.
- 14/07 – Patrick verwittigen voor de 'Leopold II wandeling' op 21/07.
- 18/07 – Patrick verwittigen voor de 'Prins Karel wandeling' op 25/07.
- 24/07 – Eddy verwittigen en 19,5€ storten voor het 'Midsummer dinner' op 31/07.
- ZIE OOK HET APART BLAD VOOR ACTIVITEITEN IN DE TOEKOMST.

a Vrijdag 02/07: LIVE OPTREDEN - RAYMOND VAN HET GROENEWOUD
Raymond is 60 geworden. Gelukkig zit er geen sleet op het podiumbeest.
Voor de overzichtstournee staat hij met 7 muzikale begeleiders op het podium.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, 8470 Gistel.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Opmerkingen: De inschrijvingen werden reeds afgesloten.

a Zaterdag 03/07: VUURSPEKTAKEL FUZEE '10
De parade 'Déambusculoscopie' van 'Companie Pipototal' is een vlucht naar een droomwereld.
Een visioen waar mens en mechaniek vermengen. Het is een konvooi van rare personages, een
groteske verplaatsing van wonderbaarlijke machines die op eigen kracht bewegen.
Het spektakel eindigt met een vuurwerk op het Groot Strand t.h.v. het Kursaal Oostende.
Plaats: De parade start op de zeedijk t.h.v. Wellingtonrenbaan, over de Zeedijk en de Albert
I-Promenade. De finale is om 22u30 op het Groot Strand t.h.v. Kursaal Oostende.
Afspraak: Om 20u op het terras van het Q-Beach House op het strand van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen vrijdag 02/07.
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a Zondag 04/07: INTERNATIONALE OPENDEUR MARINEBASIS ZEEBRUGGE
Naast tal van tentoonstellingen blijven een tiental Belgische en buitenlandse schepen de
belangrijkste blikvangers, ze geven bijna al hun geheimen prijs. Het binnenschip zal
toegankelijk zijn, dus kun je zelf ervaren hoe 'onze mannen en vrouwen' leven tijdens hun
opdrachten. Er zijn ook tal van demonstraties, aanvalsimulaties en reddingsoperaties met de
helikopter. De DOVO-ontmijners zullen je laten zien hoe ze dagelijks met risico's omgaan
teneinde onze kust bomvrij te houden.
Plaats: Marinebasis Zeebrugge, Graaf Jansdijk 1, Zeebrugge.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van Station Oostende (waar we de tram nemen) of om 14u
aan de ingang van de Marinebasis.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen zaterdag 03/07.

a Zaterdag 10/07: WANDELING IN EN ROND HET LEOPOLDPARK (MET GIDS)
Van onze gids van de gidsenkring 'Lange Nelle' komen we de geschiedenis en de anekdotes te
weten van o.a. het Leopoldpark ('Den Hof') en het beeld 'De Zee' ('Dikke Mathille').
Afspraak: Om 13u45 aan het Bloemenuurwerk, Leopoldpark, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen zaterdag 03/07.

a Zaterdag 10/07: MIDDELEEUWS BANKET IN NIEUWPOORT
In het kader van de 'Heksenfeesten' is er op het Marktplein, van 19u tot 22u, een
Middeleeuws banket met doorlopend animatie van acrobaten, vuurspuwers, goochelaars,
narren, roofvogels, Middeleeuwse muzikanten en een Spaans garnizoen in actie.
Op het menu staat een aperitief, groene kruidensoep, gegrilde beenhesp met groentengarnituur en een patat in de pel. Als dessert krijgen we rijstpap.
Plaats: Marktplein, Nieuwpoort.
Afspraak: Om 17u30 aan tramhalte 'Media Center' of om 18u15 aan halte 'Nieuwpoort Stad'.
Prijs: 19€ (voor menu, animatie en waardevol geschenk t.w.v. 6€).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben reeds een aantal tickets gekocht, het zal dus voor de rapste
zijn die Genyflore verwittigen en 19€ storten op onze rekening.

a Zondag 11/07: 'HEKSENFEESTEN' IN NIEUWPOORT
In de eerste helft van de 17e eeuw, meer bepaald tussen 1602 en 1652 werden in Nieuwpoort
niet minder dan 17 heksen, mannen en vrouwen, op de brandstapel gebracht. De stad wordt nu
teruggeflitst naar de 17e eeuw. Op verscheidene locaties worden een twintigtal tafereeltjes
uit het leven van de heks Jeanne Panne geëvoceerd. Om 22u wordt zij op het Marktplein op de
brandstapel gezet. Wie er twee jaar geleden ook bij was weet dat dit een uniek spektakel is.
Plaats: Centrumstraten van Nieuwpoort.
Afspraak: Om 14u30 aan tramhalte 'Media Center' of om 15u15 aan halte 'Nieuwpoort Stad'.
Prijs: 2€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen zaterdag 10/07.

3

a Maandag 12/07: KENNISMAKINGSAVOND EN 'VURIGE MAANDAG'
Het is weer zover: deze maandagavond genieten we van de ambiance op de dijk, met als
afsluiter het vuurwerkspektakel op het Groot Strand, dat we van op de zeedijk kunnen
bewonderen. De ideale gelegenheid om met onze vereniging kennis te maken en een aangename
avond met gelijkgezinden te beleven!
Plaats: Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen zondag 11/07.

a Zaterdag 17/07: SPUIKOMWANDELING (MET GIDS)
Van onze gids van gidsenkring 'Lange Nelle' verneemt u heel wat over de vroegere en huidige
functie van de spuikom.
Afspraak: Om 9u45 aan de tramhalte 'Weg naar vismijn' op de Vuurtorenwijk, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen zaterdag 10/07.

a Zondag 18/07: FIETSTOCHT: OP STAP MET KUNSTENAARS (MET GIDS)
In de reeks 'Ommetoertjes' maken we vandaag een geleide fietstocht. Gluren in kunstzinnige
tuinen, dat is zowat de leidraad van deze bijzondere tocht die je naar Gistel, Ichtegem en
Oudenburg brengt. Maar liefst drie kunstenaars (Irénée, Mia en Lieven) leiden je rond in hun
atelier waarna je getrakteerd wordt op een stevige pint in Brouwerij Strubbe. Langs het
parcours geeft de gids ook nog eens tekst en uitleg bij de drie molens die je passeert.
Afspraak: Wordt vastgelegd in functie van de deelnemers. Leden die rechtstreeks naar de
startplaats gaan zien we om 13u45 aan de parking abdij Ten Putte, Abdijstraat 8, Gistel.
Prijs: 5€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 5€ storten tegen zondag 11/07. We zorgen voor
transport van de fietsen vanuit Oostende naar de afspraakplaats en terug.

a Maandag 19/07: VURIGE MAANDAG
Toerisme Oostende organiseert dit jaar voor de tweede maal het Belgisch Kampioenschap
Vuurwerk tijdens de Vurige Maandagen. Vandaag is het 'Laser Fireworks Europe' uit Brecht
die zorgt voor een spetterend vuurwerk.
Plaats: Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u 's middags.

a Woensdag 21/07: LEOPOLD II WANDELING (MET GIDS) EN VUURWERK
Op onze Nationale Feestdag leren we Leopold II, de koning die Oostende groot maakte, beter
kennen tijdens deze wandeling met een gids van de gidsenkring 'Lange Nelle'.
We sluiten de dag af op ons gekende terras waar we om 23u het vuurwerk kunnen bewonderen.
Afspraak: Om 18u45 aan het Leopold II monument (de Drie Gapers) op de Zeedijk.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen woensdag 14/07.
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a Zaterdag 24/07: 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.
Na de bowling gaan we misschien nog naar het vuurspektakel op het strand aan het kursaal.
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 de dag voordien.

a Zondag 25/07: WANDELING IN HET PARK VAN PRINS KAREL (MET GIDS)
Na het Regentschap kwam prins Karel zich definitief te Raversijde vestigen. Wij komen er
vandaag alles over te weten van onze gids van gidsenkring 'Lange Nelle'.
Afspraak: Om 10u15 aan de ingang van het bezoekerscentrum van Provinciedomein Raversijde,
Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen zaterdag 18/07.

a Maandag 26/07: VURIGE MAANDAG
Als deelnemer aan het tweede Belgisch Kampioenschap Vuurwerkt is het vanavond de beurt
aan 'CBF Pyrotechnics' uit Kapellen om ons te verbazen met hun kunnen.
Plaats: Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u 's middags.

a Vrijdag 30/07: LIVE OPTREDEN - COVERBAND WOLFGANG
De beste poprock hits van de sixties tot nu worden live gebracht door deze 9-koppige band.
Een zeer aanstekelijk optreden van ruim 2 uur waarbij u onmogelijk kan blijven stilstaan.
Plaats: ‘Bistreau' van het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u15 in de lokettenhal van het station (we nemen de tram van 19u30) of om
20u ter plaatse, aanvang 20u30.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen donderdagavond 29/07.

a Zaterdag 31/07: 'MIDSUMMER DINNER'
Vandaag zitten we halverwege de zomervakantie. Om deze 'midsummer' te vieren verwennen
we onszelf met een lekker etentje met zicht op zee. Wij kozen voor één van de specialiteiten
van het huis: een menu per twee personen met cote à l'os en een fles wijn.
Plaats: Restaurant Belvédère, Koningin Astridlaan 11, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 19,5€ (zonder aperitief)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 19,5€ storten voor zaterdag 24/07.

MEDEDELINGEN
We hebben weer enkele activiteiten waar we snel tickets moeten voor bestellen.
Donderdag 19 augustus - dagfietstocht naar Ichtegem.
Het interessante programma met start en aankomst in ontmoetingscentrum Schapereye
(Konterdam) ziet er als volgt uit:
Om 9u komen we samen voor een kop koffie waarna we in groep fietsen via de fietsroute ‘Groene
62’ naar Ichtegem. Om 11u bezoeken we brouwerij Strubbe en om 12u30 nemen we het
middagmaal (soep, hoofdschotel en dessert) in ‘De Somme’. Om 14u30 is er een bezoek aan de
beeldentuin van kunstenaar-beeldhouwer Irénée Duriez en om 16u volgt een verrassing. We zijn
tegen 19u30 terug in Oostende. Dit alles kost 20€. Wie wil deelnemen, meldt dit aan Genyflore
en stort 20€ op onze rekening voor 26/07.
Dinsdag 24 augustus - gezellige sneukelroute langs Oostendse ontmoetingscentra.
Net als vorig jaar kiezen we voor de wandeling van 10km. We spreken af om 13u30 in
ontmoetingscentrum ‘De Boeie’ waar we een kop koffie met taart krijgen. De wandeltocht
vertrekt er om 14u15. De eerste stop is om 15u30 voor sangria met lekkere tapa’s in ‘De
Schapereye’. Rond 16u30 wandelen we verder om tegen 18u aan te komen in ‘De Schelpe’ voor het
aperitief. Vanaf 19u volgt een lekkere paella met muzikale omlijsting.
Prijs voor dit alles (koffie, taart, sangria, tapa’s, glas wijn + paella) is 18€. Wie hieraan wil
deelnemen, meldt dit aan Eddy en stort 18€ op onze rekening voor 26/07.
Zondag 29 augustus – huifkartocht ‘de Poperingse Keikoppenroute’
We vertrekken om 8u naar Poperinge, waar we de dag beginnen met een lekker ontbijt. Daarna
doorkruisen we het landschap per huifkar. Op de eerste halte krijgen we als aperitief een
Poperings Nunnebier. Dan bezoeken we het Lyssenthoek Military Cemetary (11.000 graven van
Wereldoorlog 1) met een gids. Als middagmaal eten we ‘Poperings Standevleesch’ met kroketjes
en om 15u30 stoppen we nog voor een verse pannenkoek. We besluiten de dag met een bezoek aan
het Poperings Hoppemuseum en drinken als afscheid nog een Poperings Nunnenbier voor we terug
naar huis vertrekken. Dit alles krijg je door tegen 21 juli een voorschot van 25€ te storten op
onze rekening.
Vrijdag 19 november – John Watts & Band – ‘The Going Red for a Salad Trilogy’
John Watts blijft onlosmakelijk als onbetwistbare leider, zanger, gitarist, liedjesschrijver en
producer verbonden met Fischer-Z, opgericht in 77. Hij stelde voor om een zeer beperkt aantal
exclusieve optredens te doen met hits uit de drie Fischer-Z albums; 'Word Salad', 'Going Deaf
For a Living' and 'Red Skies Over Paradise'. Dit wordt een unieke kans voor de echte fans.
Tickets voor dit optreden in cultuurcentrum Zomerloos te Gistel kunnen besteld worden door zo
snel mogelijk Genyflore te verwittigen en 13€ te storten op onze rekening.
Zaterdag 22 januari 2011 – Philippe Geubels – ‘Droog’
De maatschappij wordt steeds veeleisender en gevaarlijker. Je moet je dagelijks een weg banen
door een wereld vol zinloze geweldenaars, onverklaarbare vrouwen en labiele chihuahua's. Er is
maar een manier om de dag door te komen en dat is rustig blijven. En laat de man van de Colruyt
daar nu net heel goed in zijn. Waar andere mensen het in hun broek doen of in tranen uitbarsten,
houdt Philippe Geubels het DROOG!
We hebben al een aantal tickets besteld en betaald bij cultuurcentrum Zomerloos te Gistel, het
zal dus voor de rapste zijn die 16€ storten op onze rekening.

