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België – Belgique
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8400 Oostende
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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 – AUGUSTUS 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 10€ storten voor 'Theater Gino Sancti' op 07/08.
06/08 – Genyflore verwittigen en 10€ storten voor het zandsculptuurfestival op 08/08.
12/08 – Patrick verwittigen voor de zomerzoektocht op 15/08.
14/08 – Eddy verwittigen en 45€ (of 20€ saldo) storten voor de Huifkartocht op 29/08.

Op zaterdag 30 oktober treedt Herman van Veen op in het Kursaal van Oostende. Er zijn nog
plaatsen. De prijs bedraagt 33€ (+3€ reservatiekosten). Wie geïnteresseerd is, verwittigt
Genyflore EN stort 36€ op onze rekening tegen 15/08.
Op 19 februari 2011 staat Luc De Vos (frontman van Gorki) alleen op het podium van
Cultuurcentrum Zomerloos in Gistel. Wij hebben reeds een aantal tickets gekocht. Wil je er
zeker bij zijn stort dan vliegensvlug 12€ op onze rekening en verwittig Patrick.

a Zondag 01/08: TOOG- EN TAFELHAPPENING EN MATINEE DANSANT
Vandaag staan er gelijk twee activiteiten op ons programma. Op de gezellige Toog- en
Tafelhappening genieten we van een hapje en drankje tegen zeer democratische prijzen.
Kleine proevertjes (tussen 1,50€ en 5€) kunnen ter plaatse of aan één van de 15 standjes
verorberd worden. We zakken daarna eens af naar de Matinee Dansant op Café Koer
(Stationsplein), waarbij je de swinging fifties herbeleeft. Het Brussels Jazz Orchestra
speelt ten dans met muziek van o.a. Duke Ellington, Billy Holiday en Benny Goodman.
Plaats: Louisakwartier (omgeving Louisastraat) en Stationsplein, Oostende.
Afspraak: Om 13u30 aan de ingang Toerisme Oostende, Monacoplein 2 Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste de dag voordien.
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a Maandag 02/08: KENNISMAKINGSAVOND EN 'VURIGE MAANDAG'
Toerisme Oostende organiseert dit jaar voor de tweede maal het Belgisch Kampioenschap
Vuurwerk tijdens de Vurige Maandagen. Vandaag is het 'T&T Fireworks' uit Ham die om
22u30 zorgt voor een spetterend vuurwerk. Tegelijkertijd een goede gelegenheid om met
onze vereniging kennis te maken.
Afspraak: Om 20u in Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u 's middags.

a Vrijdag 06/08: CIRQUE DU SOLEIL - VAREKAI
Diep in het woud, op de top van een vulkaan, bestaat een wonderlijke wereld. Het
onmogelijke is daar mogelijk. Die wereld heet Varekai. Deze productie is een eerbetoon aan
de nomadische ziel, aan het temperament en de kunst van de circustraditie en aan de
eindeloze passie van degenen die op hun zoektocht het pad volgen dat naar Varekai voert.
Plaats: Onder de Grand Chapiteau op de Oosteroever, Fortstraat, Oostende.
Afspraak: Om 19u15 op de parking aan de tramhalte ‘Earth Explorer’.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze voorstelling werden reeds afgesloten.

a Zaterdag 07/08: MARKANTE VROUWENWANDELING (MET GIDS)
Ontdek markante vrouwen in Oostende. Deze wandeling laat vrouwen van vroeger en nu zien
die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de Stad aan Zee.
Afspraak: Om 9u45 aan de trappen van de St. Petrus & Pauluskerk te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste de dag voordien.

a Zaterdag 07/08: THEATER: GINO SANCTI - 'SNELCURSUS V.I.P.'
Het is eenzaam aan de top. Na vier avondvullende comedyvoltreffers, de Wim Sonneveld
prijs (2002) én de hoogste stek op Humorologie (2002), weet niemand dat beter dan Gino
Sancti. In “V.I.P.” geven Han en Frank het geheim van hun succes prijs. Het publiek krijgt
gratis één lange meedogenloze drilloefening met slechts één doel: de top bereiken in het
leven! En het publiek beleeft een hilarische avond met humor van de bovenste plank!.
Plaats: De Biekorf, Kuipersstraat 3, Brugge (in het gebouw van de bibliotheek).
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 10€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 10€ storten tegen 01/08. Carpooling mogelijk.

a Zondag 08/08: BEZOEK ZANDSCULPTURENFESTIVAL EN 'BELGIAN PIER'
Het Zandsculpturenfestival biedt deze zomer een ontspannende wereldreis langs 100 van
de populairste reisdoelen en indrukwekkendste bezienswaardigheden ter wereld. Ontmoet
de grootste helden uit de geschiedenis en de beroemdste cultuurmonumenten van onze
aarde. Daarna wandelen we langs de zeedijk en over de 350 meter lange 'zeebrug' om zo
de enige pier aan de Belgische kust volledig omgeven door de zee te bereiken.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal station Oostende, of om 14u ter plaatse.
Prijs: De Lijn Pluskaart 10€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 10€ storten tegen vrijdag 06/08.
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a Maandag 09/08: 'VURIGE MAANDAG'
Het is weer zover: deze maandagavond genieten we van de ambiance op de dijk, met als
afsluiter om 22u30 het vuurwerkspektakel van '1000 bommen en kometen' van Ekeren dat
we van op de zeedijk kunnen bewonderen.
Afspraak: Om 20u in Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag voordien.

a Zaterdag 14/08: ZEEBONKWANDELING (MET GIDS)
Een wandeling door het oude visserskwartier van Oostende. De taal van de vissers, hoe ze
leefden en werkten. Anekdotes die zeker zullen boeien.
Afspraak: Om 9u45 aan het beeld 'Vissersvrouwen' voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste de dag voordien.

a Zaterdag 14/08: DANSAVOND IN 'LOUNGE KURSAAL'
De Loungebar in Kursaal Oostende is een leuke uitgaansgelegenheid die elke zaterdagavond
de deuren opent. U kunt er terecht voor een dansje of een gezellige babbel bij een
drankje. Vanavond dansen we op de muziek uit de jaren '80 en '90.
Plaats: Lounge Kursaal, Westhelling, Oostende.
Afspraak: Om 22u30 ter plaatse (na de hommage aan Lucie Loes op de Paulusfeesten).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag voordien.

a Zondag 15/08: ZOMERZOEKTOCHT DOOR KONTERDAM EN MEIBOOM
We gaan op zoek naar de pracht en verborgen geheimen van deze twee Oostendse wijken.
Diegenen die in maart de erfgoedwandeling met gids hebben meegedaan kunnen zeker
helpen om de juiste oplossingen te vinden!
Plaats: Door de wijken Konterdam en Meiboom.
Afspraak: Om 13u30 aan de ingang van de Schaperye, Steenovenstraat 86, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen donderdag 12/08.

a Maandag 16/08: VURIGE MAANDAG
Toerisme Oostende organiseert dit jaar voor de tweede maal het Belgisch Kampioenschap
Vuurwerk tijdens de Vurige Maandagen. Vandaag is het 'Dewico' uit Beerse die om 22u30
zorgt voor een spetterend vuurwerk.
Afspraak: Om 20u in Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u 's middags.
In de vorige Nieuwsbrief werd voor dinsdag 24 augustus een ‘Sneukelroute langs Oostendse
ontmoetingscentra’ aangekondigd. Wegens een gebrek aan interesse hiervoor werd deze
activiteit geschrapt van het programma.
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a Donderdag 19/08: DAGFIETSTOCHT NAAR ICHTEGEM
We fietsen aan een gemoedelijk tempo via de fietsroute 'Groene 62'. Er zijn twee
bezoeken voorzien en de mogelijk om een middagmaal te nuttigen (inbegrepen in de prijs).
Afspraak: Om 9u aan ontmoetingscentrum 'Schaperye', Steenovenstraat 86, Oostende.
Prijs: 20€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen hiervoor werden reeds afgesloten.

a Zaterdag 21/08: 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 de dag voordien.

a Zondag 22/08: DE ZAAK MALCHANCE (SPEURTOCHT 2)
Deze erfgoedzoektocht kwam tot stand naar aanleiding van de viering ‘125 jaar Kusttram’.
Albert Chercheur daagt ons uit om een oud moordraadsel op te lossen. Onze reis met de
kusttram wordt een echte speurtocht. Lossen wij het mysterie op??
Plaats: Traject van Middelkerke naar Nieuwpoort.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenhal van station Oostende.
Prijs: 5€ voor een dagticket 'de Lijn', GRATIS voor houders van een abonnement.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste de dag voordien.

a Zaterdag 28/08: FEEST IN HET PARK TE GISTEL
Op het muziekfestival in het stadspark van Gistel serveren 'The Daphodils' partynummers
die omgevormd werden tot medleys. Daarna brengt 'Hot Legs' een Tina Turner Tribute.
Plaats: Stadspark, Gistel.
Afspraak: Om 19u45 op de parking van het Media Center, Troonstraat, Oostende (ter
hoogte van de tramhalte), of om 20u30 ter plaatse aan de ingang van de feesttent.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag voordien. Carpooling 2€.

a Zondag 29/08: HUIFKARTOCHT OVER POPERINGSE KEIKOPPEN
Met een huifkar, getrokken door stoere 'Boulonnais' paarden, maken we een dagtocht over
'Poperingse keikoppen'. Naast enkele culinaire haltes stoppen we ook voor een bezoek aan
het Lyssenthoek Military Cemetary en het Poperings Hoppemuseum.
Afspraak: Om 7u45 op de parking van het Media Center, Troonstraat, Oostende.
We rijden via Westende en Lombardsijde naar Poperinge.
Prijs: 45€ (carpooling 5€ ter plaatse)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 45€ (of 20€ saldo) storten kan nog tot 14/08.

