1
België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING 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 – MEI 2011
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- Direct – Patrick verwittigen voor de wandeling 'Zoe mager of u Groate' op 01/05.
- Direct – Patrick verwittigen en € 2,50 storten voor het bezoek 'Oud Kerkhof' op 07/05.
- Direct – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor Annemie Struyf op 11/05.
- Direct – Genyflore verwittigen en € 10,50 storten voor 'Fever o.t. Sixties' op 20/05.
- 02/05 – Eddy verwittigen en € 2,50 storten voor 'Oostendse cinema's' op 06/05.
- 02/05 – Genyflore verwittigen en € 7 storten voor de uitstap naar Kortrijk op 15/05.
- 07/05 – Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor het etentje op 14/05.

Door omstandigheden zijn er twee plaatsen vrij gekomen voor de weekenduitstap naar de
Somme op 28 en 29/05. Wil je nog mee, neem dan zo vlug mogelijk contact op met Eddy voor
meer informatie. De inschrijving wordt definitief afgesloten op 10/05.

Vrijdag 10 juni is er het spektakel ‘The Best of South Africa’. Er komen twee verschillende en
authentieke groepen, goed voor 65 artiesten, uit het verre Zuid-Afrika afgezakt : ‘Matsamo
Mantenga’ en de ‘Gauteng Dance Troup’. De danseressen, dansers en muzikanten laten u kennis
maken met de traditionele cultuur van Swaziland en staan garant voor opzwepende ritmes en
opwindende melodieën, oogverblindende kledij, en nu eens halsbrekende en dan eens poëtische
dansen. De artiesten nemen u dan ook mee op een onvergetelijke trip doorheen de geschiedenis
van Zuid-Afrika, met veel aandacht voor traditie en authenticiteit.
We hebben nog een paar tickets beschikbaar. Wil je er ook bij zijn, verwittig dan Genyflore
en stort zo vlug mogelijk € 12 op onze rekening.
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 Zondag 01/05: ERFGOEDDAG 'ARMOE TROEF' (MET GIDS)
Op deze erfgoeddag zoeken we de armoede op die Oostende door de eeuwen heen geeft
gekend. We beginnen met de tentoonstelling 'Armoede troef bij onze voorouders!' in het VVF
(Vlaamse Vereniging voor Familiekunde), daarna trekken we naar de tentoonstelling 'Het
armoedige vissersleven in beeld' in MuZee.
Na een natje en misschien ook een droogje vervolgen we om 16u met een geleide wandeling
'Zoe mager of u Groate'. Hier komen we alles te weten over Paster Pype en andere bekende
mensen die in Oostende de armoede wilden aanpakken.
Afspraak: Om 13u30 aan de ingang van het stadhuis, kant Alfons Pieterslaan.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 29/04. We hebben voor de geleide wandeling een
aantal plaatsen gereserveerd voor de rapste die inschrijven (zie bijlage!).

 Vrijdag 06/05: DE GESCHIEDENIS VAN DE OOSTENDSE CINEMA'S
Ooit was Oostende the place to be voor de sterren van het witte doek. Op het einde van de
jaren '50 telde Oostende niet minder dan zestien filmzalen. Regis Benoit en Johan Geuvens
hebben dit roemrijke filmverleden in woord en beeld gebracht in het boek De wonderlijke
wereld van pluche en pellicule. Naast de vele foto's van vergeten filmpaleizen komen de
pioniers van het eerste uur aan bod. Hoe bouwden ze hun imperium op en waarom gingen enkele
ook roemloos ten onder. Beide auteurs komen vertellen over hun boek en nemen je mee in de
wereld van Oostende als filmstad van toen.
Afspraak: Om 14u aan OC De Schaperye, Steenovenstraat 86, Oostende.
Prijs: € 2,5
Aanwezig: Eddy
Opmerking: Eddy verwittigen en € 2,5 storten tegen 02/05.

 Zaterdag 07/05: BEZOEK AAN HET 'OUD KERKHOF' (MET GIDS)
Met een gids van de Oostendse gidsenkring 'Lange Nelle' bezoeken we vandaag het 'Oud
Kerkhof' of 'Begraafplaats Paster Pype'. Op deze Oostendse 'Père Lachaise' of 'Campo
Santo' staan pareltjes van funerair erfgoed van vele belangrijke Oostendenaren uit onze
recente geschiedenis en de Belle Epoque.
Afspraak: Om 14u aan de ingang van het 'Oud Kerkhof', Nieuwpoortsesteenweg, Oostende.
Prijs: € 2,5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben voor de geleide wandeling een aantal plaatsen gereserveerd
voor de rapste die Patrick verwittigen en € 2,5 overschrijven (zie bijlage!).
Voor leden van gidsenkring 'Lange Nelle' is de inkom GRATIS.

 Zaterdag 07/05: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND
Op deze avond kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden op een ongedwongen
manier en in een aangename sfeer kennismaken. Wie zijn we? Wat doen we? Wat zijn de
voorwaarden? Kom gerust eens langs voor een drankje, hapje en gezellig praatje.
Afspraak: Om 20u in praatcafé 't Steentje, Steensedijk 92, Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12u 's middags. De lokatie is bereikbaar met
bus 5, halte 'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.
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 Zondag 08/05: WANDELTOCHT '39STE FRONTENTOCHT'
Deze wandeling, van de Diksmuidse Wandelclub, kreeg de naam Frontentocht. In 1914 werd
door het openen van de IJzersluizen te Nieuwpoort de IJzervallei en het Krekendalgebied
onder water gezet. De Duitse doortocht werd afgesneden, met als gevolg dat Diksmuide vier
jaar in de frontlinie lag. Dit jaar bewandelen ze de frontstreek Esen-Vladslo langs rustige
baantjes, dreven en kerkwegels in een landelijke omgeving.
Wij kiezen voor de wandeling van 10 km met een rustpost te Esen bij de 'Dolle Brouwers'.
Afspraak: Om 13u op het plein voor het station van Oostende of om 13u30 in het midden van
de markt van Diksmuide.
Prijs: GRATIS voor leden (onze Vriendenkring betaalt), € 1,50 voor 'nog niet leden'.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 06/05. Carpooling is mogelijk.

 Woensdag 11/05: VOORDRACHT: ANNEMIE STRUYF 'IN GODSNAAM'
Annemie Struyf ken je ongetwijfeld van haar spraakmakende documentaires en boeken over
sterke vrouwen in penibele omstandigheden. Met reeksen als 'In godsnaam' en 'Ladies First'
wist ze een plaatsje in het collectief televisiegeheugen te veroveren. Ze is journaliste,
schrijfster en sociaal onderzoekster. Annemie Struyf gaat tijdens haar lezing dieper in op 'In
godsnaam', een documentairereeks waarin ze de invloeden en de gebruiken van verschillende
godsdiensten aan den lijve ondervond.
Afspraak: Om 19u30 aan CC de Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Er zijn maar enkele tickets beschikbaar dus zo snel mogelijk Genyflore
verwittigen en € 10 overschrijven als je wilt meegaan (zie bijlage!). Wie geen vervoer
heeft kan met Genyflore van en terug naar Oostende meerijden.

 Zaterdag 14/05: CULINAIRE WERELDREIS NAAR GRIEKENLAND
Deze keer brengt onze culinaire wereldreis ons naar het zonnige Griekenland. Veelgebruikte
en typische producten in de Griekse kookkunst zijn olijfolie, kruiden en groenten, granen, wijn,
vis en diverse vleessoorten, waaronder pluimvee, konijn, lams- en varkensvlees. Andere
typische ingrediënten zijn kaas, aubergine, courgette en yoghurt. Veel desserts worden
gekenmerkt door noten en honing. Zeg nu niet dat je het niet wist!!
Afspraak: Om 20u in restaurant El Greco, Langestraat 55b (hoek Louisastraat), Oostende.
Prijs: We eten 'a la carte'.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en een borg van € 10 storten tegen 07/05.

 Zondag 15/05: UITSTAP - DE METAMORFOZE VAN KORTRIJK (MET GIDS)
Kortrijk is de laatste jaren geëvolueerd van een ingeslapen provinciestad naar een dynamische
architectuur- en handelsstad die een ware metamorfose onderging en een goed voorbeeld is
hoe men met een stedelijke herbestemming omspringt.
Guido Deloof, voorzitter van vtbKultuur Harelbeke is onze gids en leidt ons kriskras door de
stad langsheen o.a. het shoppingcentrum K, het museum M, de Budawijk, meubelen Lerouge, de
bruggen en werken aan de Leie, het Broelmuseum en nog veel meer.
Afspraak: Om 12u50 in de lokettenhal van station Oostende (trein naar Kortrijk van 13u14).
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten tegen 02/05.
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 Vrijdag 20/05: LIVE OPTREDEN - FEVER OF THE SIXTIES
Hadewig J. Kras, Martin Janssen (aka Marinus Wolf), Hugo Spencer en Luc De Gezelle hebben
een menu samengesteld waar men zich niet direct aan zal verwachten. Een rijk gevarieerd
pallet muziek uit de jaren 60 in een eigenzinnig, nieuw kleedje gestopt.
Net als de jaren 60 zelf, zijn deze 4 artiesten ieder op hun eigen manier bijzonder. Ze zoeken
steeds naar een unieke invulling van het songmateriaal, en voelen mekaar wonderwel aan!
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 10,50
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben nog enkele kaarten over voor de rapste die Genyflore
verwittigen en € 10,50 storten op onze rekening (zie ook de bijlage).

 Zaterdag 21/05: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND 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 kunt 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: € 9 voor een spaghetti, € 16 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze, of € 3,40/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 20/05.

 Zaterdag 28/05: WEEKENDUITSTAP NAAR DE MONDING VAN DE SOMME
Dit jaar gaat onze eerste meerdaagse uitstap naar de monding van de Somme in Frankrijk.
De baai van de Somme is één van de prachtigste natuurgebieden in Frankrijk. Het is
vergelijkbaar met het Zwin, maar dan veel groter.
Zaterdag bezoeken we eerst het mondaine Le Touquet. Het wordt ook wel eens Paris-Plage
genoemd omdat veel Parisiens in het weekend naar deze kustplaats komen. Daarna trekken we
naar het vestingstadje Montreuil-sur-Mer. De bovenstad is een goed bewaard gebleven citadel
zoals er nog maar weinig voorkomen. 's Avonds flaneren we dan langs de dijk en de binnenstad
van het lieflijke Saint-Valery-sur-Somme waar we ook ons avondmaal nemen.
Zondag is voorzien voor het prachtige Amiens, de hoofdstad van Picardië en ook de stad van
Jules Verne. Hier staat één van de belangrijkste kathedralen van Frankrijk, de Notre-Dame,
die sinds 1981 is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is de grootste
gotische kathedraal van Europa. Na het bezoek aan de kathedraal trekken door de stad in de
voetsporen van Jules Verne. We verkennen ook de bovenstad Saint-Leu, door de Fransen
'Klein Venetië' genoemd.
Prijs: Ongeveer € 120
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijving wordt definitief afgesloten op 10/05.
Voor de deelnemers wordt nog een 'informatie-namiddag' voorzien
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Beste leden
Reeds meer dan vier jaar doen wij elke dag ons uiterste best om jullie een uitgebreide waaier activiteiten
en uitstappen aan te bieden en dat steeds aan zo interessant mogelijke voorwaarden en prijzen.
Daarom dienen wij ook regelmatig meerdere weken, tot zelfs maanden, op voorhand een schatting te doen
betreffende het aantal tickets of plaatsen die we moeten reserveren.
We vragen steeds in onze Nieuwsbrief om tegen een bepaalde datum in te schrijven en indien nodig ook te
storten op onze rekening. Deze data zijn niet zomaar willekeurig gekozen maar moeten ons de
mogelijkheid geven om ook bij de organisatoren tijdig te kunnen bevestigen en betalen. We doen ook
steeds ons uiterste best om zo duidelijk mogelijk te omschrijven wat je precies moet doen en hoe.
Het gebeurt echter steeds meer dat leden na die vooropgestelde datum toch nog willen inschrijven.
Erger wordt het als mensen wel inschrijven maar niet tijdig betalen. Als we dan de tickets gekocht hebben
blijken sommigen dan toch weer niet mee te gaan, wat dan weer een financieel verlies voor ons betekent.
Hou er ook rekening mee dat het soms enkele dagen duurt voor je betaling op onze rekening staat. Als je
de vrijdag een storting doet dan zien wij dat ten vroegste de maandag.
Regelmatig vermelden we in onze Nieuwsbrief dat het aantal tickets die we hebben kunnen krijgen beperkt
is en dat het de snelste zijn die storten, niet die verwittigen, die bij de gelukkigen zijn. We houden dus
steeds rekening met de datum van betaling, niet van verwittiging.
Het volstaat dus niet om zomaar terloops te zeggen tegen gelijk wie van het bestuur dat je aan een
activiteit wilt deelnemen, terwijl we soms in het lawaai en de drukte van meer dan twintig mensen zitten.
Daarom dringt het zich op om de te volgen spelregels weeral eens duidelijk uit de doeken te doen.
Op de eerste bladzijde van onze Nieuwsbrief staat een rubriek ‘uiterste data voor reserveringen en/of
storting op onze rekening’. Deze staat daar niet zomaar en dient stipt nageleefd te worden.
We kunnen volgende voorvallen onderscheiden:





Je verwittigt en betaalt op tijd: geen probleem, je plaats is verzekerd.
Indien we toch niet voldoende tickets kunnen krijgen dan zal met de volgorde van betaling
rekening worden gehouden.
Je verwittigt wel op tijd maar de betaling is nog niet binnen: ... sorry, geen ticket.
Je verwittigt en betaalt op tijd maar komt toch niet: … sorry je plaats was besteld.
Je verwittigt te laat: ... sorry geen ticket.

We vragen ook steeds om de verantwoordelijke van de activiteit tijdig te verwittigen van je komst, ook
wanneer er niets dient betaald te worden.
Dit is zeker niet omdat we graag eens een telefoontje of een berichtje krijgen maar heeft ook zijn doel:
als we om bepaalde redenen een afspraakplaats moeten verplaatsen, een afspraakuur veranderen of een
activiteit afgelasten, dan kunnen we alle deelnemers hiervan tijdig verwittigen.
Tenslotte is het een kwestie van elementaire beleefdheid om het bestuur van je komst te verwittigen en je
betalingen op tijd te doen ...

Het bestuur,
Genyflore, Eddy en Patrick

