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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 – JUNI 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 en € 8 storten voor musical 'De trein' op 03/06.
- Direct – Patrick verwittigen en € 12 storten voor 'Ontbijt van de Burgemeester' op 05/06.
- Direct – Genyflore verwittigen en € 33 storten voor Andrei Lugovski op 03/07.
- 04/06 – Genyflore verwittigen en € 16 storten voor het live optreden van 11/06.
- 10/06 – Genyflore verwittigen en € 10 borg storten voor het Chinees etentje op 17/06.
- 10/06 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de wandeling 'Meetkerkse Moeren' op 19/06.
- 18/06 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan 'Kasteel Beauvoorde' op 26/06.
VOLGENDE WEEKENDUITSTAP :Zoals sommige al weten plannen we een nieuwe meerdaagse
uitstap voor het najaar. We vertrekken op vrijdag 30 september naar de Ardennen en
Luxemburg en zijn terug thuis in Oostende op zondagavond 2 oktober. De geschatte prijs is
€ 180 à € 200 (alles inbegrepen !). Graag hadden we voor 20 juni geweten of er genoeg interesse
is om de trip verder te kunnen voorbereiden. Meer informatie volgt dan in de Nieuwsbrief van
juli. Indien je wilt meegaan verwittig dan het bestuur via mail op info@niet-alleen.be
REGELING CARPOOLING: Om het voor iedereen een stuk aangenamer te maken stellen we
regelmatig voor om bij verdere verplaatsingen aan carpooling te doen. Om het eerlijk te houden
hebben we hiervoor enkele berekeningen gemaakt en een bedrag vastgelegd die aangerekend
mag worden door de chauffeurs, nl. € 0,25 per afgelegde kilometer, gerekend vanaf de
vertrekplaats vermeld in onze Nieuwsbrief. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal
voertuigen en dan gedeeld door het aantal deelnemers (inclusief chauffeurs).
Elke chauffeur krijgt dan een gelijk deel onafhankelijk van het aantal leden die hij vervoerde.
Het spreekt voor zich dat iemand die voor eigen gemak en helemaal alleen naar de bestemming
rijdt geen aanspraak kan maken op enige vergoeding.
Gezien de steeds veranderende brandstofprijs we regelmatig een nieuwe evaluatie maken.
Bij een nieuw bedrag per kilometer zal dit tijdig in onze Nieuwsbrief vermeld worden.
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Op zondag 03/07 om 20u geeft ANDREI LUGOVSKI een concert in het Casino van Middelkerke.
Deze jonge Belg van Russische oorsprong met zijn prachtige tenorstem is een echte belevenis!
Wie hem al heeft gezien en gehoord weet dat dit de Belgische Andrea Bocelli is!
Kaarten kosten 33€ en zijn beperkt! Wie interesse heeft verwittigt Genyflore ONMIDDELLIJK.

 Vrijdag 03/06: MUSICAL 'DE TREIN' (KINDERKOOR 'DE REGENBOOG')
De trein van Amsterdam naar Marseille gaat bijna vertrekken. Er stappen opvallende reizigers
in. Iedereen heeft oog voor de prachtige diamant van de vrouw van de oliesjeik. Maar wat
hebben zij verwende kinderen … Ook is er een nieuwe kok aan boord gegaan, maar kan deze
kok eigenlijk wel koken? De trein vertrekt, maar bij de eerste de beste tunnel gebeurt er iets
vreselijks: de diamant wordt gestolen! Op het perron van het volgende station staan de
'special agents' al klaar om de boel te onderzoeken.
Zij ontdekken van alles: zo blijkt de conducteur een duister geheim te hebben, is de kruier
niet helemaal eerlijk en ook de Italiaanse mama doet zich ietsepietsie anders voor dan ze is.
En waar is de diamant? Een musical vol humor, spanning, sensatie en muziek die je raakt.
Afspraak: Om 19u aan 'Ipso Facto' (naast het Romeins Museum), Marktstraat 25, Oudenburg.
Prijs: € 8
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben reeds een aantal kaarten aangekocht. Het is dus voor de
rapste die Patrick verwittigen en € 8 storten op onze rekening. Carpooling mogelijk.

 Zaterdag 04/06: 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 'Bij Tuur en de Roste' (Taverne Hydro Palace), Zeedijk 250, Oostende.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerking: Patrick verwittigen voor 12u 's middags. De locatie is bereikbaar met de
kusttram, halte 'Mariakerke-bad' of 'Ravelingen'. Terugkeer met carpooling is mogelijk.

 Zondag 05/06: LUXE ONTBIJT MET DE BURGEMEESTER
Onder het motto ‘een ontbijt voor vroege opstaanders en lange slapers’ kunnen alle
Oostendenaars (én ook aangespoelden!) van 08u30 tot 12u terecht in de Delvauxzaal van het
Kursaal voor een rijkelijk ontbijtbuffet voor een familievriendelijke prijs. De opbrengst van
het ontbijt is volledig ten voordele van het Sociaal Fonds van de Burgemeester.
Afspraak: Om 09u30 aan de ingang van het Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 12 storten voor 01/06.

 Vrijdag 10/06: LIVE OPTREDEN: '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.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.
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 Zaterdag 11/06: LIVE OPTREDEN: SONNY LANDRETH EN BRUCE BHERMAN
Sonny Landreth is zonder twijfel één van de allerbeste slide-gitaristen ter wereld. De
techniek is bijna onnavolgbaar en zijn muziek is een bijzondere en aanstekelijke mix van blues,
zydeco, cajun en rock. Hij deelde al het podium met o.a. Eric Clapton, Dr.John, Mark Knopfler.
Afspraak: Om 20u aan De Zwerver, Dorpstraat 95, Leffinge.
Prijs: € 16
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 16 storten tegen 04/06.

 Zondag 12/06: PLACE DU TERTRE EN KAAIFEESTEN IN OOSTENDE
De handelaarbond 'd’oede Vismiene' uit Oostende wilt het beroemde pleintje 'Place du
Tertre' gelegen in de wijk 'Montmartre' in Parijs, waar schilders, portrettekenaars en
silhouetknippers aan het werk zijn, naar Oostende brengen. Letterlijk kan dit niet natuurlijk,
maar zij willen wel de sfeer en de gezelligheid van ginds naar hier overbrengen …
Na een bezoek aan de 'Place du Tertre' trekken we naar de 'Kaaifeesten'.
De jaarlijkse 'Kaaifeesten' hebben als één van hun attracties The Romantics uitgenodigd.
Deze zijn ontstaan uit The Pebbles en The Jumpers, twee zéér bekende orkesten in de sixties
en seventies met plaatsen in de top 10!
Afspraak: Om 14u30 in de Peach Pit, Nieuwstraat 2, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 11/06.

 Vrijdag 17/06: CULINAIRE WERELDREIS NAAR CHINA
Vanavond zetten we onze culinaire wereldreis door Oostende verder. We trekken naar het
Chinees restaurant 'de Lange Muur' en kiezen er voor het gekende 3-gangen buffet van € 18.
Je kan er dus de ganse avond eten van alle lekkernijen beginnende met een soepje en
eindigend met een koffie of thee. Andere dranken zijn niet inbegrepen in de prijs
Afspraak: Om 19u30 in restaurant 'De Lange Muur', Vindictivelaan 13, Oostende.
Prijs: € 10 (borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten tegen 10/06.

 Zaterdag 18/06: SPORTPOËZIEROUTE (MET GIDS)
Bij de renovatie van het sportpark De Schorre groeide het idee om de sportbeoefenaars
kennis te laten maken met een aantal sportgedichten in een sportpoëzieroute. Deze route
bestaat uit 17 gedichten waarin sport centraal staat.
De sportpoëzieroute start in het midden van het sportpark, aan de Mr. V-arena, bij een citaat
van Mary Pickford: 'Wat wij falen noemen is niet het vallen, maar het blijven liggen'. Vanuit
dit startpunt brengt de sportpoëzieroute je in alle hoeken van het sportpark De Schorre en
leidt je langs gedichten van Vlaamse en Nederlandse dichters.
Afspraak: Om 13u45 aan de Mr. V-arena, Sportparklaan, Stene.
Prijs: € 2,5 (Leden Lange Nelle GRATIS) Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen (NIET STORTEN) tegen 17/06.
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 Zondag 19/06: WANDELEN IN DE 'MEETKERKSE MOEREN' (MET GIDS)
Wandelen onder de zeespiegel, daar waar de natuur nog echt 'natuurlijk' is. We zien met
eigen ogen hoe hier al bijna 400 jaar tegen de zee gestreden wordt en passeren wat later aan
een molen van een flinke twee eeuwen oud. Daarna is het tijd om het werk van de kooiers te
bestuderen of hoe een eend in de valstrik lokken. Een behoorlijk gevuld programma, toch rest
er nog tijd om te proeven van wat streeklekkers!
Afspraak: Om 13u15 aan station Oostende of om 13u45 op de parking van Meetkerke dorp.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten tegen 10/06. Carpooling is mogelijk.
We wandelen 9 km door de velden, zorg dus voor gepast schoeisel (evt. laarzen).

 Zaterdag 25/06: TWEEDE VLAAMSE HAVENDAG IN OOSTENDE
Bij het opmaken van deze nieuwsbrief is het programma nog niet gekend. We zullen jullie op
tijd en stond het juiste programma doorgeven.
Op de eerste havendag in 2008 waren in Oostende onder andere volgende sites te bezoeken:
Scheepvaartpolitie, DAB Vloot, het VLIZ, Werkplaats Haven Oostende, Kustwacht, C-Power,
Dredging International, Maritieme Site Oostende vzw.
Een ideale gelegenheid om de haven van Oostende nog beter te leren kennen.
Afspraak: Om 14u30 op het plein voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 18/06.

 Zaterdag 25/06: 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 € 3,50/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 24/06.

 Zondag 26/06: BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN BEAUVOORDE (MET GIDS)
Het kasteel Beauvoorde, een waterkasteel in renaissancestijl, werd in de 17de eeuw
opgetrokken door Antoon de Bryarde. In 1875 werd de ietwat excentrieke Arthur
Merghelynck eigenaar van het kasteel die het grondig restaureerde. Vandaag beschikt het
kasteel over een unieke collectie meubelen en kunstvoorwerpen. Alles staat er nog bij zoals in
1908, toen Merghelynck stierf. Sinds 1998 wordt het beheerd door 'Erfgoed Vlaanderen'.
Na de rondleiding maken we nog een wandeling (2,5 km) door Wulveringhem in de voetsporen
van kasteelheer Arthur Merghelynck. Onderweg vinden we zeker wel iets waar we (eventjes)
kunnen verpozen bij een drankje.
Afspraak: Om 13u30 aan station Oostende of om 14u15 aan de ingang van kasteel Beauvoorde.
Er is parkeerplaats aan de kerk van Wulveringhem, recht tegenover het kasteel.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten tegen 18/06. Carpooling is mogelijk.

