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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 – JULI 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 – Eddy verwittigen en € 4 storten voor de 'sneukelwandeling' in Ieper op 02/07.
- Direct – Patrick verwittigen en € 10 storten voor de zomerse barbecue op 26/08.
- 02/07 – Eddy verwittigen voor de Internationale Air Show van Koksijde op 06/07.
- 02/07 – Genyflore verwittigen voor de bingo-avond op 09/07.
- 08/07 – Patrick verwittigen voor de Opendeur in Marinebasis Zeebrugge op 10/07.
- 16/07 – Genyflore verwittigen voor de fietstocht naar Stene op 21/07.
- 16/07 – Eddy verwittigen en € 2 storten voor de foto- wandelzoektocht op 24/07.
- 23/07 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de uitstap naar Sluis op 31/07.
In 2011 telt de maand juli 5 vrijdagen, 5 zaterdagen en 5 zondagen.
Dit schijnt slechts om de 823 jaren voor te komen.
Op vrijdag 26 augustus plannen we een grootse zomerse barbecue in zaal Ten Stuyver.
We doen hiervoor niet mee met hun wekelijkse ‘Hot Summer Barbeques’ met orkest en dans (en
veel volk) maar houden het gezellig onder ons alleen.
Voor € 29 krijgen we een receptie met parelwijn, fruitsap en sangria, een gevarieerd barbecue
festijn met vis en vlees, een uitgebreid groentebuffet en 1/2 liter drank naar keuze of 1/2 fles
wijn (0,75 liter) naar keuze inbegrepen. De enige voorwaarde is dat we aan minimum 25
deelnemers moeten geraken. Hierdoor vragen we dat je nu reeds zo snel mogelijk Patrick
verwittigd als je wilt komen en € 10 borg stort zodat we tijdig de zaal kunnen reserveren.
De planning van onze meerdaagse uitstap naar de Ardennen en Luxemburg van eind september
is volop bezig. Op het programma staat al een bezoek aan het Hergé museum (Kuifje) in Louvainla-Neuve en het fotografiemuseum in Charleroi. Meer informatie volgt volgende maand.
We hebben al enkele chalets in Sunparks Vielsalm geboekt. Aan de leden die ingeschreven zijn
voor deze uitstap vragen we al een eerste voorschot van € 50 te storten. Een tweede voorschot
is voorzien in de maand augustus.
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 Zaterdag 02/07: SNEUKELWANDELING DOOR IEPER (MET GIDSEN)
Pasar Oostende – Westhoek en de Werkgroep Vorming en Aktie organiseren de wandeling met
versnaperingen 'Ieper anders bekeken'. Meteen wordt er een fotozoektocht aan gekoppelt
waarbij mooie prijzen te winnen zijn. Langs het parcours van 5 km door het centrum en op de
vestingen zullen een 6-tal gidsen op een originele manier uitleg geven over de diverse
bezienswaardigheden. In de prijs zijn de fotozoektocht, verzekering, gidsenvergoeding en
meerdere versnaperingen onderweg inbegrepen.
Afspraak: Om 13u15 aan de parking van Jet-Center, Gistelse Steenweg 1, Oostende of om
14u15 aan De Spiegel, Rijselsestraat 98, Ieper.
Prijs: € 4
Aanwezig: Eddy
Opmerking: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 4 storten op onze rekening.

 Zondag 03/07: LIVE OPTREDEN - ANDREI LUGOVSKI
'Het is voor mij een grote eer dat ik de kans krijg om met mijn eigen live band een eigen solo
concert te brengen in het prachtige Casino van Middelkerke.' zegt Andrei Lugovski.
Een setlist heeft hij al klaar uit de succesvolle albums ‘My World’ en ‘Passione’.
Afspraak: Om 19u in het Casino van Middelkerke, Zeedijk, Middelkerke.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Inschrijvingen voor dit optreden zijn reeds afgesloten.

 Woensdag 06/07: KOKSIJDE INTERNATIONAL AIR SHOW
De Internationale Airshow van Defensie vind dit jaar plaats op de Basis van Koksijde. Op het
programma staan de beste stuntteams met ondermeer de USAF Thunderbirds, Red Arrows en
Patrouille de France. Daarnaast is er nog de Battle of Britain Memorial Flight, Seaking,
Alouette III en nog veel meer te zien.
Afspraak: Om 10u voor het station van Oostende.
Prijs: € 10 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 02/07. Afhankelijk van het aantal
deelnemers gaan we met de tram of met de auto. Carpooling is mogelijk.

 Zaterdag 09/07: SPORT EN POEZIEROUTE (MET GIDS)
De sport en poëzieroute bestaat uit 17 gedichten van Vlaamse en Nederlandse dichters waarin
sport centraal staat. Ze 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'.
De sportpoëzieroute brengt je in alle hoeken van het sportpark De Schorre.
Afspraak: Om 13u45 aan de Mr. V-arena, Sportparklaan, Stene.
Prijs: € 2,5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 08/07.

 Zaterdag 09/07: GROTE ZOMER BINGO AVOND IN HET ROZENHOF
Op vraag van enkele leden gaan we eens naar deze bingo avond. Winnen we niets dan doen we
het maar voor 'de leute en het plezier'.
Afspraak: Om 20u in Brasserie Rozenhof, Spaarzaamheidstraat 33, Oostende.
Prijs: Beslis je zelf.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 02/07.
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 Zondag 10/07: INTERNATIONALE OPENDEUR MARINEBASIS ZEEBRUGGE
Dit jaar vieren wij de 70ste verjaardag van de Royal Navy Section Belge. Deze vrijwilligers
vormden in 1941 de eerste sectie van de Marine in de schoot van de Britse Royal Navy.
Een twaalftal Belgische en buitenlandse schepen zullen open zijn voor het publiek.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende. We nemen dan de eerste tram.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 08/07.

 Maandag 11/07: 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!
Afspraak: Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 10/07.

 Vrijdag 15/07: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
Ook op een zwoele zomeravond kan een avondje cinema gezellig zijn. Welke film het wordt
zullen we ter plaatse beslissen. Achteraf volgt nog een gezellige babbel op een terrasje.
Afspraak: Om 19u30 aan de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Prijs: € 7 (ifv het aantal deelnemers)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 14/07.

 Zondag 17/07: MINIGOLF TORNOOI IN HET LEOPOLDPARK
Na het succes van vorig jaar gaan we weer voor een spelletje minigolf in het Leopoldpark. Het
wordt zeker een hilarische namiddag onder het motto 'meedoen is veel grappiger dan winnen'.
Afspraak: Om 14u30 aan Chalet-Minigolf, Leopoldpark, Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 16/07.

 Maandag 18/07: VURIGE MAANDAG
Toerisme Oostende organiseert dit jaar voor de derde maal het Belgisch Kampioenschap
Vuurwerk tijdens de Vurige Maandagen.
Afspraak: Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 17/07.

 Donderdag 21/07: FIETSTOCHT DOOR OOSTENDE NAAR STENE (MET GIDS)
Onder leiding van een gids fietsen we zo'n twee uur langs ongekende plekjes in de Stad aan
Zee om te eindigen in het pittoreske Stene. Het aantal deelnemers is zeer beperkt.
We hebben alvast een aantal plaatsen voor onze groep gereserveerd.
Afspraak: Om 14u20 onder de luifel van het Kursaal van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 16/07.
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 Zaterdag 23/07: 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.
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
Op merkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 22/07.

 Zondag 24/07: FOTO-WANDELZOEKTOCHT 'DIXMUDE FOTOGENIEK'
We maken een wandeling van zo'n 2,5 km door het centrum van Diksmuide. Aan de hand van
vierentwintig foto's moeten we evenveel vragen oplossen. Onderweg komen we heel wat te
weten over het boeiende historische verleden van de 'boterstad'.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende of om 14u15 op de markt van Diksmuide.
Prijs: € 2
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 2 storten ten laatste tegen 16/07.

 Maandag 25/07: VURIGE MAANDAG
Toerisme Oostende organiseert dit jaar voor de derde maal het Belgisch Kampioenschap
Vuurwerk tijdens de Vurige Maandagen.
Afspraak: Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 24/07.

 Zaterdag 30/07: MARITIEM OOSTENDE WANDELING (MET GIDS)
Onder leiding van een gids van 'Lange Nelle' maken we een zilte wandeling aan de westkant van
de havengeul met historische en actuele getuigen en boeiende aspecten van de al eeuwen
bestaande haven- en visserijbedrijvigheid: kustvaartuigen, het Zeewezengebouw en het
westerstaketsel, de Mercatorjachthaven, het Noordzeeaquarium.
Afspraak: Om 10u aan het schoolschip Mercator, Mercatordok, Oostende.
Prijs: € 2,5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 29/07.

 Zondag 31/07: DAGUITSTAP NAAR SLUIS EN DE STRUISVOGELBOERDERIJ
Deze daguitstap brengt ons naar het pittoreske Sluis, waar een boeiend programma op ons
wacht. Om 11u is er een geleid bezoek aan de struisvogelboerderij Monikkenwerve gepland,
waar we alles over deze eigenaardige vogel te weten zullen komen.
Tegen 13u genieten we van een lekkere lunch in het restaurant 'd'Ouwe Schuure'.
Daarna verkennen we Sluis met een stadsgids, die ons alles over de geschiedenis en de
bezienswaardigheden van dit middeleeuwse stadje zal vertellen. Voor de liefhebbers blijft er
achteraf nog voldoende tijd om in de vele leuke winkeltjes rond te snuisteren.
Afspraak: Om 9u30 aan de parking van Jet-Center, Gistelse Steenweg 1, Oostende.
Prijs: € 12 (struisvogelboerderij en gids) Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten tegen 23/07. Carpooling mogelijk.

