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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 – AUGUSTUS 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:
- 04/08: Genyflore verwittigen en 9€ storten voor de Freestate-wandeling op zo. 21/08
- 06/08 : Patrick verwittigen en 25€ storten voor nieuwe inschrijvingen voor de barbecue op
26/08, of –voor degenen die al ingeschreven waren- restbedrag van 15€ storten.
De vriendenkring betaalt het verschil van 4€ p.p. bij!
- 06/08:Tweede voorschot van 50€ voor onze meerdaagse uitstap naar de Ardennen en
Luxemburg storten
- 12/08 – Eddy verwittigen voor bezoek Zandsculptuur + wandeling Blankenberge op 14/08
- 24/08 – Eddy verwittigen voor de uitstap naar Veurne op 27/08

 Maandag 01/08: VURIGE MAANDAG AAN ZEE
Bom, romeinse kaars, komeet, ster, fonteinstraal. Kom het allemaal bewonderen want de hemel
van Oostende zal weer oplichten onder een spetterend vuurwerk.
Afspraak: Om 20u in Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste de dag voordien

 Donderdag 04/08: VLAANDEREN ZINGT - MIDDELKERKE
Vlaanderen zingt is een groots muziekfeest, waarbij de toeschouwers de sterren van de avond
zijn. Op de playlist staan de grootste hits van de afgelopen decennia. Bij mooi weer
combineren we dit met een avondfietstochtje naar en van Middelkerke.
Afspraak: Om 19u aan het Ensorkerkje, Dorpstraat, Mariakerke-Oostende voor de fietsers,
of om 19u30 op de trappen van het casino Middelkerke
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen dinsdag 02/08
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 Zaterdag 06/08: SPORT EN POEZIEROUTE (MET GIDS)
Deze wandeling bieden we nog eens aan omdat ze enkel in de zomer gebeurt. Deze route
bestaat uit 17 gedichten van Vlaamse en Nederlandse dichters waarin sport centraal staat en
brengt je in alle hoeken van het sportpark De Schorre.
Afspraak: Om 9u45 aan de Mr. V-Arena, Sportparklaan, Stene.
Prijs: gratis
Aanwezig: Patrick
Opmerking: Patrick verwittigen ten laatste tegen 05/08.

 Zondag 07/08: TENTOONSTELLING 'WE ZIJN GOED AANGEKOMEN'
VIJFTIENDE TOOG- EN TAFELHAPPENING
Vandaag combineren we twee activiteiten: De vakantiekolonies zijn een opmerkelijk historisch
tijdverschijnsel in de 20ste eeuw en waren oorspronkelijk bedoeld om de kinderen in een
gezonde buitenlucht te laten aansterken. Deze tentoonstelling geeft de bezoeker een pakkend
beeld van een stuk Belgische sociale geschiedenis.
Op de gezellige Toog- en Tafelhappening genieten we van kleine proevertjes (ts 1,50€ en 5€)
aan één van de vele standjes. Tegelijk is er ook de voor de tiende maal het Belgisch
kampioenschap 'levende standbeelden'.
Plaats: Zeedijk, Louisastraat en Achturenplein, Oostende.
Afspraak: Om 14u ingang Venetiaanse Gaanderijen, hoek Zeedijk/Parijsstraat, Oostende
Prijs: 4€ of 2€ (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen zaterdag 06/08

 Maandag 08/08: 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. De ideale gelegenheid om met onze
vereniging kennis te maken en een aangename avond met gelijkgezinden te beleven!
Afspraak: Om 20u in Taverne De Promenade, Albert 1 Promenade 80, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen zondag 07/08

 Woensdag 10/08: FIESTA EROTICA IN BREDENE
Fiesta Erotica™ is een Erotisch Life Style Evenement met Internationale showacts. Een
selectie van Europese verkoopstanden met de meest uiteenlopende producten voor erotische
verwenning en lifestyle, alsook informatieve stands over alle vormen van seksuele activiteiten.
Afspraak: Om 19u aan het Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene (open van 18-02u)
Prijs: € 14 (- € 2 via kortingsbon), ter plaatse te betalen
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen dinsdag 09/08. Carpooling mogelijk.

 Woensdag 10/08: PAULUSFEESTEN: HANNELORE BEDERT + KILLER QUEEN
Haar tweede album Uitgewist is een schot in de roos. Hannelore Bedert overtreft alle
verwachtingen. Proef haar tijdloze en ontroerende popplaat.
Een buitengewone ode aan de wereldberoemde band Queen! Een fenomenale show, een unieke
visuele ervaring, waarin talloze Queen-hits nog eenmaal de revue zullen passeren:
“Worldwide best tribute band!”
Afspraak: Om 20u30 op de trappen van de Petrus en Pauluskerk.
Aanwezig: Patrick
Opmerking: Patrick verwittigen tegen 09/08
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 Donderdag 11/08: PAULUSFEESTEN: GUY SWINNEN
Met zijn vijfde album ‘Burn the bridges’ bewijst Scabs-frontman Guy Swinnen dat hij nog lang
niet uitgezongen is. Het resulteerde in een rockplaat met een vleugje country en enkele
uitstekende tragere nummers. Voeg nog enkele Scabsnummers toe en zet je schrap voor een
uitstekend rockoptreden (begin: 20u30)
Afspraak: Om 20u00 op de trappen van de Petrus en Pauluskerk.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 10/08

 Zondag 14/08: ZANDSCULPTUURFESTIVAL BLANKENBERGE + WANDELING
Eerst bewonderen we Disneyland Parijs in zand en daarna (bij mooi weer) wandelen we langs
het strand naar het centrum, waar we gaan snuisteren op de grote rommel- en brocantemarkt
op het Leopold-II-plein, en natuurlijk… een terrasje doen!!
Plaats: Koning Albert-I-laan 116, 8370 Blankenberge
Afspraak: Om 13u15 voor het station van Oostende voor carpooling
Prijs: 11€ (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen vrijdag 12/08

 Maandag 15/08: VURIGE MAANDAG AAN ZEE (STRANDPLEIN MARIAKERKE)
Bij de afsluiter van het zomers vuurwerkspektakel mogen we ons hopelijk aan een bijzonder
spetterend vuurwerk verwachten!
Afspraak: Om 20u in Taverne De Golf, Zeedijk 146, Oostende (Mariakerke).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen zaterdag 14/08

 Zaterdag 20/08: FONTEINWANDELING OOSTENDE
Deze nieuwe wandeling brengt ons langs bekende en minder bekende plaatsen in de stad.
Kom mee en laat je verbazen!
Afspraak: Om 10u ingang luifel stadhuis Oostende, Vindictivelaan 1
Prijs: gratis
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen vrijdagmiddag 19/08

 Zaterdag 20/08: 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, € 16,50 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze, of € 3,50/spel.
(ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 19/08.
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 Zondag 21/08: FREESTATE WANDELING MET EEN GIDS + ETENTJE
Onder leiding van een gids bezoeken we de Freestate tentoonstelling op de Oosteroever.
Ruim 20 jonge Belgische kunstenaars stellen hun werken op unieke locaties in het havengebied
tentoon. Er is een ruime selectie van schilderkunst, tekeningen, sculpturen, installaties en
fotografie. Deze wandeling duurt ca. 2 uur en kost 9€, ticket tentoonstelling inbegrepen.
Daarna keren we met de veer terug naar stad, waar we onszelf culinair gaan verwennen!
Afspraak: Om 10u aan het vertrekpunt van het veer (Visserskaai, nabij de vistrap) of om 13u
op dezelfde plaats voor wie enkel wil eten.
Prijs: 9€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 9€ storten tegen 04/08

 Donderdag 25/08: MUSEUMNOCTURNE
Deze avond staan een aantal musea gratis open van 18-22u. Daaruit pikken we het MuZee en
bezoeken de tentoonstelling van Jean Brusselmans
Afspraak: Om 19u30 ingang MuZee, Romestraat, Oostende
Prijs: gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen woe. 24/08

 Vrijdag 26/08: GROOTSE ZOMERSE BARBEQUE
Genieten van een receptie met parelwijn, fruitsap en sangria en een barbecue festijn met vis
en vlees, een uitgebreid groentebuffet, inkl. 1/2 l drank of 1/2 fles wijn (0,75 l) naar keuze.
Afspraak: Om 19u zaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 , Oostende
Prijs: € 29 (25€ voor onze leden)
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: We nemen nog inschrijvingen voor deze activiteit aan tot 06/08

 Zaterdag 27/08: UITSTAP NAAR VEURNE MET GIDS
Om 15u is er een geleide monumentenwandeling door het historisch centrum o.l.v. een ervaren
gids. Ze start op de Grote Markt en duurt 1,5 u; je bezoekt tal van historische gebouwen en
krijgt een stuk plaatselijke geschiedenis mee. Daarna versterken we de inwendige mens .
Aansluitend gaan we op de Grote Markt luisteren naar de Tiende Internationale Taptoe met
verschillende internationale showbands.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende voor carpooling of om 14u45 ter plaatse
Prijs: € 2 gids (ter plaatse te betalen), Taptoe gratis
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen woensdag 24/08

 Zondag 28/08: APERITIEFCONCERT: HARD 2 HANDLE
Volgens de dames en heren van Hard 2 Handle zijn zij het verschil tussen een feestje en een
party! Ze hebben een repertoire van meer dan honderd nummers die ze op een sensuele manier
in elkaar lassen tot een superfeestelijk geheel. Kom erbij en dans! Ambiance verzekerd!
Plaats: Oudstrijdersplein, Middelkerke.
Afspraak: Om 11u00 ter plaatse, of om 10u aan het Ensorkerkje, Dorpstraat, Mariakerke voor
de fietsers
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tgn vrijdag 26/08. Optreden duurt van 11u30-13u30

