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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
Lidgeld:
€ 48 per jaar
Eddy
Bezoek ook eens onze website:
Patrick
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
0495/77.39.64
059/50.22.11
0486/50.12.82
059/43.54.28
0472/41.63.46
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – MEI 2012
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:
- 06/05 – Eddy verwittigen voor de rondleiding '15 jaar Haven van Oostende' op 13/05.
- 11/05 – Genyflore verwittigen en € 25 storten voor het Grieks etentje op 18/05.
- 13/05 – Patrick verwittigen voor de wandeling in het Westerkwartier op 20/05.

Op 16 juni voorzien we een dagtrip naar het West-Vlaams Heuvelland. We hebben er een bezoek
geboekt aan de Commandobunker Kemmel en aan de site ‘Bayernwald’.
In 1953 werd er in de flank van de Kemmelberg een ondergrondse bunker gebouwd die als
commandapost moest dienen in geval van oorlog met de Sovjet Unie. Een gids zal ons rondleiden
in deze eens zo ultra geheime plek.
Bayernwald is een unieke site die de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog levendig houdt.
Men kan er zien hoe de Duitsers op deze plek een 40 meter hoge onneembare heuvel hadden
aangelegd. De Britten veroverden het toch in 1917 nadat ze 500.000 kg TNT lieten ontploffen
die ze via tunnels onder de heuvel hadden geplaatst. De explosie was tot in Londen te horen!
Het middagmaal nemen we op de Kemmelberg in restaurant ‘Het Labyrint’ en op de terugweg is
er nog een ‘smoefelhalte’.
Voor deze uitstap vragen wij € 5, de rest wordt door de Vriendenkring bijgelegd. Carpooling en
eten zijn niet inbegrepen. Wil je meegaan verwittig dan Patrick.
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 Vrijdag 04/05: LIVE OPTREDEN: 'JUKEBOX 2000'
Nele Bauwens, Tine Embrechts en Lucas Van den Eynde gaan nog een allerlaatste keer op pad
met hun levende jukebox. Met een verrassende keuze uit 100 in het oor- en oogspringende
Nederlandstalige liedjes en melodietjes van de afgelopen 100 jaar. Van Louis Neefs tot Marva,
van Willeke Alberti tot Gorki of Clement Peerens over An Christy of John Terra...
Afspraak: Om 19u30 aan De Zwerver, Dorpsstraat 95 te Leffinge.
Prijs: Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 05/05: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
Vorige maand stond de nieuwe film 'Weekend aan Zee' op ons programma. Dit is een film die
integraal in Oostende gefilmd werd. Natuurlijk gaan we na de film nog gezellig napraten in de
Champs-Elyzee. Vergeet je cultuurkaart niet.
Afspraak: Om 19u in de Kinepolis, Koningin Astridlaan te Oostende.
Prijs: € 9,30 (€ 8,30 met cultuurkaart)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 04/05.

 Zondag 06/05: OPENING VAN HET NIEUWE 'STADSMUSEUM OOSTENDE'
Vorig jaar, op 17 september, bezochten we nog vlug het heemkundig museum De Plate voor het
de dag erna sloot voor een volledige renovatie. Vandaag zijn we er als de (eerste) kippen bij nu
het museum weer open gaat met een nieuwe hedendaagse, interactieve inrichting en een
nieuwe naam: Stadsmuseum Oostende. Onze eigenste gids vergast ons vooraf op een wandeling
langs de volledig vernieuwde zeedijk. Na het bezoek volgt er beslist nog een 'versnapering'.
Afspraak: Om 14u aan de fietsenstalling op de Montgomerykaai (Klein Strand) te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 04/05.

 Vrijdag 11/05: TRIBUTE TO BOB DYLAN 'BOOTLEG TOUR 2012'
Met de Bob Dylan Bootleg Tour ‘Tribute to Bob Dylan’ brengen de drie d’s - Derek, Bruno
Deneckere en Nils De Caster elk jaar, op de verjaardag van Bob Dylan, een reeks tributeconcerten. Deze zeventigste verjaardag van Bob Dylan wordt nog een tikkeltje specialer.
Afspraak: Om 19u30 aan het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 12/05: 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 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 11/05. De locatie is bereikbaar met bus 5, halte
'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.
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 Zondag 13/05: RONDLEIDING '15 JAAR HAVEN OOSTENDE' (MET GIDS)
Per bus brengen we een bezoek aan de haven van Oostende die zich steeds meer begint te
profileren als 'Energy Port'. Na een presentatie over de haven op de 'Seagate site' maken we
een rondrit door de industriële site 'Plassendale'. Hierna bezoeken we de 'Rebo site' waar we
alles te weten komen over het offshore project op de Thorntonbank. Na een aangeboden
receptie brengt de bus ons tegen 12u30 terug aan de opstapplaats.
Afspraak: Om 9u15 op de parking van Earth Explorer, Fortstraat 128 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 06/05.

 Vrijdag 18/05: CULINAIRE WERELDREIS NAAR GRIEKENLAND
Na ons zeer geslaagd 'oudejaarsavondfeest' in 't Fermetje vragen we onze gastheer Costa
om ons vanavond eens culinair te verwennen met een menu van Griekse specialiteiten:
mavrodaphni (zoete wijn) of ouzo
*****
meze met calamares, tsatsiki, tarama, griekse sla
*****
youvetsi (lamsvlees in de oven, gegratineerd met feta en kaseri)
of
dorade filets plaki (tomatensaus)
*****
kadaifi (zoet gebak) met ijs.
Afspraak: Om 19u30 in 't Fermetje, Visserskaai 2 te Oostende.
Prijs: € 25 (zonder drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 25 storten voor 11/05.

 Zaterdag 19/05: DANSAVOND: CONTACT SOIREE IN GISTEL
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. De zaal Ten Putte in
Gistel is een leuke uitgaansgelegenheid waar Contact Soiree regelmatig dansavonden voor
alleenstaanden inricht. Wij laten alle remmen los en maken er een gezellige fuifavond van.
Afspraak: Om 21u30 in Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van de lidkaart)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 17/05. Carpooling mogelijk.

 Zondag 20/05: WANDELING DOOR HET WESTERKWARTIER (MET GIDS)
In februari 2010 stand deze wandeling reeds op ons programma. De weergoden waren echter
niet met ons en door de aanhoudende slagregen moesten we de rijke sociale geschiedenis van
deze wijk in een café ontdekken. Hopelijk hebben we vandaag meer geluk en wandelen we nu,
met dezelfde gids, onder een staalblauwe hemel in deze interessante Oostendse wijk.
Let wel op: deze activiteit gaat enkel door vanaf 10 deelnemers.
Afspraak: Om 14u15 op de trappen van de H. Hartkerk, Heilig Hartlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS (wij betalen de gids)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 13/05.
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 Zondag 20/05: EXCLUSIEF CONCERT: REVENGE 88 & NAZARETH
De legendarische Oostense groep Revenge 88 verzorgt het voorprogramma van Nazareth.
Podiumbeest Dubbe wordt bijgestaan door Misten, Glenn en Luc.
Nazareth is op wereldtournee en speelt een exclusief concert in Gistel. De Schotten
raakten beroemd met de hit Love Hurts..
Afspraak: Om 18u30 aan cc Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 26/05: FIETSTOCHT: 'VERKEN BREDENE PER FIETS' (MET GIDS)
We fietsen langs gekende en minder gekende plaatsen van deze kustgemeente en laten ons
verrassen met sappige anekdotes over zijn inwoners. Het parcours van 20 km wordt afgelegd
in een rustig tempo.
Afspraak: Om 13u45 voor het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 24/05.

 Zaterdag 26/05: 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 supporteren zonder mee te spelen.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26 te 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 € 3,70/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 25/05.

 Zondag 27/05: DAG VAN HET PARK IN ONS 'BOIS DE BOULOGNE'
In het 'Bois de Boulogne', zoals Koning Leopold II het nieuwe park van Oostende eerst wou
noemen, genieten we van de 'Dag van het Bos'. Als startsein wordt om 13u een raket de
lucht ingejaagd van op het Spiegelmeer door de 'Astro Event Group'. Er zijn demonstraties
met scheepsmodellen op de Koninginnevijver en op de evenementenweide kunnen we genieten
van hapjes en drankjes tijdens de optredens van artiesten als Wiwok en Marino Punk ...
Afspraak: Om 12u30 aan de bushalte Maria-Hendrikapark, 3e en 23e Linieregimentsplein.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 26/05.
BELANGRIJKE OPMERKING:
Gelieve voor reservaties en betalingen de data die bij elke activiteit in de Nieuwsbrief staan te
respecteren. Let er ook op altijd te vermelden voor welke activiteit je wilt inschrijven, wij doen
ons uiterste best maar kunnen het niet steeds juist raden!
We hebben ook ondervonden dat bij bepaalde banken, als je aan een self-banking automaat je
overschrijving doet, de mededeling niet doorgegeven wordt. Daarom blijven we aandringen om
ook steeds de verantwoordelijke telefonisch, per sms of per e-mail te verwittigen van je komst!
Als je dan al ingeschreven bent maar door één of andere omstandigheid niet kan komen, vinden
we het wel ‘aangenaam’ als je ons daarvan ook TIJDIG verwittigt.

