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
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 – JUNI 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:
-

Direct – Patrick verwittigen voor de voordracht 'Lichthinder' op 01/06.
Direct – Eddy verwittigen en € 50 storten voor de daguitstap naar Kent op 02/06.
Direct – Eddy verwittigen en € 12 storten voor het Russisch ensemble op 08/06.
Direct – Patrick verwittigen en € 5 storten voor de daguitstap naar Heuvelland op 16/06.
10/06 – Patrick verwittigen en € 8 storten voor 'de euro en Picasso' op 17/06.
10/06 – Eddy verwittigen en € 9 storten voor de havenrondvaart in Zeebrugge op 24/06.
17/06 – Genyflore verwittigen en € 30 storten voor het etentje in 'De Piraat' op 22/06.

Op vrijdag 12 oktober 2012 zal het Vlaamse meisjeskoor Scala een gloednieuw en verrassend
concert brengen in het M.E.C. Staf Versluys in Bredene. Na een lange reeks optredens in (onder
meer) de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en Spanje heeft Scala niet alleen een heleboel
nieuwe nummers klaar, ook de ‘look’ van Scala zal anders zijn.
Wij hebben alvast een aantal tickets besteld voor de snelste die Patrick verwittigen en een
storting van € 25 doen op onze rekening.
De normale prijs van het inkomticket bedraagt € 31,5 maar we leggen het verschil bij.
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.
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 Vrijdag 01/06: VOORDRACHT: LICHTHINDER
Overdag zorgt de zon voor warmte en licht, maar ’s nachts moeten we er zelf voor zorgen.
Hiervoor is kunstmatige verlichting nodig, maar al te vaak wordt nachtelijke verlichting op een
onverantwoorde manier aangewend, waardoor gezondheid, veiligheid en wetenschap in het
gedrang komen. Er wordt heel wat geld verspild en er wordt dikwijls geen rekening gehouden
met het milieu. Deze avond gaan we dieper in op de problematiek van lichthinder. Wat zijn de
oorzaken en gevolgen? Tijdens de lezing worden oplossingen voorgesteld waar iedereen iets
aan heeft, op korte en lange termijn.
Afspraak: Om 20u aan de Openbare bibliotheek, Wellingtonstraat 7 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick zo snel mogelijk verwittigen.

 Zaterdag 02/06: DAGUITSTAP: KENT, DE TUIN VAN ENGELAND (MET GIDS)
Meestal spoeden we ons door dit prachtig graafschap op weg naar Londen. Met een autocar
van Famy Tours genieten we vandaag van de landelijke rust en de natuur. Via de kustroute
bereiken we het smokkelaarnest Rye. In een geleide stadswandeling worden de geheimen van
het stadje ontrafeld. Na wat vrije tijd voor lunch en shopping rijden we landinwaarts. De
dorpjes Tenterden en Chilham zijn echte juweeltjes. De witte klippen rond Dover hebben een
paar verrassingen in petto. Een ontdekkingstocht!
De uitstap kost € 60 voor de autocar, de bootreis over het kanaal met P&O en de gids.
Eten en drinken is niet inbegrepen.
Afspraak: Om 5u45 aan de garage van Famy Tours, Engelstraat 120 te Ichtegem.
Voor carpoolers uit Oostende wordt nog een regeling gemaakt.
Prijs: € 50 (wij leggen € 10 bij voor de leden) Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 50 storten op de rekening.

 Zondag 03/06: VERLOF
Na onze heel lange daguitstap naar het prachtige graafschap Kent gunnen we vandaag
iedereen, ook onszelf, een dagje welverdiende rust.

 Vrijdag 08/06: FESTIFOLK IN BREDENE: RUSSISCHE TOPPER: GASKHAROV
Het jaarlijkse concert Festifolk staat keer op keer garant voor een kleurrijk en exotisch
dans- en muziekspektakel. Dit jaar is er een bijzonder kleurrijk en spectaculair ensemble
geselecteerd om op te treden in Bredene.
De Republiek Bashkortostan of Bashkiria is een staat die deel uitmaakte van het voormalige
USSR. Deze republiek geeft bijzondere aandacht aan folkloristische zang en dans. Het
artistieke ensemble Gaskarov is één van de grootste en beste ensembles van het voormalige
Sovjet-Unie en de nieuwe Russische Federatie. Het biedt een perfecte combinatie van de
typische instrumenten van de Russische en Bashkirische folklore. Tijdens hun solo dansen
geven ze echt het beste van henzelf.... Een ware streling voor oog en oor!.
Afspraak: Om 19u30 aan het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: We hebben reeds een aantal kaarten gekocht voor de rapste die Eddy
verwittigen en € 12 storten op de rekening.
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 Zaterdag 09/06: 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 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 08/06. De locatie is bereikbaar met bus 5, halte
'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.

 Zondag 10/06: BEZOEK AAN HET NIEUWE 'STADSMUSEUM OOSTENDE'
Vorige maand waren we een weekje te vroeg om de opening van het nieuwe museum mee te
maken. Nu is het zeker open en gaan we er opnieuw naartoe. We bezoeken eerst het museum.
Na de koffie zal onze eigenste gids, voor diegenen die geinteresseerd zijn, ons meenemen op
nog een stukje van zijn eindwerk voor stadgids.
Afspraak: Om 14u aan het Stadsmuseum Oostende, Langestraat 69 te Oostende.
Prijs: € 4
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 09/06.

 Zaterdag 16/06: DAGUITSTAP NAAR HET WEST-VLAAMSE HEUVELLAND
Vandaag maken we een dagtrip naar het West-Vlaams Heuvelland. We hebben er een bezoek
geboekt aan de Commandobunker Kemmel en aan de historische site ‘Bayernwald’.
In de flank van de Kemmelberg werd in 1953 een ondergrondse bunker gebouwd. Een gids zal
ons rondleiden in deze eens zo ultra geheime plek.
We nemen het middagmaal op de Kemmelberg in restaurant 'Het Labyrint' en daarna rijden
we naar Wijtschate waar we 'Bayernwald' bezoeken, een unieke site die de herinnering aan
de Eerste Wereldoorlog levendig houdt. Op de terugweg nemen we nog een ‘smoefelhalte’.
Afspraak: Om 10u voor het station van Oostende of om 11u aan restaurant Het Labyrint,
Dries 29 te Heuvelland (Kemmel).
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Er zijn nog enkele plaatsen over voor de snelste die Patrick verwittigen en
€ 5 storten op onze rekening.Let op … het aantal plaatsen is beperkt.

 Zondag 17/06: TENTOONSTELLING OVER DE EURO EN OVER PICASSO
Deze maand loopt in het Provinciaal Hof in Brugge de tentoonstelling ‘De euro: één munt, vele
mogelijkheden’. Deze biedt bezoekers de gelegenheid om interactief kennis op te doen over
de euro en hun echtheidskenmerken, over de geschiedenis van de euro en de recente
ontwikkelingen binnen de Eurozone. Na een koffiepauze brengen we nog een bezoek aan de
tentoonstelling, in de historische 'Site Oud Sint-Jan’, met meer dan 100 originele werken
van Picasso. Naast gravures, lithografieën en originele, zeldzame illustraties, laat deze
tentoonstelling toe keramieken en tekeningen te ontdekken van de beroemdste kunstenaar
en zijn omgeving uit de 20e eeuw. Met werken van o.a. Matisse, Miro, Braque en Rodin.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende of om 14u in de lokettenhal van het
station van Brugge.
Prijs: € 8 (zonder verplaatsingskosten)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 8 storten tegen 10/06.
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 Vrijdag 22/06: CULINAIRE WERELDREIS: DE CARAIBEN
De 'Piraat GRILL' in Nieuwpoort laat u genieten van diverse 'buffets à volonté'.
Het eetbuffet bestaat uit: koude en warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en
grillades en nagerechten. Het drankenbuffet biedt u de keuze tussen rode, witte en rosé
wijn, verschillende biersoorten en diverse alcoholvrije dranken. Dit alles in een uitzonderlijk
decor van een 'Piratenschip' met verschillende zalen op meerdere niveaus. Wij hebben
alvast 'het ruim' voor onze groep gereserveerd.
Om 'de eeuwige slachtoffers' de gelegenheid te geven om ook eens een glaasje mee te
drinken opteren we om deze keer met de tram naar Nieuwpoort te sporen.
Afspraak: Om 18u45 voor het station van Oostende (we nemen de tram van 19u) of om 19u40
aan de tramhalte 'Cardijnlaan' in Nieuwpoort.
Prijs: € 30
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 30 storten voor 17/06.

 Zaterdag 23/06: 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 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 22/06.

 Zondag 24/06: ONTDEK DE WERELDHAVEN VAN ZEEBRUGGE
We schepen in op het nieuwste passagiersschip van Franlis en bezoeken een wereldhaven in
volle actie! Snuif de zeelucht en zet al je zintuigen aan het werk…
Zeebrugge is de ankerplaats van vrachtgiganten, ferries, cruiseschepen, vissersboten,
sleepboten, luxe jachten… op nauwelijks enkele passen van elkaar. In volle actie! Onderweg
ontmoeten we de Belgische marinebasis, de gasterminal en de windturbines op de strekdam.
Het sterneneiland (met duizenden zeevogels) en één van de grootste sluizen ter wereld krijg
je er zowieso bij! De tocht (75 min) geeft u na afloop een andere kijk op een wereldhaven.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende (Afvaart om 16u).
Prijs: € 9
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 9 storten voor 10/06.

 Zaterdag 30/06: 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 21u in Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van de lidkaart)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 29/06. Carpooling mogelijk.

