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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 – JULI 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 – Genyflore verwittigen voor 'Beaufort04' op 01/07.
Direct – Patrick verwittigen voor 'Vlaanderen Feest' in Gistel op 06/07.
07/07 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor 'Oostende Koerse' op 09/07.
07/07 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor het 'Ommetoertje' op 15/07.
09/07 – Eddy verwittigen en € 35 storten voor de daguitstap naar Gent op 22/07.
09/07 – Genyflore verwittigen en € 16 storten voor het 'Ontmoetingscafé' op 17/08.

Na het succes van vorig jaar organiseert het Sociaal Huis op vrijdag 17 augustus opnieuw een
speciale avond voor singles in het ontmoetingscentrum Ter Yde, Duinenstraat 172 (Raversijde).
Vanaf 19 uur is er een drink met cava en tapas, gevolgd door een barbecue met drie stukken
vlees. Na afloop is er een dansavond met dj Daniël Boret die tot 1 uur muziek draait uit de jaren
zeventig en tachtig. Er is ook ruimte voorzien voor alleenstaanden die de avond rustig willen
afronden met een gezellige babbel. Deelnemen kost 16 euro (maaltijd inbegrepen).
Wil je mee stort dan € 16 (receptie, barbecue en dansavond) op onze rekening voor 07/08. Kom
je enkel naar de dansavond, dan betaal je niets en verwachten we je vanaf 21 uur.
In alle gevallen Genyflore verwittigen!

Voor ons 5e jubileumjaar hebben we jullie op de nieuwjaarsreceptie nog een verrassing beloofd.
Zorg dus zeker dat je op ZATERDAG 25 AUGUSTUS echt niets anders te doen hebt !!!
We beginnen al in de namiddag en stoppen pas ‘een gat in de nacht’.
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 Zondag 01/07: ONTDEKKINGSTOCHT BEAUFORT04 - RICHTING WESTKUST
Met Beaufort04 is de Triënnale voor Hedendaagse Kunst aan Zee aan haar vierde editie toe.
De Triënnale is uitgegroeid tot een succesvol en niet te missen cultureel evenement. De
Vlaamse kust en de hedendaagse kunst vinden elkaar opnieuw via monumentale installaties en
intrigerende werken, ingebed in de unieke biotoop van de dynamische kustgemeenten.
Nu verkennen we de westkust (richting De Panne), volgende maand zien we dan de oostkust.
Afspraak: Om 13u45 aan de tramhalte 'Mariakerke Bad' in de Troonstraat te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Onmiddellijk Genyflore verwittigen.
Let op: deze activiteit gaat enkel door bij voldoende belangstelling.

 Vrijdag 06/07: 'VLAANDEREN FEEST' IN GISTEL MET GORKI
Goed nieuws: voor amper 1 euro raak je binnen op een concert van Gorki. De groep is sinds jaar
en dag een vaste waarde in het muzieklandschap. Vlaanderen zingt nog altijd graag mee met
hun hits. Van de waslijst klassiekers zijn de bekendste: Anja, Lieve Kleine Piranha en Mia.
Afspraak: Om 19u aan cc Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 1 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Patrick verwittigen.

 Zaterdag 07/07: 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 06/07. De locatie is bereikbaar met bus 5, halte
'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.

 Zondag 08/07: BEZOEK AAN DE 32E NAVY DAYS VAN DE MARINE
De Marinecomponent is een loyale medewerker, wereldwijd aanwezig in nationaal en
internationaal verband. 'De Marine, een wereldspeler van formaat' is dan ook terecht het
thema van deze Navy Days. Van de deelname aan Operatie Octopus in de Arabische Golf, 25
jaar geleden, tot de operatie voor de kust van Libië vorig jaar.
Een twaalftal Belgische en buitenlandse schepen liggen afgemeerd in de dokken.
Het pronkstuk wordt het Russische landingsschip 'Alexander Shabalin'.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende. We nemen de eerste tram.
Prijs: GRATIS (zonder tramticket)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 06/07.

 Maandag 09/07: EEN DAGJE 'OOSTENDE KOERSE'
Na een lange afwezigheid zijn er opnieuw paardenrennen op de Wellington Renbaan. Wij
snuiven de sfeer op van enkele draf- en galoprennen. Van 20u tot 22u is er nog een grote
Vlaamse Vedettenparade. Tegen 23u staan we nog paraat op de zeedijk voor het vuurwerk.
Afspraak: Om 18u30 in de Champs Elysee, Koningin Astridlaan 15 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten op onze rekening voor 07/07.
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 Vrijdag 13/07: OP DEZE 'VRIJDAG DEN DERTIENDE' NEMEN WE GEEN
ONNODIGE RISICO'S EN GEVEN ONSZELF EEN DAGJE (VERDIEND) VERLOF.
 Zaterdag 14/07: NATUURWANDELING IN DE 'ZWINDUINEN'
Vandaag zoeken we de rust en de stilte op van het uitgestrekte 'Vlaams Natuurreservaat
Zwinduinen en -polders'. Tijdens een wandeling van zo'n 6 km doorkruisen we gebieden als
'Far West' en 'Tobruk' en lopen we door bossen en duinen. We komen Shetland pony’s,
Schotse Hooglanders en Poolse Konikpaarden tegen, heel misschien zelfs ook nog mensen.
Onderweg zijn er geen eet- of drankgelegenheden maar wel veel rustplaatsen voorzien.
Traditiegetrouw volgt er achteraf zeker nog een smakelijke beloning!
Deze wandeling is niet geschikt voor hoge hakken of open sandalen. Honden zijn in grote
gedeeltes van het Natuurreservaat niet toegelaten, ook niet aan de leiband.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende of om 14u30 in de Zwinlaan te Knokke.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 13/07. Carpooling is mogelijk.

 Zondag 15/07: OMMETOERTJE: 'NIETS AAN TE GEVEN?' (MET GIDS)
Werner Hoeman is zijn hele leven lang douanier geweest. Hij heeft verschillende
grensposten bediend, o.a. die van Westkapelle-Sluis. Zijn ogen beginnen te fonkelen als hij
oude smokkelverhalen uit de vijftiger en zestiger jaren opdiept. Vandaag trekt hij fier als
een gieter zijn douanierkostuum weer aan om ons tijdens een wandeling van zo'n 7km
honderduit te vertellen over de smokkelpaadjes, de smokkelaars en de douaniers.
Achteraf kaarten we nog na in Café Sint-Cornelius onder het genot van een streekbiertje.
Afspraak: Om 14u45 voor de Heilige Drievuldigheidskerk, Lapscheurestraat te Lapscheure.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 07/07. Carpooling is mogelijk.

 Zaterdag 21/07: 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 supporteren zonder mee te spelen.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26 te Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 18u voor de spaghetti-eters, om 19u 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 20/07.
WE BEGINNEN VANDAAG EEN UURTJE VROEGER WEGENS HET VUURWERK OM 23u.

 Zaterdag 21/07: GROOTS VUURWERK VOOR ONZE NATIONALE FEESTDAG
Om deze sportieve avond af te sluiten worden we verwend met een spectaculair vuurwerk
dat verzorgd wordt door de winnende vuurwerkmaker van vorig jaar. Leden die niet op de
bowling waren kunnen nu nog inpikken. Na een glaasje stappen we dan naar de Zeedijk.
Afspraak: Om 22u in de Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 20/07.
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 Zondag 22/07: DAGUITSTAP: GENT EN SINT-MARTENS-LATEM (MET GIDS)
Vooraleer we inschepen, nemen we nog even de tijd om een (zeer verrassende !!) wandeling te
maken in Gent. Eens aan boord van het schip dat ons naar Sint-Martens-Latem brengt, wordt
een verzorgd drie gangen middagmaal geserveerd. Tijdens de tocht kunnen we uitgebreid
genieten van de pittoreske dorpjes in schilderachtige landschappen die zich langsheen de
Leie bevinden. Het is een waar paradijs voor de natuurliefhebber.
In het kunstenaarsdorp St.-Martens-Latem is het heerlijk wandelen.
Na het afmeren in Gent kunnen geïnteresseerden nog verder fuiven op de 'Gentse feesten'.
Normaal kost de uitstap € 45 (met maaltijd). Voor onze leden (lidgeld betaald) leggen wij in
dit jubileumjaar € 10 p.p. bij zodat je maar € 35 betaalt. Voor (nog) niet-leden is het € 45.
Afspraak: Om 8u15 voor het station van Oostende (we nemen de trein om 8u42) of om 9u25
aan de uitgang van het station van Gent-Sint-Pieters.
Prijs: € 35/45 (zonder trein- en tramticket)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 35 storten voor 09/07.

 Vrijdag 27/07: VERRASSINGSWANDELING (MET GIDS)
Meer hierover kunnen/willen we op dit ogenblik echt nog niet kwijt ?!?!.
Afspraak: Om 20u aan de bushalte 'Randparking Maria-Hendrikapark', Graaf de Smet de
Naeyerlaan en Mercatorlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 26/07.

 Zondag 29/07: WANDELZOEKTOCHT 'SLENTEREN LANGS MOOIE PLEKJES'
Met deze nieuwe zoektocht van de 'Kristoffel Rally en Zoektochten Club' gaan we weer op
zoek naar die speciale plaatsjes waar we anders gewoon voorbij lopen. Het is een aangename
wandeling van ongeveer 4 km met toeristische info over de cinema's, muziek- en toneeltheaters van vroeger en nu in Brugge.
Met wat zoeken vinden we onderweg zeker ook wel een plaatsje waar we onze afgewandelde
calorieën weer kunnen aanvullen.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende of om 14u10 in de lokettenhal van Brugge.
Prijs: GRATIS (zonder treinticket)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 25/07.

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.

