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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 – AUGUSTUS 2012
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Het bestuur van de Vriendenkring heeft beslist dat met onmiddellijke ingang en na meerdere
verwittigingen Gino B. uitgesloten wordt van alle verdere activiteiten.
Het is pas de tweede keer in ons bestaan dat wij genoodzaakt zijn deze beslissing te nemen
om de goede werking en sfeer binnen onze Vriendenkring verder te kunnen verzekeren.
Leden die hierover inlichtingen wensen te verkrijgen, kunnen steeds terecht bij het bestuur.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

07/08
10/08
18/08
18/08
18/08
18/08
25/08

– Genyflore verwittigen en € 16 storten voor het 'Ontmoetingscafé' op 17/08.
– Patrick verwittigen en € 5 storten voor de tentoonstelling 'Will Tura' op 12/08
– Eddy verwittigen en € 12 storten voor 'Railfeest 2012' op 19/08.
– Patrick verwittigen en € 3 storten voor de verrassingsnamiddag op 25/08.
– Eddy verwittigen en € 15 of € 25 storten voor ons vijfjarig jubileumsfeest op 25/08.
– Eddy verwittigen en € 10 storten voor de paardenkoetstocht op 02/09.
– Patrick verwittigen en € 13 storten voor de BBQ en 'Veilinge Dansand' op 01/09.

Van 09 tot 15 augustus vinden voor de 40e keer de jaarlijkse, GRATIS, ‘Paulusfeesten’ plaats.
‘Paulusfeesten’ betekent zeven dagen genieten van meer dan 120 muziekgroepen, straattheater,
workshops en animatie. Het thema dit jaar is ‘Kerst met ballen’ …
Wegens het zeer uitgebreide programma en de uiteenlopende interesses van onze leden
plaatsen we deze activiteit niet ‘officieel’ op ons programma. Wie interesse heeft kan echter
steeds contact nemen met Patrick die er elke dag zal aanwezig zijn.

2

 Vrijdag 03/08: LIVE OPTREDEN: 'CAFÉ CROONER' IN DE HAAN
Een romantisch avondje met een knipoog naar de Café Concerts op Montmartre (Mistinguett,
Edith Piaff, Maurice Chevalier) met Host Poppy, Crooner Coco Fizz (B) – jazz, swing en Tap
Dance, Crooner Christophe Avril (Fr) – Chanson and swing en DJ DR Hirschfeld (van Berlijn).
Afspraak: Om 19u30 aan Station Oostende of om 20u15 aan het tramhuisje van De Haan.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 01/08.

 Zaterdag 04/08: BEZOEK AAN 'TRAMMELANT' IN DE HAAN
Op 'Trammelant' wordt De Haan ondergedompeld in de sfeer anno 1900. Velen zijn gekleed in
de tijd van toen en er rijden retro-fietsen en oldtimers rond. Op het programma staan een
Belle Epoque optocht (15u15), een retro modeshow, een antiek- en kunstmarkt en heel wat
optredens. Vanaf 20u dansen we op de muziek van de covergroep 'Green Onions' en vanaf 21u
van de groep 'Wolfgang', … ambiance verzekerd!.
Afspraak: Je kan natuurlijk ook vroeger gaan maar wij spreken af om 17u45 aan het
tramhuisje van De Haan.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 03/08.

 Zondag 05/08: VERKENNING VAN 'HET GROENE LINT' (MET GIDS)
'Het Groen Lint' is een fiets- en voetgangerstraject van ongeveer 30 km rondom Oostende.
Op onze verkenning doen we het traject met de bus. Op een aantal boeiende en strategische
plaatsen stoppen we en stappen er uit voor een verhaal ter plekke. In de Conferentiezaal van
het Stadhuis houden we een iets langere stop. Je krijgt er een toelichting bij het concept van
'Het Groen Lint' en een fris drankje. De busrit duurt ongeveer 2,5u.
Afspraak: Om 9u aan Ter Yde, Duinenstraat 172 te Oostende (Raversijde).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 02/08.

 Maandag 06/08: EEN DAGJE 'OOSTENDE KOERSE'
We gaan opnieuw naar het succesvolle 'Oostende Koerse' in de Wellington Hypodroom van
Oostende. We starten reeds om 16u zodat we zoveel mogelijk draf- en galoprennen kunnen
beleven. Daarna swingen we tot zonsondergang mee tijdens de 'Vlaamse Sterrenparade'.
Leden die pas later kunnen komen, bellen naar de verantwoordelijke om te weten waar de
groep zich op dat ogenblik precies bevindt.
Afspraak: Om 16u op het terras van de Belvédère, Koningin Astridlaan 11 te Oostende.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 04/08.

 Vrijdag 10/08: 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: Genyflore verwittigen voor 09/08.
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 Zondag 12/08: BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING 'WILL TURA'
De tentoonstelling, met een op maat gemaakte scenografie, geeft een boeiende kijk op de
hoogtepunten van Will Tura’s carrière, aangevuld met professionele en persoonlijke
memorabilia. Het boek en de tentoonstelling kwamen tot stand met de medewerking van de
familie Blankaert die voor het eerst het familiearchief ter beschikking stelt.
Afspraak: Om 14u aan 'de Drie Gapers', kruising Zeedijk en Koninginnelaan te Oostende.
Prijs: € 5 (wij leggen nog € 2,5 bij)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen € 5 storten voor 10/08.

 Dinsdag 14/08: 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 20u15 in Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (toon lidkaart of Nieuwsbrief augustus)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 11/08. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 17/08: ONTMOETINGSCAFE VOOR ALLEENSTAANDEN
Na het succes van vorig jaar organiseert het Sociaal Huis opnieuw een speciale avond voor
singles, deze keer in het ontmoetingscentrum Ter Yde. Vanaf 19u is er een drink met cava en
tapas, gevolgd door een barbecue met drie stukken vlees. Om 21u is er dan een dansavond
met dj Daniël Boret die tot 1u muziek draait uit de jaren zeventig en tachtig.
Kom je enkel naar de dansavond dan betaal je niets en verwachten we je vanaf 21u.
Afspraak: Om 18u45 in Ter Yde, Duinenstraat 172 te Oostende (Raversijde).
Prijs: € 16
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 16 (zie hierboven) storten voor 07/08.

 Zaterdag 18/08: 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 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 17/08.

 Zondag 19/08: UITSTAP NAAR 'RAILFEEST 2012' IN MALDEGEM
De 150e verjaardag van het station van Maldegem kan niet onopgemerkt voorbijgaan. Naast
treinritten met de stoomlocomotieven tussen Maldegem en Eeklo zijn er ritten voorzien op
het smalspoor richting Donk. Uitzonderlijk komen antieke rijtuigen van de Buurtspoorwegen
terug naar het Meetjesland, gesleept door de oudste locomotief uit de collectie.
Diverse amusante randactiviteiten worden voorzien.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende.
Prijs: € 13
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 13 storten voor 18/08. Carpooling mogelijk.
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 Maandag 20/08: EEN DAGJE 'OOSTENDE KOERSE'
Zie aankondiging op maandag 6 augustus voor meer informatie.
Afspraak: Om 16u op het terras van de Belvédère, Koningin Astridlaan 11 te Oostende.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 18/08.

 Zaterdag 25/08: VERRASSINGSNAMIDDAG VOOR ONS JUBILEUMFEEST
Het typische kenmerk van een verrassing is dat er vooraf absoluut niets over gezegd wordt!!
Afspraak: Om 13u30 aan de ingang van 'In en Uit', Monacoplein 2 te Oostende.
Prijs: € 3 (voor enkele verrassingen)
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 3 storten voor 18/08.

 Zaterdag 25/08: ONS VIJFJARIG JUBILEUMFEEST
Alhoewel enkelen al wel kunnen vermoeden wat we vanavond zullen doen, zorgen we toch nog
voor enkele verrassende wendingen. We verwachten vandaag dus zoveel mogelijk van onze
leden om samen met 'jullie dienaars' het vijfde jubileum van onze Vriendenkring te vieren.
Voor alle leden die naar het jubileumfeest komen wordt er € 15 uit de kas bijgelegd.
Aan (nog) niet-leden die willen komen vragen wij om € 25 te storten.
Afspraak: Om 19u in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 15 of € 25 (zie boven)
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 15 of € 25 storten voor 18/08.

 Zondag 26/08: NA EEN HEEL LANGE DAG VOL VOORBEREIDINGEN EN
VERRASSINGEN NEMEN WE VANDAAG EEN DAGJE RUST
 Zaterdag 01/09: BARBECUE EN 'VEILINGE DANSAND'
We sluiten de zomer af met een barbecue (om 19u) en aansluitend (om 21u) een dansavond
ingericht door het wijkcomité VOK (Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur) van de Nieuwe
Koerswijk. Deze BBQ staat al jaren bekend voor zijn gezellige sfeer en puike organisatie.
Disco Sea Side zorgt voor een nostalgische avond met hits van de jaren '60 tot nu.
Kom je enkel naar de dansavond dan betaal je niets en verwachten we je vanaf 21u.
Afspraak: Om 18u45 aan Veiling 'De Kust', Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 13
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 13 (zie hierboven) storten voor 25/08.

 Zondag 02/09: EEN RUSTIGE RONDRIT MET DE PAARDENKOETS
Nu de 'Grote Vakantie' weer definitief voorbij is en de rust in Oostende weer terugkomt
doen wij het vandaag ook heel rustig aan. Met de paardenkoets maken we een tocht van zo'n
16 km door de open velden. We rijden van Houtave over Meetkerke naar Varsenare en zo
terug naar de Moerbeiboomhoeve in Houtave.
In Varsenare maken we een tussenstop aan tea-room Nieuwege voor een versnapering.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 10 storten voor 18/08. Carpooling mogelijk.
OPGELET: DE PLAATSEN ZIJN BEPERKT.

