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

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Gelieve voor de inschrijvingen enkel nog het mailadres info@niet-alleen.be te gebruiken.
Het kan wel eens gebeuren dat iemand van het bestuur tijdelijk onbereikbaar is. Door naar
info@niet-alleen.be te mailen krijgen wij automatisch alle drie je bericht.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Eddy verwittigen en € 42 storten voor de daguitstap naar Amsterdam op 08/09.
05/09 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor de verhalentocht in Gistel op 09/09
14/09 – Eddy verwittigen voor het bigbandfestival op 21/09.
22/09 – Genyflore verwittigen en € 9 storten voor Stenzel en Kivits op 28/09.
22/09 – Eddy verwittigen en € 4 storten voor Pastoor Gijs enn Zuster Vaseline op 29/09.

We hebben al een aantal kaarten aangekocht voor de Indoortaptoe Bandshow van Showkorps
Willen is Kunnen van Oostende. Deze spetterende show met internationale korpsen gaat door op
13 oktober om 20u in de Sleuyter Arena. De fans die zeker willen zijn van een plaats verwittigen
zo snel mogelijk Patrick en storten € 16 op onze rekening.

 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: De inschrijvingen voor de activiteit zijn reeds afgesloten.
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 Zondag 02/09: EEN RUSTIGE RONDRIT MET DE PAARDENKOETS (MET GIDS)
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 tearoom Nieuwege voor een versnapering.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijvingen voor de activiteit zijn reeds afgesloten.

 Vrijdag 07/09: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND
Op vraag van enkele leden kiezen we deze maand weer eens voor een locatie in het centrum.
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 De Terrasse, Langestraat 67 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 05/09.

 Zaterdag 08/09: DAGUITSTAP NAAR AMSTERDAM (MET GIDS)
Met een luxueuze autocar van Famytours rijden we via de Westerscheldetunnel, Zierikzee en
Rotterdam naar Amsterdam. Op deze uitstap proberen we een totaalbeeld te geven van wat de
Nederlandse hoofdstad zoal te bieden heeft. We rijden eerst richting ‘De Dam’. Daarna is er
(niet inbegrepen in de prijs) gelegenheid voor een bootvaart op de beroemde Amsterdamse
grachtengordel, die sinds 2010 op de Unesco Werelderfgoedlijst zijn opgenomen.
Nadien volgt een wandeling in het centrum, wat vrije tijd en een bezoekje aan het beruchte
kwartier van de ‘Walletjes’.
Afspraak: Om 6u45 aan de garage van Famy Tours, Engelstraat 120 te Ichtegem.
Voor carpoolers uit Oostende wordt nog een regeling gemaakt.
Prijs: € 42
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 42 storten. Beperkt aantal plaatsen

 Zondag 09/09: OPEN MONUMENTENDAG: VERHALENTOCHT TE GISTEL
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Sint-Godelievemuseum nemen we om 14u een
toeristisch treintje ons meeneemt voor een tocht door Gistel met verhalen rond de heilige
Sint-Godelieve. Tijdens de 2,5 uur durende tocht stoppen we op vier historische locaties en
luisteren naar boeiende verhalen en muziekstukjes. Nadien gaan we iets drinken en bezoeken
we nog de abdij Ten Putte en het Sint-Godelievemuseum met de tentoonstellingen ‘Mysterie
verbeeld’ en “Merkwaardige vrouwen”, bij voldoende deelnemers met een gids.
Afspraak: Om 13u45 aan de Oostmolen, Warrandestraat 29 te Gistel.
Prijs: € 5 (borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 5€ storten voor 05/09. Carpooling mogelijk.
We hebben een aantal plaatsen gereserveerd; het zal dus weer 'voor de rapste' zijn.
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 Zaterdag 15/09: 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 (toon lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 14/09. Carpooling mogelijk.

 Zondag 16/09: WANDELING IN HET PROVINCIEDOMEIN WALRAVERSIJDE
We maken een afwisselende wandeling van zo’n 5 à 6 km, op een rustig tempo, door dit
prachtige natuurgebied, door de duinen en langs de zeedijk. Na deze 'inspanning' wacht de
deelnemers nog een aangename verrassing, aangeboden door het bestuur.
Afspraak: Om 14u aan het Duinenkerkje, Dorpstraat te Mariakerke.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 14/09.

 Vrijdag 21/09: BIGBANDFESTIVAL IN OOSTENDE
Door de Muzikale Vriendenkring Melody Makers wordt voor de derde maal een driedaags,
gratis, Bigbandfestival ingericht. Op de affiche staan enkele van de beste bigbands uit
België. Vanavond staat de Royal Band of the Belgian Navy op het programma.
Afspraak: Om 19u30 aan VTI-Sporthal, Duivenhokstraat 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 14/09.

 Zaterdag 22/09: 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 21/09 EN VERMELDEN OF JE SPAGHETTI
WIL OF NIET.

 Zondag 23/09: FIETSTOCHT: HET GROENE LINT
Na de informatieve busrondrit over deze fiets- en wandelroute, willen we een deel hiervan
vandaag met de fiets ontdekken, zo’n 20-tal km. We spreken af aan de randparking v.h.
Maria-Hendrikapark, waar er gratis fietsen door de stad ter beschikking worden gesteld.
Afspraak: Om 13u30 aan de bushalte 'Randparking Maria-Hendrikapark', Graaf de Smet de
Naeyerlaan en Mercatorlaan te Oostende. We vertrekken stipt om 14u.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 22/09. Gaat enkel door bij DROOG weer.
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 Vrijdag 28/09: STENZEL EN KIVITS: THE PERFECT CONCERT II
Stenzel & Kivits zorgen voor een hilarische pastiche van slapstick, klassieke muziek, mimiek en
verfijnde comedy. Pianovirtuoos Stenzel en zijn kompaan Kivits doen hun uiterste best om een
vlekkeloos klassiek concert te brengen. Helaas lukt dit slechts gedeeltelijk. De aanzet is zoals
altijd perfect, maar al gauw raakt de maat in de soep of zit de timing hopeloos fout. Een
voorstelling voor liefhebbers van de gulle lach en stuntelige situatiekomedie. Wie De Frivole
Framboos heeft gezien, weet wat hem of haar te wachten staat!.
Afspraak: Om 19u30 aan De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 9
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 9 storten voor 22/09. Beperkt aantal plaatsen.

 Zaterdag 29/09: LIVE OPTREDEN: PASTOOR GIJS EN ZUSTER VASELINE
Wie mee was op onze daguitstap naar Gent en Sint-Martens-Latem herinnert zich zeker
onze knotsgekke gidsen pastoor Gijs en zuster Vaseline nog. Vanavond zijn zij in Oostende
te gast in De Blomme met hun nieuwste show waar nogal de draak gestoken wordt met alles
wat zoal in de kerk gebeurt en gebeurde.
Afspraak: Om 18u30 in De Blomme, Chrisantenstraat 30 te Oostende.
Prijs: € 4
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 4 storten voor 22/09. Beperkt aantal plaatsen.

 Zondag 30/09: ETHIAS KLEINKUNSTFESTIVAL
We worden weer muzikaal verwend met een aantal gratis kleinkunstoptredens. Wie er de
vorige keren was weet dat het de moeite loont. Op het programma staan vandaag weer heel
wat gekende namen: om 13u is er Bart Herman, om 15u Bloedend Hart, om 17u Jackobond en
om 20u volgt de grote finale met Stijn Meuris vs Rick De Leeuw.
Afspraak: Om 12u45 aan de ingang van 't Bosjoenk, Zinnialaan 2 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 29/09.

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 toch 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
steeds minimum de verantwoordelijke telefonisch of per sms te verwittigen van je komst!
Het beste blijft echter een e-mail te zenden naar info@niet-alleen.be.
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.
Staat er bij een activiteit vermeld dat de plaatsen beperkt zijn dan wordt de volgorde van
betaling op onze rekening gebruikt voor het toekennen van die plaatsen.

