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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
Patrick
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/50.22.11
059/43.54.28

0495/77.39.64
0486/50.12.82
0472/41.63.46
0470/54.47.02
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – APRIL 2013
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 – Eddy verwittigen voor de wandeling in De Haan op 06/04.
Direct – Genyflore verwittigen en € 15 storten voor de quiznamiddag met etentje op 21/04.
01/04 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 'filmfestival 2013' op 04/04.
03/04 – Patrick verwittigen voor de voordracht over de Kepler telescoop op 05/04.
06/04 – Eddy verwittigen en € 2 storten voor de wandeling in Stuivekenskerke op 14/04.
20/04 – Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 28/04.

Op zondag 07/04 worden de deelnemers aan onze weekenduitstap naar Breda uitgenodigd bij
Patrick om de planning te bespreken. We komen samen om 10u30 voor een hapje en een drankje.
Het juiste adres zal tijdig aan de deelnemers persoonlijk medegedeeld worden.
Aan deze deelnemers wordt gevraagd om tegen dan een derde voorschot van € 50 te storten op
onze rekening. Bevestig ook je komst aan Patrick voor 03/04.

Het gebeurt regelmatig dat wij een betaling krijgen op onze rekening waar geen mededeling bij
staat en waarvoor ook niet vooraf aangemeld werd. We willen er nogmaals op aandringen om bij
een storting zeker de activiteit te vermelden gezien het voor ons soms heel erg moeilijk is te
raden aan wat je wilt deelnemen.
Let ook op dat, als je een memodatum invoert, de betaling vóór de activiteit uitgevoerd wordt.
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 Donderdag 04/04: FILMFESTIVAL: DELICATESSEN 2013
De Vlaamse kortfilm beleeft opnieuw hoogdagen. Het regent selecties, prijzen en nominaties
voor nieuw werk van een nieuw filmtalent. Dalton Distribution, de distributiewerking van het
Internationaal Kortfilmfestival Leuven, presenteert een nieuwe compilatiefilm van zes
nieuwe Vlaamse kortfilms, waaronder: The Importance of Sweet & Salt, Baghdad Messi,
Rotkop, Kus Me Zachtjes, Mont Blanc en de meest spraakmakende 'Dood van een Schaduw',
met Matthias Schoenaerts in een glansrol.
Afspraak: Om 19u30 in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 01/04.

 Vrijdag 05/04: VOORDRACHT: DE KEPLER RUIMTETELESCOOP
NASA's Kepler satelliet speurt al sinds begin 2009 naar planeten rond verre sterren. Kepler
meet hiervoor quasi continu de helderheid van ongeveer 150.000 sterren. Intussen zijn meer
dan 2000 kandidaatplaneten geïdentificeerd. Met gastspreker Steven Bloemen (KULeuven)
bekijken we enkele belangrijke ontdekkingen en bespreken de implicaties van het Kepleronderzoek op ons inzicht in het aantal planeten dat er in onze Melkweg voorkomt. We staan
ook even stil bij een aantal opzienbarende ontdekkingen op vlak van dubbelsterren en het
onderzoek naar het sterinwendige via asteroseismologie.
Afspraak: Om 20u aan bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 03/04.

 Zaterdag 06/04: ARCHITECTURALE WANDELING IN DE HAAN (MET GIDS)
Een wandeling in het architecturaal erfgoed van De Haan. Heel wat bekende architecten
hebben hun stempel gedrukt op de villawijk van de Concessie: William Kidner, Emmanuel
Colinet, Valentin Vaerwyck, Leo Ide, ... Vooral de Haanse architect Leo Ide heeft grote naam
gemaakt in De Haan met o.a. Astoria en de verbouwing van het Grand Hotel du Coq-sur-Mer.
Deze architectuurwandeling is een echte aanrader voor wie van mooie gebouwen houdt.
Afspraak: Om 13u45 aan het infokantoor De Haan, Koninklijk Plein te Klemskerke.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy zo snel mogelijk verwittigen van je deelname.

 Vrijdag 12/04: 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: Caroline verwittigen voor 11/04.
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 Zaterdag 13/04: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN TORHOUT
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. Feestzaal Gravenhof in
Torhout 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: Vanaf 21u in Feestzaal Gravenhof, Oostendestraat 343 te Torhout.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 12/04 voor de reservatie.

 Zondag 14/04: WANDELING IN EN OM STUIVEKENSKERKE (MET GIDS)
In 2008 was Stuivekenskerke nationaal nieuws. Het behoorde tot de vijftien finalisten van
'Het Mooiste Dorp' in Vlaanderen. We hebben ervoor gestemd maar haalden de eindmeet
net niet. De wandeling gaat naar het zuiden van Stuivekenskerke (richting Oud Stuivekens)
met de nodige aandacht voor het ontstaan van de Eerste Wereldoorlog, de verschrikking
ervan, de oorlogsrestanten en de wederopbouw. Ook ontstaan en verdere ontwikkeling van de
natuurgebieden in de streek worden niet vergeten.
Afspraak: Om 13u30 aan Station Oostende of om 14u15 aan de kerk van Stuivekenskerke.
Prijs: € 2 (+ eventueel € 1 voor documentatie)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 2 storten voor 06/04. Carpooling is mogelijk.

 Vrijdag 19/04: LEZING: JAN LEYERS 'DE WEG NAAR HET AVONDLAND'
Jan Leyers geeft een nieuwe reeks lezingen over zijn reisserie ‘De weg naar het Avondland’.
In het spoor van onze verre voorouders trekt hij van Ethiopië, het land waar het menselijke
avontuur begon, naar de plek in Europa waar hij vandaag woont. De route loopt door Soedan
en Egypte, Israël en Turkije. Langs de eigenzinnige Kaukasusrepublieken Armenië en Georgië
trekt Leyers door Rusland en Oekraïne, om via Polen het Avondland te bereiken. De weg naar
het Avondland is een tocht door woestijnen en miljoenensteden, door arme en rijke landen,
door democratieën en dictaturen. Jan Leyers komt erachter hoe mensen langs de route naar
hun verre neven uit het Westen kijken, waar ze het Westen om benijden en welke westerse
verworvenheden ze liever aan zich voorbij zien gaan. Tegelijk gaat hij op zoek naar wat wij
zelf zijn kwijtgespeeld op onze lange weg naar het Avondland.
Afspraak: Om 19u30 in het CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 9
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 21/04: QUIZNAMIDDAG EN AVOND-ETENTJE
Vanaf 16u nemen we deel aan een quiznamiddag waar onze algemene kennis wordt getest.
In groepjes van acht strijden we voor een plaatsje helemaal vooraan in de rangschikking.
Als beloning voor de inzet volgt er om 18u een etentje met aperitief, vol-au-vent met puree
en een koffie als afsluiter.
Afspraak: Om 15u30 in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben nog enkele plaatsen voor de snelste die Genyflore verwittigen
en € 15 storten.
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 Zaterdag 27/04: 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 € 3,90/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 26/04 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 28/04: VERJAARDAGSONTBIJT
Het verjaardagsontbijt is een nieuwe activiteit die we om de drie maanden willen herhalen.
Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: januari, februari en maart) verjaard zijn
willen we in de bloemetjes zetten en samen hun verjaardag vieren bij een gezellig ontbijt.
Voor het uitgebreide buffet betalen onze jarigen niets maar we vragen wel € 5 borg die je
bij deelname terugkrijgt. Voor de andere deelnemers kost het € 10.
In 't Duinekeuntje kunnen we eten van 09u tot 11u. Op ons wachten allerlei lekkere dingen:
koffie, thee, warme chocomelk, warme melk, fruitsap, brood, witte pistolet, bruine pistolet,
croissant, hesp, kaas, brie, salami, gekookt eitje, boter, confituur, choco en yoghurt.
Afspraak: Om 9u in 't Duinekeuntje, Middenlaan 92 te Oostende-Raversijde.
Prijs: € 10 (€ 5 borg voor de jarigen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 20/04.

