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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
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 – MEI 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 – Genyflore verwittigen en € 7 storten voor Theater Magie op 03/05.
01/05 – Caroline verwittigen en € 10 storten voor de spaghetti-avond op 04/05.
01/05 – Eddy verwittigenen en € 5 storten voor het Ommetoertje op 05/05.
10/05 – Caroline verwittigen voor de Moereveldwandeling op 12/05.
10/05 – Eddy verwittigen en € 10 storten voor het bezoek aan Historium op 18/05.
20/05 – Genyflore verwittigen en € 8 storten voor Ian Siegal op 25/05.

De Tuinen van Kent genieten een wereldreputatie voor hun exclusiviteit en hun natuurlijke
charme. Op zaterdag 15 juni gaan we er met Reizen Suffis naartoe. Na de overtocht per boot
bezoeken we ’s morgens Goodnestone, ’s middags stoppen we in Ashford of Tenterden voor de
lunch en in de namiddag bezoeken we Hole Park. Hier wordt door de eigenaars thee met gebak
van het huis geserveerd. We keren terug langs Smarden en stoppen nog in Folkestone voor een
wandeling langs de beroemde krijtrotsen. De dagtrip kost € 53 maar bij ons slechts € 45.
Wie mee wil gaan stort snel € 30 voorschot op onze rekening.
Op zondag 23 juni maken we met vtbKultuur een fietstocht van 12 km langs de tuinwijken van
Brussel. De geschiedenis van deze tuinwijken duurde maar kort, maar heeft zeer mooie sporen
nagelaten. De tuinwijken dateren uit begin 20e eeuw. Bij de bekendste horen zeker Le Logis,
Floréal en Kapelleveld die een bijzondere ingreep in het stedelijk landschap betekenden. Snuif de
gezonde lucht in de tuinwijken en fiets mee. Voor de gids en de huur van een fiets betaal je € 19.
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 Vrijdag 03/05: TONEEL: THEATER MAGIE 'TWEE VROUWEN'
Als Suzy, doornat en duizelig, aanbelt bij Madeleine, ontfermt die zich meteen over Suzy.
Tussen beide vrouwen ontstaat er een klik. Madeleine slaagt erin om Suzy opnieuw op te
werken tot een vrouw met herwonnen zelfvertrouwen. Deze bondgenootschap dreigt te
vervallen wanneer Madeleine zich opnieuw verzoent met haar oude minnaar. Suzy blijft
echter niet bij de pakken zitten en neemt haar lot in eigen handen.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore direct verwittigen en € 7 storten.

 Zaterdag 04/05: SPAGHETTI-AVOND TEN VOORDELE VAN VELO AFRIQUE
Bonjour Afrique stelt met de organisatie van Vélo Afrique twee doelstellingen voorop.
Enerzijds 40 deelnemers een onvergetelijk Senegalees avontuur bezorgen en anderzijds met
de verzamelde fondsen een nieuwe school bouwen in Dakar. Karlien, dochter van Ria (lid van
onze Vriendenkring), rijdt in de volgende editie 560km met de mountainbike door Senegal.
De opbrengst van deze spagetti-avond is ten voordele van het bouwen van de nieuwe school.
Afspraak: Om 18u30 in het VTI, Stuiverstraat 108B te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 10 storten voor 01/05.

 Zondag 05/05: OMMETOERTJE: WIJ GAAN NAAR AMERIKA (MET GIDS)
In de 18de en 19de eeuw zochten heel wat Vlamingen hun geluk overzee. Ze lieten hebben en
houden achter en vertrokken naar Amerika. Voor de één liep het verhaal fortuinlijker af dan
voor de ander. Wingene kon op een gegeven moment van een echte leegloop spreken: de
gemeente behaalde in West-Vlaanderen het hoogste aantal boeren die emigreerden.
Afspraak: Om 13u aan het station van Oostende of om 13u45 aan de Kerk Sint-Jan Baptist,
Keukelstraat 48 te Wingene.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 01/05. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 10/05: 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 09/05.

 Zaterdag 11/05: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ST.KRUIS
Weeral een avond voor de fervente dansers en de wanhopige vrijgezellen.
Salons Lodewijk van Maele in Sint Kruis (Brugge) is een prachtige gelegenheid waar 'Contact
Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht. Wij laten het aan onze leden over om er
een gezellige fuifavond van te maken.
Afspraak: Om 21u in Salons Lodewijk van Maele, Maalsesteenweg 488 te St.Kruis (Brugge).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 10/05 zodat we een tafel kunnen reserveren.

3

 Zondag 12/05: MOEREVELDWANDELING IN TORHOUT (MET GIDS)
Ten westen van Torhout leidt de Moereveldwandelroute (+/- 7,5 km) ons langs rustige
landwegen, oude en nieuwe boerderijen, weilanden en akkers. Het landschap is doorkliefd
met kleine waterlopen. Na de start aan d’Oude Smelterij gaan we via een graspad naar de
vallei van de Koebeek en de Spanjaardbeek. Op de terugweg wandelen we langs het
Moereveld, ooit een onherbergzaam heidegebied dat later fungeerde als zandgroeve.
Afspraak: Om 13u aan het station van Oostende of om 13u45 aan d'Oude Smelterij, Ieperse
Heerweg 5 te Torhout.
Prijs: GRATIS (wij betalen de gids)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 10/05. Carpooling mogelijk.

 Zaterdag 18/05: BEZOEK AAN HET HISTORIUM TE BRUGGE (MET GIDS)
Vandaag bezoeken we het nieuwe museum 'Historium' en daarna wordt onder leiding van een
gids de verschillende locaties bezocht die we in de Historium-attractie beleefden. Hierdoor
krijgen we een duidelijk en interessant beeld van de evolutie van de stad Brugge door de
eeuwen heen. Om 17u wordt het bezoek afgesloten met een harpconcert in 'Oud Sint-Jan'.
De namiddag besluiten we met een hapje en een drankje in een leuke eetgelegenheid.
Afspraak: Om 12u45 aan het station van Oostende of om 13u15 in de lokettenzaal te Brugge.
Prijs: € 10 inkom (wij betalen de gids)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 10 storten voor 10/05.

 Zondag 19/05: VERRASSINGSFIETSTOCHT
Deze namiddag gaan we op fietstocht met een verrassing als bestemming. De tocht is zo
gemaakt dat iedereen kan meefietsen. Aan de randparking staan ook gratis stadsfietsen ter
beschikking voor diegenen die er zelf geen hebben. We voorzien terug te zijn tegen 18u.
Afspraak: Om 13u30 aan de randparking 'Maria-Hendrikapark' te Oostende.
Prijs: VEEL ZWEET
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 17/05.

 Vr. 24/05 tot zo. 26/05: MEERDAAGSE UITSTAP NAAR BREDA
Deze keer gaat onze uitstap naar Breda waar we overnachten in Golden Tulip Mastbosch.
Vrijdag bezoeken we het Vincent van Gogh huis in Zundert, maken we een 'heilige wandeling'
in Roosendaal en bezoeken er ook het Grafisch Museum. Zaterdag varen we in Breda rond op
de 'Singels', bezoeken we het Miniaturenmuseum en maken nog een 'gevaarlijke wandeling'.
Zondag brengen we een bezoek aan Bergen op Zoom, het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
en spenderen we de laatste uurtjes in Goes.

 vrijdag 24/05: 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 23/05 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zaterdag 25/05: LIVE OPTREDEN: IAN SIEGAL (SOLO)
Deze Brit is gedrenkt in blues. Na twee doortochten met begeleidingsband komt Ian Siegal
nu solo langs. Deze virtuoze gitarist is zeker geen purist, zo laat hij met veel plezier
invloeden uit funk en soul toe. The voice of contemporary bleus is een 'veelspeler' en een
echt podiumbeest. Voor het optreden (om 21u30) drinken we samen nog een glaasje.
Afspraak: Om 20u30 in De Zwerver, Marktplein te Leffinge.
Prijs: € 8
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 20/05.

 Zaterdag 01/06: WANDELZOEKTOCHT LANGS DE POTTERIEREI IN BRUGGE
Met deze nieuwe zoektocht van de 'Koninklijke Kristoffel Zoektochtenclub' 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 informatie over het wel en wee van de Bruggeling langs de
Potterierei, in het noordelijk gedeelte van Brugge.
Met wat zoeken vinden we onderweg zeker ook wel een plaatsje waar we onze afgewandelde
calorieën weer kunnen aanvullen.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u30 in de lokettenhal van Brugge.
Prijs: GRATIS (treinticket = € 5)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 28/05.

 Zondag 02/06: BELLE EPOQUEFEESTEN IN OOSTENDE
Liefhebbers van de Belle Epoque worden in de Oostendse Hyppodroomwijk verwacht. De
Belle Epoquefeesten staan voor een brocante-markt, old-timers, oude motoren en oude
fietsen. Ze staan voor de deuntjes van een ouderwets draaiorgel en het zwieren op een
antieke carrousel. Het lievelingsdrankje van de bohémiens van toen was absint en dit duivels
lekkers goedje kun je er proeven. Er is ook een koffiebar met artisanaal gebak en de
Oostendse Visbakkers.
Afspraak: Om 09u45 aan het kruispunt van de Velodroomstraat en de Maria-Theresiastraat.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 31/05.

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.

