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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 – JUNI 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 wandelzoektocht in Brugge op 01/06.
Direct – Patrick verwittigen en € 18 storten voor Wouter Deprez op 08/06.
Direct – Caroline verwittigen en € 26 storten voor The Flying Pickets op 09/06.
Direct – Saldo van € 15 storten voor de daguitstap naar Kent op 15/06
Direct – Eddy verwittigen en € 5 storten voor het Ommetoertje naar Amerika op 16/06.
07/06 – Patrick verwittigen en € 35 storten voor het etentje in De Piraat op 21/06.
17/06 – Caroline verwittigen en € 3 storten voor de kruidenwandeling op 22/06.
19/06 – Genyflore verwittigen en € 19 storten voor de fietstocht in Brussel op 23/06.
22/06 – Eddy verwittigen voor de Zomerbingo in het Rozenhof op 29/06.
26/06 – Patrick verwittigen voor de Roger Raveelwandeling op 29/06.

Op zaterdag 10 augustus gaan we om 18u30 naar de ‘hot summer barbecue’ in Ten Stuyver.
Voor de receptie (met parelwijn, jus of sangria), uitgebreid groetenbuffet en barbecue (met vis
en vlees) betaal je € 30. Daarbij krijg je nog een halve liter frisdrank of een halve fles wijn.
De ambiance wordt gebracht door het huisorkest ‘Danny Jones’.
Wil je zeker zijn van een plaats verwittig dan Patrick en stort € 20 voorschot voor 16/06.
Het ‘winnende’ team van de quiz in Ten Stuyver weet wel waarom ze zeker moeten inschrijven !

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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 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
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
lekker goedje kun je er proeven. Er is ook een koffiebar met artisanaal gebak en een stand
van 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.

 Vrijdag 07/06: 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 06/06.

 Zaterdag 08/06: LIVE OPTREDEN: WOUTER DEPREZ 'HIER IS WAT IK DENK'
Wouter Deprez staat terug op de planken. Na een jaartje Zuid-Afrika wil Deprez eens zijn
gedacht zeggen. Eerlijk zeggen wat hij denkt. Ban de grappen omdat hij populair wilde
wezen. Enkel nog wat hij denkt! Wouter Deprez over 'Hier is wat ik denk'.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano van Marvin Gaye in het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 18
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben nog enkele tickets over voor de snelste die € 18 storten.

 Zondag 09/06: LIVE OPTREDEN: THE FLYING PICKETS
De Britse Flying Pickets zijn de bekendste a capella groep van West-Europa. Dertig jaar
geleden ontstonden ze uit een theatergezelschap, dat de story van de mijnwerkersstakingen
tegen de regering van Margaret Thatcher op de bühne bracht. Nu doen the Pickets weer het
vasteland aan. Hun stemmen zijn hun instrumenten. Ze brengen een energieke show met
classics en een selectie nieuwe arrangementen.
Afspraak: Om 20u aan CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 26
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Caroline verwittigen en € 26 storten.
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 Zaterdag 15/06: DAGUITSTAP NAAR DE TUINEN VAN KENT (MET GIDS)
De Tuinen van Kent genieten een wereldreputatie voor hun exclusiviteit en hun natuurlijke
charme. 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.
We verwachten terug te zijn in Veurne tegen 23u30.
Afspraak: Om 6u voor het station van Oostende (voor carpooling) of om 6u30 aan het
Bakkerijmuseum, Albert I laan 2 in Veurne.
Prijs: € 45
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Diegenen die ingeschreven zijn storten het saldo (€ 15) tegen 01/06.

 Zondag 16/06: OMMETOERTJE: WIJ GAAN NAAR AMERIKA (MET GIDS)
Hopelijk is de derde keer nu de goede en wordt de wandeling niet weer uitgesteld.
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 01/06. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 21/06: ETENTJE - GRILLEN NAAR HARTELUST IN DE PIRAAT
De 'Piraat GRILL' in Nieuwpoort laat u genieten van diverse 'buffets à volonté'.
Het eetbuffet bestaat uit: koude en warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en
grillades en nagerechten. Het drankenbuffet biedt u de keuze tussen rode, witte en rosé
wijn, verschillende biersoorten en diverse alcoholvrije dranken. Dit alles in een uitzonderlijk
decor van een 'Piratenschip' met verschillende zalen op meerdere niveaus. Wij hebben
alvast 'het ruim' voor onze groep gereserveerd.
Afspraak: Om 18u15 voor het station van Oostende (we nemen de tram van 18u30) of om
19u10 aan de tramhalte 'Cardijnlaan' in Nieuwpoort.
Prijs: € 35
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 35 storten voor 07/06.

 Zaterdag 22/06: KRUIDENWANDELING IN BULSKAMPVELD (MET GIDS)
We ontdekken de kruidentuin met een ervaren herboriste. De kruidentuin bevat meer dan
400 soorten kruiden en is daarmee één van de grootste van Vlaanderen. Elke maand zien de
kruiden er ook weer anders uit. Na het bezoek aan de tuin genieten we nog van een drietal
proevertjes die voor ons met verse kruiden uit de tuin werden klaargemaakt.
Afspraak: Om 13u15 voor het station van Oostende (voor carpooling) of om 14u aan het
bezoekerscentrum Bulskampveld, Bulskampveldlaan 9 te Beernem.
Prijs: € 3
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 3 storten voor 17/06.
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 Zondag 23/06: FIETSTOCHT MET VTBKULTUUR IN BRUSSEL (MET GIDS)
Vandaag 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. Huur van de fietsen is inbegrepen.
Afspraak: Om 10u15 voor het station van Oostende.
Prijs: € 19
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 19 storten voor 19/06.

 Vrijdag 28/06: 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!.
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: € 10 voor de spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze of € 3,90/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 27/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 29/06: ROGER RAVEELWANDELING IN OOSTENDE (MET GIDS)
Stad Oostende, gidsenkring Lange Nelle en VLOOT bieden de unieke kans om tijdens een
aantal momenten een begeleid bezoek te brengen aan de ‘verborgen schatten’ van recent
overleden kunstenaar Roger Raveel in het voormalig loodswezengebouw.
Nadien gaan we nog napraten op een gezellig terras.
Afspraak: Om 13u aan het visserschip Amandine, Vindictivelaan 35 te Oostende.
Prijs: € 2 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 26/06.

 Zaterdag 29/06: GROTE ZOMERBINGO IN HET ROZENHOF
Op vraag van enkele leden gaan we weer naar deze bingo avond. Winnen we niets dan doen we
het maar voor 'de leute en het plezier'.
Afspraak: Om 20u in Brasserie Rozenhof, Spaarzaamheidstraat 33, Oostende.
Prijs: Beslis je zelf
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 22/06.

 Zondag 30/06: ART NOUVEAU-WANDELING IN BLANKENBERGE
In Blankenberge dateren nog veel woningen uit de periode tussen 1890 en 1915. Binnen dit
patrimonium nemen de prachtige art-nouveaupanden een aparte en unieke plaats in. De gids
kruidt de wandeling met plaatselijke anekdotes en een vleugje nostalgische belle époquesfeer. Daarna zoeken we een mooie locatie op om de inwendige mens versterken.
’s Namiddags kunnen we misschien ook nog de zandsculpturen van Blankenberge bezoeken.
Afspraak: Om 9u voor het station van Oostende of om 9u50 aan het Bureau van Toerisme,
Leopold-III-plein te Blankenberge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 28/06.

