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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 – JULI 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 – Caroline verwittigen en € 3 (borg) storten voor 'Vlaanderen Feest' op 05/07.
Direct – Het saldo van € 10 storten voor de 'Hot Summer Barbecue' op 13/07.
05/07 – Patrick verwittigen en € 5 storten voor 'Villa Les Zéphyrs' op 07/07.
10/07 – Genyflore verwittigen voor de Folkavond op 12/07.
10/07 – Eddy verwittigen voor 'Oostende oender woater' op 13/07.
16/07 – Caroline verwittigen en € 10 storten voor het bezoek aan Veurne op 27/07.
18/07 – Genyflore verwittigen voor de Nationale Feestdag in Brussel op 21/07.
18/07 – Eddy verwittigen voor 'Oostende Koerse' op 22/07.
24/07 – Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 28/07.

We zijn alweer volop bezig met de voorbereiding van een nieuwe weekenduitstap. Wat het wordt
blijft voorlopig nog een verrassing. We kunnen wel zeggen dat er al twee chalets besproken zijn
ergens in ‘het Vlaamse land’ voor het weekend van 27, 28 en 29 september. We vertrekken pas
de vrijdagavond en er zal voorrang gegeven worden aan leden die tot nu toe niet mee konden
gaan omdat ze op vrijdag geen verlof konden krijgen. De kosten worden geraamd op € 150, alles
inbegrepen behalve het ‘Laatste Avondmaal’ in een restaurant op de terugweg.
Wil je zeker zijn van één van de tien plaatsen neem dan snel contact op met Patrick.
De laatste maanden gebeurt het weer regelmatig dat leden inschrijven voor een activiteit en
ook storten maar dan op het laatste moment toch weer afzeggen of gewoon niet afkomen. Ze
verwachten dan ook soms nog dat ze het gestorte bedrag zomaar terug kunnen krijgen. Het is
evident dat dit niet steeds mogelijk is voor ons. Alle gevallen zullen door het bestuur besproken
worden en eventueel zal bij teruggave toch een administratieve kost aangerekend worden.
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:Vrijdag 05/07: LIVE OPTREDEN: EVA DE ROOVERE EN HET ZESDE METAAL
In kader van het jaarlijks evenement 'Vlaanderen feest' komen vanavond Eva de Roovere en
en de groep Het Zesde Metaal naar Gistel.
Eva De Roovere is een Belgische singer-songwriter. Na haar studies sloot zich in 1996 als
zangeres aan bij de Belgische folkformatie Kadril. Acht jaar later begon ze aan een
succesvolle solocarrière en in 2006 kwam haar eerste soloalbum uit.
Het Zesde Metaal is een Belgische band rond de Wevelgemse zanger Wannes Cappelle en
een wisselende bezetting die eigenwijze West-Vlaamse nummers brengt. Hun eerste
optreden was in 2005 op Theater aan Zee.
Afspraak: Om 19u aan cc Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: GRATIS (we vragen wel € 3 borg)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: We heben een beperkt aantal kaarten besteld voor de snelste die Caroline
verwittigen en € 3 storten op onze rekening.

 Zondag 07/07: FIETSTOCHT: BEZOEK AAN VILLA LES ZEPHYRS (MET GIDS)
We fietsen naar Westende waar een gids ons opwacht om villa Les Zéphyrs te bezoeken. In
deze gerestaureerde villa kun je zien hoe een (iets meer gefortuneerde) familie in de jaren
30 haar vakantie aan zee doorbracht. Op een interactieve manier ontdek je er de
geschiedenis van Westende-Bad, de kustarchitectuur, de vakantie van de bourgeoisie en het
huispersoneel. Na deze cultuurdoop wordt het dan tijd voor een terrasje met pannenkoek of
wafel. Bij regenweer gaan we niet met de fiets maar nemen we de tram.
Afspraak: Om 13u30 aan de OLV-ter-Duinenkerk (Ensorkerkje), Duinenstraat te Oostende of
om 14u30 aan villa Les Zéphyrs, Henri Jasparlaan 173 te Westende-bad.
Prijs: € 5 (inclusief gids)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 5 storten voor 05/07.

: Maandag 08/07: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND EN VURIGE MAANDAG
Op deze (hopelijk) zonnige avond komen we eens samen op het terras van Chalet Minigolf in
het Leopoldpark. Hier 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 praatje.
Als het weer het toelaat gaan we tegen 23u naar de zeedijk voor het vuurwerk.
Afspraak: Om 20u in Chalet Minigolf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 05/07.

 Vrijdag 12/07: FOLKAVOND MET DE SMOKEY MIDNIGHT GANG
Swing, Rhythm & Blues, Jump & Jive, Boogie Woogie: ze zijn weer helemaal terug van
weggeweest. De Smoky Midnight Gangsters zijn door de wol geverfd. Al jaren interpreteren
en bezingen ze de jaren '30, '40 en begin jaren '50. De periode waarin 'mobsters' à la
Capone hoogtij vierden en rijk werden door de illegale handel in alcohol.
Maak kennis met de gekste familie muzikale mafiosi!.
Afspraak: Om 19u30 aan het Turkeyenhof, Zegelaan 42 te Bredene-Dorp.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 10/07.
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 Zaterdag 13/07: WANDELING: 'OOSTENDE OENDER WOATER' (MET GIDS)
In 1953 werd Oostende voor het laatst door een vernietigende storm geteisterd die een
deel van de stad deed overstromen. Met de gids volgt u in woord en beeld het spoor van de
ravage en krijgt u te horen hoe onze kust zich voorbereidt op een nieuwe 1000–jarige storm.
Afspraak: Om 13u45 onder de luifel van het Stadhuis, Vindictivelaan 1 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 10/07.

 Zaterdag 13/07: 'HOT SUMMER BARBECUE' IN TEN STUYVER
Vandaag laten we ons weer culinair verwennen tijdens de ‘hot summer barbecue’.
Tijdens de receptie krijg je parelwijn, jus of sangria. Daarna volgt er een zeer verzorgd
groentenbuffet en barbecue met vis en vlees. Daarbij krijg je nog een halve liter frisdrank
of een halve fles wijn. De ambiance wordt gebracht door het huisorkest ‘Danny Jones’.
Afspraak: Om 18u45 in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Diegenen die ingeschreven zijn storten nog het saldo van € 10.

 Zaterdag 20/07: 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: € 10 voor een spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 3,90/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 18/07 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 21/07: NATIONALE FEESTDAG IN BRUSSEL
Op deze Nationale Feestdag trekken we als goede Belgen naar onze hoofdstad. Naast het
Nationaal Défilé (om 16u) staat er een groot volkfeest op ons te wachten met allerhande
activiteiten in het Warandepark, de Zavel en het Poelaertplein. Er zijn concerten, sport- en
andere initiaties, demonstraties van onze verschillende nationale diensten, militaire tanks en
vliegtuigen en zelfs ... een ongelooflijke Death Ride.
Voor de late blijvers is er om 23u nog het pyromuzikaal vuurwerk aan het Paleizenplein.
Afspraak: Om 11u20 aan het station van Oostende, we nemen de trein om 11u43.
Prijs: GRATIS (Summer deal ticket € 15)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 18/07.

 Maandag 22/07: EEN AVONDJE 'OOSTENDE KOERSE'
Elke rendag zijn er zowel draf- als galopkoersen. Op deze 'premium' koersdag staan en ook
koersen met Arabische volbloedpaarden op het programma. Daarnaast treden er elke editie
verschillende Vlaamse Artiesten op na het einde van de laatste koers (+/- 20u15).
Vandaag zijn dit: Yves Segers, Elke, De Romeo's en Swoop.
Afspraak: Om 18u op het terras van de Belvédère, Koningin Astridlaan 11 te Oostende.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 18/07.
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 Zaterdag 27/07: BEZOEK: VEURNE EN DE FILMSET 'IN VLAAMSE VELDEN'
Wil je de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog verkennen? Kom dan mee naar Veurne.
We beginnen de dag met een gezellig etentje in restaurant 'De Plakker' op de markt.
Voor opnames van de nieuwe tv-reeks 'In Vlaamse velden' werd begin 2013 op de site van de
Suikerfabriek in Veurne een waarheidsgetrouw slagveld met loopgraven aangelegd. Na de
opnames, die plaatsvonden in april, werd beslist om deze unieke site open te stellen.
Na dit bezoek doen we met de gids ook nog de Rachel Ryckewaert-wandeling doorheen het
centrum van Veurne en brengen we een bezoek aan het Stad- en Landshuis.
Afspraak: Om 11u aan het station van Oostende, om 11u45 aan restaurant 'De Plakker', Grote
Markt 14 te Veurne of om 13u45 aan Dienst Toerisme, Grote Markt 29 te Veurne.
Prijs: € 10 (inclusief gids maar zonder eten)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 10 storten voor 16/07 en melden naar welke
afspraakplaats je komt en of je zal eten in het restaurant.

 Zondag 28/07: VERJAARDAGSONTBIJT
Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: april, mei en juni) 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 Restaurant 't Duinekeuntje, Middenlaan 92 te Oostende-Raversijde.
Prijs: € 10 (€ 5 borg voor de jarigen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en 5€ (borg) of 10€ storten voor 24/07.

 Zaterdag 03/08: FIETSTOCHT NAAR HET STRIPDOOLHOF IN MIDDELKERKE
Hopelijk verdwalen we al niet tijdens onze fietstocht naar het stripdoolhof want hier wordt
het echt wel moeilijk om snel de juiste weg direct te vinden.
In 1999 werd gestart met een maïsdoolhof in Middelkerke. Op een oppervlakte van 5 ha
wordt de mais volgens een bepaald patroon gezaaid met tussenin wandelpaden. We worden
onderweg vergezeld van striphelden. Er is tevens een gezellig terras waar we nadien kunnen
genieten van een hapje en een drankje terwijl we geduldig wachten op de verdwaalden.
Afspraak: Om 13u30 aan de OLV-ter-Duinenkerk (Ensorkerkje), Duinenstraat te Oostende of
om 14u15 aan het Stripdoolhof, Abdesweg 15A te Middelkerke.
Prijs: € 3
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 3 storten voor 02/08.

 Zondag 04/08: BEZOEK: TENTOONSTELLING '100 JAAR ZEESTATION'
In het Stadsmuseum Oostende bezoeken we een thematentoonstelling over de bouw en de
ingrijpende veranderingen gedurende 100 jaar van het Zeestation aan de hand van foto's,
postkaarten en documenten. Achteraf wordt er nog wat nagepraat bij een koffie met ….
Afspraak: Om 14u30 aan Stadsmuseum Oostende, Langestraat 69 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 03/08.

