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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 – AUGUSTUS 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 € 3 storten voor het 'Stripdoolhof' op 03/08.
Direct – Patrick verwittigen en € 3 storten voor het bezoek aan AZ Damiaan op 17/08.
23/08 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de 'Fietssmoeffeltocht' op 28/08.
23/08 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de 'Kasteelparkkunstroute' op 01/09.
29/08 – Caroline verwittigen en € 13 storten voor de Zandsculpturen op 31/08.

De deelnemers aan de weekenduitstap van september worden gevraagd om een eerste voorschot
van € 50 over te schrijven begin augustus en een tweede schijf van € 50 begin september.
Indien gewenst kan je ook het volledig bedrag (€ 100) begin augustus storten.
Van maandag 12 tot zondag 18 augustus is er in Oostende weer de jaarlijkse Paulusfeesten. Het
programmaboekje is te verkrijgen in het toerismebureau en op heel veel locaties in Oostende.
Gezien het zeer uitgebreide programma en de verschillende interesses van onze leden zetten we
dit jaar niets op het programma. Heb je interesse in één of meer van de optredens contacteer
dan toch eens Patrick, hij zal er zowat elke dag wel eens aanwezig zijn.
Het gebeurt steeds meer dat er ‘veel’ leden zich inschrijven voor een gratis activiteit maar kort
vooraf toch weer afzeggen of zelf gewoon niet afkomen zonder te verwittigen. Veel van die
activiteiten gaan echter niet van onszelf uit, zodat wij ook genoodzaakt zijn het juiste aantal
deelnemers vooraf door te geven aan de organisatie. Het is dan ook helemaal niet plezant als er
op de activiteit een hoop minder opdagen. Om dit te verhinderen werd er beslist om voor alle
gratis activiteiten die we bij een andere organisatie moeten boeken een borg te vragen die bij
effectieve deelname terugbetaald zal worden.
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 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 maïs 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.

: Maandag 05/08: 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 22u30 naar de zeedijk voor het vuurwerk.
Afspraak: Om 20u in Chalet Minigolf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 03/08.

 Zaterdag 10/08: LIVE OPTREDEN: LETS ZEPPELIN 'LETS DANCE'
Vrijstaat O nodigt iedereen uit voor een danspartij aan de zeedijk van Oostende: Elvis,
Beatles, Stones, Soul Music, Tango, Salsa, Reggae, alle muziekgenres passeren de revue.
Genieten van onvervalste toppers uit de Golden Years, gemixt met hedendaagse leukerds!.
Afspraak: Om 16u in Vrijstaat O, Zeedijk 10 te Oostende (ter hoogte van de Drie Gapers).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 09/08.

 Zaterdag 10/08: MUSEUMNOCTURNE: VENETIAANSE GAANDERIJEN
Vanavond gaan we naar de Venetiaanse Gaanderijen met de tentoonstelling 'Bonjour
Ostende'. De stad vormde voor menig kunstenaar een inspiratiebron en de tentoonstelling
geeft een chronologisch overzicht van Oostende in de internationale kunst.
Na het bezoek kunnen we samen nog iets gaan eten in Chalet Minigolf in het Leopoldpark.
Afspraak: Om 17u45 aan de ingang van de Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk te Oostende.
Prijs: GRATIS (zonder eten)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 09/08 (vermelden of je ook blijft eten).
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 Zondag 11/08: STRAND- EN DUINENWANDELING
Op deze (hopelijk) zonnige zondag gaan we gewoon eens ontspannend wandelen langs een
stukje van onze prachtige stranden en duinen. We starten ongeveer ter hoogte van Fort
Napoleon en wandelen via het beachhouse Twins in Bredene richting De Haan (+/- 10 km).
Of we ook te voet terugkeren of met de tram zien we dan wel.
Afspraak: Om 14u30 aan tramhalte 'Duin en Zee' (met grote autoparking) te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 09/08.

 Zaterdag 17/08: BEZOEK: AZ DAMIAAN IN HET NIEUW (MET GIDS)
Al aan de ingang van het ziekenhuis zie je dat dit niet zomaar een gebouw is. Er staan kunstwerken die een mooi geheel zijn en die je nieuwsgierig maken naar achtergrondinformatie.
Deze morgen hoor je in het auditorium het verhaal van het groots bouwproject en de vele
kunstwerken. Daarna volgt een rondleiding langs deze kunstwerken en een kort bezoek aan
één van de moderne zorgeenheden.
Na het bezoek kunnen we samen nog iets gaan eten in het Koninginnehof.
Afspraak: Om 9u45 aan de ingang van AZ Damiaan in de Gouwelozestraat te Oostende.
Prijs: € 3 (zonder eten)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick zo snel mogelijk verwittigen zodat we tijdig kunnen reserveren.

 Zaterdag 17/08: NOORDZEEFAKKELTOCHT IN MIDDELKERKE
Dit is een indrukwekkend spektakel waarbij zo'n 300 kustredders met een fakkel de zee
intrekken. Na de zwempartij is er een groots vuurwerk. We eindigen de avond met een
reddersfuif op het Epernayplein maar we proberen toch nog tijdig de laatste tram richting
Oostende te nemen.
Afspraak: Om 20u aan de trappen van Casino Middelkerke, Zeedijk te Middelkerke.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 16/08.

 Zondag 18/08: KUNSTZOMERWANDELROUTE TE LEKE-DIKSMUIDE
Op deze wandeling van 7 km worden op 14 mooie en originele locaties (kerk, oude molen, 3
gerestaureerde oude hoeves, pastorij, school, stockageloods en een oude winkel) de werken
van 45 kunstenaars tentoongesteld. Het aanbod is heel divers en kwalitatief hoogstaand.
Het is een vrije wandeling aan de hand van een plannetje en een programmaboekje (dat je
indien gewenst voor 7€ kunt aankopen, inclusief 2 consumpties op de eindlocatie).
Afspraak: Om 13u30 aan het station van Oostende of om 14u15 aan Kunstatelier 'Moeders
Huisje', Dwarsstraat 4 te Leke-Diksmuide.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 16/08.

 Zondag 18/08: AFSLUITING VAN DE 41E PAULUSFEESTEN
Op deze laatste dag van de Paulusfeesten neemt Patrick ons mee naar enkele van de
optredens die deze 41e editie afsluiten.
Afspraak: Om 20u op de trappen van de St. Petrus en Pauluskerk te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 16/08.
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 Vrijdag 23/08: 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 22/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 24/08: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ASSEBROEK
Weeral een avond voor de fervente dansers en de wanhopige vrijgezellen. Feestzaal 'De
Vossemeersen' in Assebroek (Brugge) is een prachtige gelegenheid waar 'Contact Soiree'
dansavonden voor alleenstaanden inricht. Ons lid Philippe vertegenwoordigt ons vandaag.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'de Vossemeersen', Vossensteert 80 te Assebroek (Brugge).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 22/08 zodat we een tafel kunnen reserveren.

 Zondag 25/08: ONZE EERSTE FIETSSMOEFELTOCHT
Deze fietstocht van zo'n 37 km start en stopt aan het Sint Annakerkje in Stene. We volgen
de Groene 62 tot aan het kanaal van Passendale en rijden verder naar Oudenburg. Hier
rusten we even met een drankje. Dan gaat het verder langs het jaagpad. In de 'Macarel'
nemen we ons middagmaal (voorstel: broodplank met kaas of hesp). Op de terugweg stoppen
we ook nog aan de Visserskapel, de Dahliatuin en 'Het Fietskotje' te Bredene, bekend voor
zijn ruime keuze in pannenkoeken. Tegen 18h30 verwachten we in Stene terug te zijn.
Afspraak: Om 10u30 aan de Sint Annakerk, Stenedorpstraat in Stene.
Prijs: € 10 (borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten tegen 23/08.

 Zaterdag 31/08: BEZOEK: ZANDSCULPTUREN IN BLANKENBERGE
Geen zomer zonder zandsculpturen! En dit jaar is er weer heel wat te beleven, poseren naast
Lady Gaga, voetballen met Beckham, bij de Mona Lisa in de lijst komen, een toespraak
houden met Albert Einstein, aan boord stappen van de Titanic, in bed kruipen met Brad Pitt,
fietsen tegen Tom Boonen, tennissen met Kim Clijsters en nog zoveel meer....
Afspraak: Om 13u30 aan Station Oostende of om 14u10 aan halte Sea Life in Blankenberge.
Prijs: € 13
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 13 storten voor 29/08.

 Zondag 01/09: OMMETOERTJE: KASTEELPARKKUNSTROUTE (MET GIDS)
De KasteelParkKunstroute (7 km) loopt langs een uitgestippeld parcours door het centrum
van Oostkamp. De route brengt ons langs adembenemende kasteelparken, tuinen,
monumenten en openbare gebouwen. Kunstwerken van Oostkampse en Vlaamse kunstenaars
worden in confrontatie met bijzondere locaties tentoongesteld.
Afspraak: Om 13u45 aan Bibliotheek-Infopunt, Kapellestraat 19 te Oostkamp.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 23/08.

