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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
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Lidgeld: € 48 per jaar
Bezoek ook eens onze website:
www.niet-alleen.be

Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
Eddy
0486/50.12.82
Patrick
0472/41.63.46
Caroline
0470/54.47.02
info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 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 5€ (borg) storten voor het gratis concert van de Refugees op
21/09 (tickets gereserveerd, OP is OP!)
- 01/09 – Patrick verwittigen en 13€ storten voor de BBQ met dansavond op zat. 07/09.
- 02/09 – Genyflore verwittigen voor Open Monumentendag op zo. 08/09.
- 12/09 – Caroline verwittigen en 5€ storten voor wandeling + bezoek Fort Napoleon met
fototentoonstelling op zo. 15/09
- 15/09 – Eddy verwittigen en 5€ storten voor de wandeling “Wildenburg ontmaskerd” op
zo. 22/09
- 17/09 – Caroline verwittigen en voorschot van 30€ storten voor het Live Concert van de
Barry White Experience op zat. 30/11.
- 21/09 – Genyflore verwittigen en 10€ storten voor het concert “Abba Gold” op zat. 28/09
(een aanrader!!)
Gelieve ook de data vermeld bij de activiteiten zelf in het oog te houden en te
respecteren!
Zaterdag 30/11: Om 20u30 is er een Live concert “Barry White Experience” in het Casino
Kursaal van Oostende met afterparty. De Barry White Experience met Eric Conley is een
eerbetoon aan de unieke muzikant, songwriter en producer Barry White, die gekend stond als de
“King of Soft Soul”. Een fantastische internationale live-show-evening met 18 top-muzikanten.
We kiezen voor de betere plaatsen van 55€ (reservatiekosten worden door de vereniging
gesponsord). Wie dit unieke concert niet wil missen, verwittigt Caroline en betaalt een
voorschot van 30€ tegen ten laatste 17/09!!
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BELANGRIJKE MEDEDELING: we vragen uitdrukkelijk om je TIJDIG aan te melden EN te
betalen en niet te wachten tot het allerlaatste moment, anders is het mogelijk dat – bij te
weinig deelnemers- de activiteit afgelast wordt.

 Zondag 01/09: OMMETOERTJE: KASTEELPARKKUNSTROUTE (MET GIDS)
Afgelast wegens te weinig deelnemers.

 Vrijdag 06/09: 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. Dit is
zonder enige verplichting!
Afspraak: Om 20u in 't Steentje, Steense dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 04/09.

 Zaterdag 07/09: BBQ EN VEILINGE DANSANT

We sluiten de zomer af met een barbecue (om 19u) en aansluitend (om 21u) een dansavond
ingericht door het wijkcomité VOK (Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur) van de Nieuwe
Koerswijk. Deze BBQ staat al jaren bekend voor zijn gezellige sfeer en puike organisatie.
Disco JMC Productions zorgt voor een nostalgische avond met hits van de jaren '60 tot nu.
Kom je enkel naar de dansavond dan betaal je niets en verwachten we je vanaf 21u.
Afspraak: Om 18u45 aan Veiling 'De Kust', Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 13
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Patrick verwittigen en 13€ storten voor 01/09.

 Zondag 08/09: OPEN MONUMENTENDAG IN OOSTENDE

Open Monumentendag is 25 jaar jong! Om dit te vieren stelde de dienst Cultuur een meer
dan uitgebreid programma samen. Zeker op het programma staan de Peperbusse en Villa
Maritza.
Afspraak: om 14u stipt aan de Peperbusse, Sint-Pietersstraat, Oostende
Prijs: gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 02/09.

 Vrijdag 13/09: BOOMBAL

We beginnen met een dansinitiatie waar er enkele eenvoudige groepsdansen zoals de jig en
de tovercirkel worden aangeleerd. Daarna zetten we het bal in en dansen we samen. Live
begeleiding door muzikanten van Boombal vzw. Met of zonder danservaring, iedereen is
welkom.
Afspraak: Om 19u in 'De Blomme', Chrysantenstraat 30 te Oostende.
Prijs: € 2,5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 10/09
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 Zaterdag 14/09: DANSAVOND CONTACT SOIREE CHIQUE IN ROESELARE

Alweer een avond voor de fervente dansers en de "wanhopige" vrijgezellen. Dit keer is
Contact Soirée te gast in Evenementenhal "Schiervelde", Diksmuidsesteenweg 396 te
Roeselare (ter hoogte van de Expohallen). Ons lid Philippe vertegenwoordigt ons vandaag.
Afspraak: Vanaf 21u op het bovenstaande adres.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief) – ter plaatse te betalen Aanwezig: Philippe
Opmerkingen: Philippe verwittigen (0496-03 97 50) tegen 12/09 voor reservatie tafel

Zondag 15/09: WANDELING + BEZOEK TENTOONSTELLING FORT NAPOLEON
De Amerikaanse fotograaf Bob Gruen reisde de wereld rond met muzikanten als Ike & Tina
Turner, The Clash, The Rolling Stones , Sex Pistols, Blondie, David Bowie, Led Zeppelin en
Madonna. Zijn beroemdste foto’s nam hij met John Lennon en Yoko Ono. Bob Gruen stelt
voor het eerst in zijn carrière tentoon in België. We steken “de plas” over met de veerboot,
wandelen tot aan het Fort Napoleon, waar we de tentoonstelling bezoeken en daarna een
koffie met ???? verorberen op het mooie terras met zicht op de duinen. Daarna wandelen en
nemen we de veerboot terug.
Afspraak: om 14u aan de veerboot, Visserskaai te Oostende (naast het Aquarium) .
Prijs: 5€ (incl. bezoek van het fort zelf)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en 5€ storten voor 12/09.

 Vrijdag 20/09: 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: € 17,50 voor spaghetti met 1 drankje en 2 spelletjes, of 10€ voor spaghetti alleen, of
3,90€/spel. (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 19/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 21/09: LIVE OPTREDEN: THE REFUGEES

Refugees ontstaan in ’89 en kunnen spreken van een rijk gevuld palmares. Zij verzorgden het
voorprogramma van Omar & The Howlers, Guy Forsyth, Living Blues, Lynyrd Skynyrd… Zij
stonden onder meer op de podia van Handzame Blues, Gentse Feesten en Paulusfeesten. Je
kan deze band het best omschrijven als Rough Rockin’ & Bluesin’. In hun muziek zijn
invloeden te horen van the Stones, George Thorogood en uiteraard ZZ Top.
Dit wordt een avond ambiance met goedlachse muzikanten zonder pretentie. Het voorprogamma wordt gevuld door Joni Sheila, een jonge vrouwelijke singer-songwriter.
Afspraak: Om 19u30 aan Zomerloos, Sportstraat te Gistel
Prijs: gratis (wel 5€ borg)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: We hebben reeds een aantal tickets besteld voor de rapste die Caroline
verwittigen en 5€ storten op onze rekening.
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 :Zondag 22/09: WANDELING “WILDENBURG ONTMASKERD”

Wandel samen met baron van der Bruggen langs kastelen en kapelletjes uit de 18de en 19de
eeuw doorheen Wildenburg, een monument op zich in Wingene. Je geniet van de natuurlijke
schoonheid en rust van de bossen. Laat je onderdompelen in het spannende verhaal over de
moord op de baron en luister naar de verhalen over zijn familiegeschiedenis. De wandeling
sluiten we af met een lekker streekdrankje (in het programma inbegrepen).
Afspraak: Om 14u aan de Kerk van Wildenburg, Beernemsteenweg, 8750 Wingene, of om 13u
aan het station van Oostende.
Prijs: 5€ p.p. (de gids wordt hoofdzakelijk door de vriendenkring gesponsord)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 5€ storten tegen 10/09

 Vrijdag 27/09: MEERDAAGSE UITSTAP NAAR DE VLAAMSE ARDENNEN
De inschrijvingen hiervoor zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 28/09: POP EN ROCK CONCERT “ABBA GOLD”

Abba Gold is een hommage aan de muziek van Abba in zijn originele vorm: twee vrouwen,
fantastische liedjes en een rock-‘n-rollband die niet te versmaden is! Met originele leden uit
de cast van de Mamma Mia musical London ! EEN ECHTE AANRADER voor degenen die dit
optreden op de Paulusfeesten gemist hebben!!
Afspraak: om 19u30 in het Staf Versluyscentrum, Kapellestraat 76, Bredene.
Prijs: 10€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 10€ storten tegen 21/09.
Dit optreden vindt plaats in De Box, achter het podium. Hoofdzakelijk staanplaatsen.

Het gebeurt regelmatig dat leden zich inschrijven voor een gratis activiteit, maar kort vooraf
weer afzeggen of zelfs zonder verwittiging gewoon niet afkomen.
Vele van deze activiteiten gaan echter niet van onszelf uit, zodat wij het juiste aantal
deelnemers vooraf moeten doorgeven aan de organisatie. Het is dan ook helemaal niet plezant
als er op de activiteit (veel) minder mensen komen opdagen. Bovendien maakt dit zeker geen
goede indruk op de organisatie.
Om dit te vermijden, 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 wordt.

