1
België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
059/51.81.66
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Lidgeld: € 54 per jaar
Patrick
0472/41.63.46
059/43.54.28
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
0470/54.47.02
www.niet-alleen.be
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – APRIL 2014

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:
-

Snel – Patrick verwittigen en € 5 storten voor de 'VOK-Quiz' op 19/04.
04/04 – Caroline verwittigen en € 13 storten voor het 'Kleinkunsteiland' op 18/04.
14/04 – Patrick verwittigen voor het 'Paasetentje' op 21/04.
16/04 – Genyflore verwittigen en € 11 storten voor het 'Spaans concert' op 25/04
19/04 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de 'Afro C. Launch Party' op 03/05.
19/04 – Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het 'Verjaardagsontbijt' van 27/04.
25/04 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor het 'Kortfilmfestival' op 30/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 18 mei gaan we op daguitstap naar Ieper met als motto ‘Herinner de Groote Oorlog’.
We bezoeken o.a.: het In Flanders Fields Museum, Essex Farm Cemetery, Canadees monument in
Sint-Juliaan, Tyne Cot Cemetery, Memorial Museum Passchendaele 1917 en de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze. We eindigen deze boeiende dag onder de Menenpoort in Ieper
waar we aanwezig zijn voor de Last Post. Meer info over deze uitstap in de volgende Nieuwsbrief.
Hou alvast deze datum vrij !!!
In juni plannen we een meerdaagse uitstap voor fietsers en niet-fietsers.
De fietsers vertrekken vrijdag 13 juni in de richting van Lo (40 km) waar we zullen logeren in
hotel ‘Oude Abdij’ te Lo-Reninge. Voor diegenen die iets minder sportief zijn, maar toch willen
meegenieten van dit weekend, bestaat de mogelijkheid om in de late namiddag de groep te
vervoegen in Lo. Een meer gedetailleerde planning van de activiteiten kan je vinden in de bijlage
Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij Patrick en storten een voorschot van € 80.
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 Vrijdag 04/04: LIVE OPTREDEN: BELPOP BONANZA

In Belpop Bonanza brengen muziekjournalist Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing enkele
toevalligheden en verbanden in kaart omtrent enkele memorabele Belgische muzikanten en
nummers. Schrijver-spraakwaterval Jan Delvaux en dj-verteller Bobby Ewing zijn op
strooptocht gegaan in de archieven en hebben enkele mooie momenten geïsoleerd. De twee
bedienen zich van geluidsfragmenten, ambachtelijk gemaakte mixes, hoesjes, lijstjes, foto’s,
filmpjes en ander snoepgoed. Verwacht u aan ernst, hilariteit, ontroering, trivia en
amateurfilosofie.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 05/04: BEZOEK AAN 'DE GROTE POST' (MET GIDS)

De gidsen van de Gidsenkring Lange Nelle beschikken over een gegronde kennis van architect
Gaston Eysselinck en de historiek van het gebouw. Ook de restauratie en renovatie en het
huidige gebruik als Cultuurcentrum komen aan bod in de rondleiding.
Afspraak: Om 14u op de trappen van CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a te Oostende.
Prijs: GRATIS (wij betalen de gids)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 04/04.
Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Vrijdag 11/04: 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 10/04.

 Zondag 13/04: WANDELING: IN HET SPOOR VAN DE ZEEBONK (MET GIDS)

We wandelen door het oude visserskwartier van Oostende, te beginnen aan de bekende
ijslandvaarder ‘De Amandine’. We dompelen ons onder in het leven van de echte ‘Zeebonken’.
De gids weet ons te boeien met anekdotes over de leefwereld van de vissers en hun families,
hoe ze werkten, wat hun taal was. Over het harde werk en het armoedig bestaan, nu en dan
vertier waarbij de alcohol rijkelijk vloeide.
Een wandeling met aandacht voor de historie van Oostende en haar visserij...
Afspraak: Om 10u15 aan In en Uit, Monacoplein 2 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 12/04.
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 Vrijdag 18/04: LIVE OPTREDEN: KLEINKUNSTEILAND

‘Kleinkunsteiland’ neemt je mee in de sfeer van een nostalgische liedjescarrousel, met
nummers die je allemaal terug wil horen, of waarvan je niet meer wist dat ze bestonden.
Lucas Van den Eynde, Jan De Smet, Barbara Dex en Nele Goossens, allen met een
onweerstaanbaar charisma staan opnieuw te trappelen om je onder te dompelen in een
muziekbad vol eigenzinnige en geestige interpretaties van bekende kleinkunstliedjes.
Afspraak: Om 19u30 in De Zwerver, Dorpstraat 95 te Leffinge.
Prijs: € 13
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 13 storten voor 04/04.

 Zaterdag 19/04: LENTEWANDELING IN HET STADSRANDBOS (MET GIDS)

In het voorjaar valt nog veel licht door de kruinen van de bomen. Veel kruiden profiteren van
deze korte periode om snel te groeien en te bloeien. De bloemen trekken insecten aan en die
trekken op hun beurt (zang)vogels aan. Een uitgelezen moment voor een wandeling met een
gids van Natuurpunt door dit jonge bos.
Afspraak: Om 13u45 aan kruispunt Gistelsesteenweg en Grintweg te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 17/04.

 Zaterdag 19/04: VOK-QUIZ: 'VRIJE TIJD, ONTSPANNING EN KULTUUR'

Staat je kennis over Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur op peil, dan ben je welkom op de
jaarlijkse VOK-Quiz van de Wijkwerking Nieuwe Koerswijk. Onder de deelnemers vormen we
groepjes van vier om te strijden voor de eeuwige roem. Ook al winnen we niet, we zullen
zeker weer goed lachen. OPGELET: de plaatsen zijn beperkt en voor de rapste die storten.
Afspraak: Om 19u15 in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick zo snel mogelijk verwittigen en € 5 storten.

 Zaterdag 19/04: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN OOSTENDE
Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder onze leden.
Na een lange afwezigheid is de dansavond terug in feestzaal Ten Stuyver.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'Ten Stuyver', Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 17/04 voor reservering van een tafel.

 Maandag 21/04: PAAS-ETENTJE IN HET KONINGINNEHOF EN WANDELING
Als de lekkere paaseieren al wat verteerd zijn kan je vandaag terecht in het Koninginnehof
voor onze 'Paas-dagschotel'. Na de maaltijd werken we toch een beetje van de opgenomen
calorieën af en maken een wandeling in ons 'Bosje' onder de deskundige leiding van Patrick.
Afspraak: Om 12u30 in het Koninginnehof, Platanendreef 1 te Oostende.
Prijs: € 14 (dagschotel zonder drank)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 14/04.
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 Vrijdag 25/04: SPAANS CONCERT VAN ESTA LOCO 'HASTA EL FONDO'
De groep wil na hun derde CD ’Enamorado anonimo’ ook graag eens grasduinen in vroeger
werk. Naast hun nieuwe liedjes brengen ze een update van Esta Loco klassiekers in een
nieuwe wervelende show van wat je allemaal met Spaanse muziek en dans kan doen.
Uw zintuigen zullen gestreeld worden en uw heupen zullen jeuken !!!.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 te Zedelgem.
Prijs: € 11
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 11 storten tegen ten laatste 16/04.

 Zaterdag 26/04: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI

Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen. We gaan er niet naartoe om
de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven…
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor een spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,20 per spel.
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: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 24/04 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 27/04: VERJAARDAGSONTBIJT

Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: januari, februari, maart) verjaard zijn willen
we in de bloemetjes zetten en samen hun verjaardag vieren bij een gezellig ontbijt.
Voor het uitgebreide buffet betalen onze jarigen € 5, voor de anderen kost het € 10.
In 'Le Grand Café du Bassin' kunnen we eten van 9u tot 11u.
Afspraak: Om 9u in 'Le Grand Café du Bassin', Visserskaai 1 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 19/04.

 Woensdag 30/04: KORTFILMFESTIVAL: DELICATESSEN

Na een eerste –zeer gesmaakt- bezoek aan de voorstelling van het Internationaal
Kortfilmfestival vorig jaar, kunnen we vandaag alweer heel wat kortfilmtalent ontdekken.
In de selectie zitten dit jaar opvallend veel bekende (Vlaamse) namen.
Afspraak: Om 19u30 in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 8 te Bredene.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 25/04.

 Zaterdag 03/05: AFRO C. LAUNCH PARTY

Elk jaar is er tijdens de zomermaanden het tweedaagse Afro Caribbean Festival in Bredene.
De Afro C. Launch Party is hier de voorbode van. Uiteraard staat op dit feestje de muziek
centraal, daarvoor zorgen het East End Rock Soundsystem, de Brusselse dj Mukambo en
Buscemi feat. Squadra Bossa.
Afspraak: Om 20u in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 8 te Bredene.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 19/04. Plaatsen zijn beperkt.
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Meerdaagse (fiets)uitstap naar Lo
13 juni - 15 juni
Dag 1:
- De fietsers vertrekken vanaf de kerk van Stene naar Leffinge via het kanaal naar de Ganzepoot
in Nieuwpoort. Hier werd de IJzervlakte onder water gezet. We nemen hier een korte stop
voor een hapje. Daarna volgen we een stuk het traject van de vroegere spoorweg NieuwpoortDiksmuide die de scheiding was tussen de Duitse troepen en de geallieerden. We rijden dan via
de polders, langs Lampernisse om zo Lo te bereiken (afstand 40 kilometer).
- Inchecken in hotel ‘Oude abdij’.
- We brengen een kort bezoek aan Lo.
- Niet-fietsers vervoegen de groep voor een driegangen maaltijd en overnachting.
Dag2:
- Na het ontbijt rijden we naar Bezoekerscentrum Jules Destrooper voor een bezoek met gids.
- De fietsers vertrekken onmiddellijk naar Mout- en brouwhuis De Snoek in Fortem.
- De niet-fietsers doen een kleine wandeling met onder andere kerk, stadhuis, Westpoort en
Caesarboom en vertrekken dan ook naar De Snoek.
- In De Snoek nemen we een kleine maaltijd (kan vanaf 5,50 euro).
- Bezoek aan Mout- en brouwhuis De Snoek met gids.
- De fietsers doen nog een kleine rit richting Lo.
- De niet-fietsers brengen eventueel een bezoek aan de Sint Sixtusabdij in West-Vleteren en
vervoegen dan de groep in Lo.
- Vijfgangen menu met nadien mogelijkheid tot dansen en daarna overnachting.
Dag 3:
- Na het ontbijt rijden we eerst naar Diksmuide voor een bezoek aan het vernieuwd museum in de
IJzertoren.
- We nemen een snack in de omgeving.
- Voor de niet-fietsers is het programma na de snack afgelopen.
- De fietsers rijden over Keiem, Zevekote, Gistel en de Groene 62 terug naar Stene.

In het hotel beschikken we over een geluidsinstallatie en een locatie waar we ’s avonds kunnen
dansen…
Het hele weekend kost rond de € 150. Daarin is inbegrepen (2x) ontbijt, (2x) avondmaal en de
bezoeken aan Jules de Strooper, De Snoek en De IJzertoren.

Geïnteresseerden kunnen inschrijven bij Patrick en storten een voorschot van € 80.

