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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 – MEI 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:
-

02/05 – Eddy verwittigen en € 8 storten voor 'Frontzicht' op 16/05.
05/05 – Caroline verwittigen en € 12 storten voor 'De roze draad' op 17/05.
12/05 – Patrick (her)verwittigen en € 30 storten voor de daguitstap naar Ieper van 18/05
15/05 – Genyflore verwittigen en € 23 storten voor 'Kommil Foo' op 30/05.
26/05 – Genyflore verwittigen en € 3 of € 13 storten voor de 'Kunstroute' op 01/06.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Deelnemers aan het (fiets)weekend worden gevraagd het saldo van € 75 te storten voor 10/05.
Op vrijdag 06 juni komt Barbara Dex om 20u naar de kerk van Bekegem voor een akoestisch
concert ‘Bekegem Intiem’, enkel begeleid door twee gitaren. Wil je mee, verwittig dan Caroline
en stort € 12 voor 15/05.
Op zaterdag 07 juni is er in de leeszaal Don Bosco in Torhout een dansavond met een kip en
frietjes festijn voor € 15 (zonder drank). Om 20u start het eetfestijn gevolgd om 21u30 door
een spetterende dansavond. De avond kan gereserveerd worden door Genyflore te verwittigen
en te storten voor 24/05.
Op vrijdag 13 juni is er om 19u15 in de Bibliotheek van Oostende een boeiende voordracht met
als onderwerp ‘intro tot de klassieke muziek’. De GRATIS voordracht kan je reserveren bij
Caroline voor 10/05. Plaatsen voor deze activiteit zijn beperkt en voor de rapste.
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 Vrijdag 02/05: LIVE OPTREDEN: HOOVERPHONIC 'REFLECTION TOUR'

In 1996 verscheen Hooverphonic op de Belgische muziekscene met ‘A New Stereophonic
Sound Spectacular’. Hooverphonic bleef constant in beweging en varieerde van triphop tot
psychedelische weirdness en symfonisch geweld. In november 2013 bracht de groep rond
Alex Callier, Raymond Geerts en Noémie Wolfs met ‘Reflection’ hun achtste studioplaat uit.
Het werd een energieke ode aan de analoge sound, ditmaal zonder toeters, bellen of …
strijkers. Deze hebben plaats geruimd voor de stemmen, die centraal staan. Onder het
motto 'What we play, is what you get!' brengen ze hun nieuwe sound tot leven. Naast nieuw
werk, zullen ze ook de hits en enkele vergeten albumtracks analoog presenteren.
Afspraak: Om 20u aan de ingang van het Concertgebouw, 't Zand 34 te Brugge.
Prijs: € 30
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 03/05: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN GITS

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'De Oude Melkerij' in Gits is een zaal waar 'Contact Soiree' dansavonden voor
alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'De Oude Melkerij', Stationsstraat 143b te Gits-Hooglede.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 01/05 voor reservering van een tafel.

Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Vrijdag 09/05: LIVE OPTREDEN: THE GLENN AMBASSADORS BIG BAND

Sinds begin de jaren '40 is Hollywood de hoofdstad van de Jazz. De Verenigde Staten staan
op en gaan slapen op het ritme van de jazztonen. De muziek is overal terug te vinden.
70 jaar later zijn Moonlight Serenade, In the Mood, Chattanooga Choo Choo, Serenade in
Blue, American Patrol, Pennsylvania 6500, Stardust, … algemeen gekende nummers.
Met de Glenn Ambassadors Big Band keren we terug naar de jaren '40. Gegarandeerde
ambiance met 17 muzikanten, 3 zangeressen, 1 zanger en dansers.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de hall van Kursaal Oostende, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 39
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 10/05: 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 08/05.
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 Vrijdag 16/05: THEATERVOORSTELLING: 'FRONTZICHT'

'Frontzicht' is een theaterwandeling van 'De Gulden Toren Gistel' rond de historische
industriële wijk van Gistel waar taferelen zullen gebracht worden over de situatie van onze
regio tijdens WO I. De nadruk ligt alvast op 'theater' en niet op 'wandeling'. De afstand
tussen de twee verste punten bedraagt ongeveer 300 m.
Op diverse locaties wordt er telkens één scène gebracht die een gebeurtenis van WOI
oproept. Ze proberen de anekdotiek te overstijgen door ook aandacht te schenken aan de
universele gruwel die elke oorlog met zich meebrengt.
Afspraak: Om 19u30 op de parking van CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 8
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 storten voor 02/05.

 Zaterdag 17/05: LIVE OPTREDEN: 'DE ROZE DRAAD'

De reacties op 'De Roze Draad', de liveshow van Jo Lemaire en Martine Jonckheere zijn
unaniem lovend. De positieve teksten vol hoop van Martine en de zang van Jo zorgen voor een
hoogstaande voorstelling. Eigen bekende en nieuwe nummers van Jo worden afgewisseld met
bewerkte covers die gelinkt zijn aan de levensverhalen van tien sterke vrouwen die
geconfronteerd werden met borstkanker. Met deze voorstellingen wil de vzw Think-Pink
hommage brengen aan alle lotgenoten en hun persoonlijke strijd.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 12
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 12 storten voor 05/05.

 Zondag 18/05: DAGUITSTAP: HERINNER DE GROOTE OORLOG

Vandaag gaan we op daguitstap naar Ieper met als motto ‘Herinner de Groote Oorlog’. We
bezoeken o.a.: het Tyne Cot Cemetery, In Flanders Fields Museum, Essex Farm Cemetery,
Memorial Museum Passchendaele 1917 en de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze.
We nemen het middagmaal in Brasserie Central in Ieper en eindigen deze boeiende dag
onder de Menenpoort waar we aanwezig zijn voor de Last Post.
Afspraak: Om 8u15 voor het station van Oostende of om 9u30 aan Tyne Cot in Passendale.
Prijs: € 30 (middagmaal en inkom musea)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: IEDEREEN dient Patrick te verwittigen en € 30 te storten voor 12/05.

 Vrijdag 23/05: 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 21/05 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zondag 25/05: WANDELING: 'AM STRAND VON OSTENDE' (MET GIDS)

Nadat we 's morgens een bolletje rood gemaakt hebben in het belang van 'onze toekomst'
gaan we 's middags een stapje terug in 'ons verleden'. Een werkgroep van de Gidsenkring
Lange Nelle heeft een wandeling gemaakt met als thema 'de Duitse bezetting tijdens de
Groote Oorlog' in Oostende. Onze Vriendenkring krijgt de primeur om als eerste deze
wandeling te mogen doen. Trefwoorden zijn: de exodus, de opeisingen, de hulpverlening, de
voedselschaarste, de bezetting, enz...
Afspraak: Om 14u30 voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 23/05.

De laatste tijd worden we af en toe geconfronteerd met weer een nieuw fenomeen:
Een lid is ingeschreven en heeft gestort voor een activiteit maar kan uiteindelijk niet
komen. Iemand van de reservelijst wordt verwittigd, bevestigt maar stort niet en komt
uiteindelijk toch niet af naar de activiteit. Wie draagt de kosten dan …???
Om een dergelijke situatie te vermijden werd er beslist dat we aan de reserves een
borg zullen vragen die gelijk is aan de normale inschrijvingsprijs. Het spreekt vanzelf
dat dit bedrag onmiddellijk teruggestort wordt als je dan toch niet kan deelnemen.
Voor leden die inschrijven voor een activiteit maar niet tijdig storten (uiterste datum op
de Nieuwsbrief) zullen geen tickets meer besteld worden.

 Vrijdag 30/05: LIVE OPTREDEN: KOMMIL FOO 'BREKEN'

De broers Walschaerts ontwikkelden door de jaren heen een volstrekt unieke stijl:
ontroering, humor, muzikaliteit en een absurde beeldentaal vechten om voorrang. Als geen
ander beheersen ze de kunst om met minimale middelen iedereen te raken. Kommil Foo
dwingt de kijker op het puntje van zijn stoel, aan vertwijfeling ten prooi: lachen of wenen?.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 23
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 23 storten voor 15/05.

 Zondag 01/06: KUNSTROUTE IN KORTEMARK MET ETENTJE

Na een lekkere lunch in het restaurant Den Arend op de markt van Kortemark beginnen we
aan de 14e editie van de Kunstroutewandeling. Deze editie brengt heel wat werken van 76
kunstenaars naar Kortemark. Na enig studie- en puzzelwerk werden ze ondergebracht in één
van de 14 locaties die de kunstroute rijk is.
Onder de titel 'From War to Peace – From War to Art' wordt op de site van de Vlasloods
Wienerberger een collectieve tentoonstelling opgebouwd waaraan een 40-tal kunstenaars
enthousiast hebben meegewerkt. Het wordt een schitterende tentoonstelling waarin
kunstenaars hun visie op de herdenking van WOI hebben laten spreken.
Afspraak: Om 12u in Den Arend, Markt 16 of om 13u45 aan CC De Beuk, Torhoutstraat 9,
beiden te Kortemark .
Prijs: € 3 + € 10 (borg) voor het etentje
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 3 of € 13 storten voor 26/05.
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Herinner de Groote Oorlog
Zondag 18 mei 2014

Een trip in en rond Ieper langs verschillende herinneringsplaatsen.
We spreken af vanaf 9u30 op de parking van Tyne Cot Cemetery in
Passendale.
Na de verwelkoming zal ‘Patje’ onze gids van ‘Niet-Alleen’, ons
meenemen langs de Vlaamse Velden in het Ieperse.
We blijven op deze site van 10u tot 11u
Na dit bezoek, gaan we
richting Ieper Centrum. We
parkeren onze auto op het
Minneplein en wandelen langs de stadsschouwburg over De Leet, langs
de Sint Maartenskerk naar de Grote Markt van Ieper. We worden
verwacht in het Flanders Field Museum om 11u30.
We ronden dit bezoek af met een beklimming van het belfort, waar
we een prachtig zicht hebben op het centrum van Ieper en
vertrekken om 12u50 naar Brasserie Central voor het middagmaal.
• Soep van de dag
• Keuze uit 2 hoofgerechten
(bij inschrijving door te geven!)
o

Vol au vent met frietjes en slaatje

o

Cordon bleu met kroketjes en appelmoes

• Koffie of Thee
Na het middagmaal gaan we met de wagen naar Essex Farm Cemetery.
Aansluitend rijden we richting Zonnebeke, en bezoeken we het Memorial Museum Passchendaele tussen
15u30 en 17u.
Na dit bezoek rijden we richting Ieper Menenpoort maar houden nog
halt aan de St. Charles Potyze Franse begraafplaats. Waar de Tour
2014 officieel zal starten op 9 juli 2014.
We parkeren op de randparking en maken een korte wandeling op de
vesten. Hier geven we tips waar jullie een snelle hap kunnen eten of
een lekkere pint kunnen drinken. Free time tussen 18u en 19u30. Dan
verzamelen we aan de Menenpoort voor de Last Post (stipt om 20u).
Kostprijs van deze trip: toegang musea en middagmaal inbegrepen (geen dranken): € 30 pp
Wil je mee met deze trip? Betaal dan op de rekening van Niet-Alleen Oostende BE22 9795 2493 9147
ten laatste op 11 mei, met vermelding van naam en keuze hoofdmenu.
Ben je kandidaat chauffeur en wens je anderen mee te nemen, graag op voorhand doorgeven, een lijst met
de adressen zal op voorhand doorgegeven worden aan de chauffeurs. (Bijdrage om mee te rijden met de
chauffeur te regelen, volgens de gebruikelijke afspraken bij Niet-Alleen!)
Meer info kan verkregen worden door te mailen naar christa.cappelle1@telenet.be

