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8400 Oostende
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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 – JUNI 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:
- 07/06 – Genyflore verwittigen en € 33 of € 43 storten voor de fietstocht van 29/06.
- 09/06 – Patrick verwittigen en € 27 storten voor de daguitstap naar Diksmuide op 15/06.
- 22/06 – Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 29/06

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

We hebben reeds een aantal (zeer beheerde) tickets gekocht voor de Nocturnes 2014 in Ieper.
Onder het motto ‘Ieper vlucht’ wordt er een theaterwandeling georganiseerd met onderweg een
aantal scènes. Er werd bewust gekozen om niet het militaire verhaal te vertellen maar wel over
wat er gebeurde in de stad Ieper net voor de oorlog, bij het begin van de oorlog en wanneer de
stad stilvalt door de oorlog. Het verhaal gaat tot in mei 1915 toen er een verplichte evacuatie
gebeurde na de eerste gasaanval van april 1915.
Onderweg worden er diverse hapjes en drankjes aangeboden, op de eindlocatie nog een maaltijd.
Er werd gekozen voor de voorstelling van vrijdag 25 juli om 20u. Deze voorstelling kost normaal
€ 38 (hapjes, maaltijd en consumpties inbegrepen).
Wij vragen een voorschot van € 20 te storten tegen 16 juni. Een saldo van € 15 wordt dan later
opgevraagd. De rest leggen wij bij. Wil je mee verwittig dan snel Patrick en stort € 20.
Let wel: de tickets zijn beperkt en voor de snelste die storten op onze rekening.

2

 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 onder op 14 locaties in Kortemark.
Onder de titel 'From War to Peace – From War to Art' wordt op de site van de Vlasloods
Wienerberger een collectieve tentoonstelling van een 40-tal kunstenaars opgebouwd.
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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 06/06: LIVE OPTREDEN: BARBARA DEX 'INTIEM'

Voor haar akoestisch optreden 'Bekegem Intiem' wordt de fabuleuze stem van Barbara Dex
enkel begeleid door twee gitaren.
Het decor is het stemmige kerkje van Bekegem, dus kippenvel gegarandeerd!.
Afspraak: Om 19u30 aan de St. Amanduskerk te Bekegem.
Prijs: € 12
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 07/06: KIP- EN FRIETJESFESTIJN MET DANSAVOND

Wegens het groot succes van vorig jaar organiseert dansschool Gevada, als afsluiter van het
dansjaar, weer een leuke eet- en dansavond voor iedereen. Om 20u starten we met een halve
kip met groenten en frietjes, vanaf 21u30 gevolgd door een spetterende dansavond bij
heerlijke dansmuziek. Vanavond genieten we volop van de aangeleerde danspasjes.
Afspraak: Om 19u45 aan zaal Don Bosco, Pastoriestraat te Torhout.
Prijs: € 15 (zonder drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 08/06: KENNISMAKINGS- EN PRAATNAMIDDAG

Deze namiddag 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 14u30 in Chalet Mini-Golf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 06/06.

 Vrijdag 13/06: LEZING: INTRODUCTIE IN DE KLASSIEKE MUZIEK

In deze interactieve workshop van Bernard Moerman staat genieten van muziek voorop.
Voorkennis is absoluut niet vereist. Je leert de bouwstenen van de muziek ontdekken. Wie
ze kent, zal veel bewuster naar muziek luisteren en haalt er zo veel meer uit.
Afspraak: Om 19u aan Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

3

 13/06 tot 15/06: WEEKENDUITSTAP NAAR LO

Met de fiets of met de auto … we komen uiteindelijk de vrijdagavond allemaal samen in hotel
'Oude Abdij' in Lo voor een driegangenmaaltijd en de overnachting.
Op zaterdag bezoeken we de Koekjesbakkerij Jules Destrooper en het Mout- en brouwhuis
De Snoek. 's Avonds is er een vijfgangenmenu voorzien gevolgd door dansgelegenheid.
Zondag brengen we dan nog een bezoek aan het vernieuwde Museum aan de IJzer voor we
terug naar huis vertrekken.
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 15/06: 'MUSEUM AAN DE IJZER' EN DIKSMUIDE (MET GIDS)

Leden krijgen vandaag nog de kans de groep van de weekenduitstap te vervoegen voor het
bezoek aan het Museum aan de IJzer. De vernieuwde museale invulling legt de focus op de
Belgisch-Duitse confrontatie tijdens de Eerste Wereldoorlog en de Vlaamse ontvoogding.
Voor de fietsers de terugtocht aanvatten gaan we lunchen in Restaurant Sint-Jan.
Op het menu: Breugelbordje - Vlaamse stoverij met Oerbier, sla en frieten en IJzerbol
Daarna gaan de overblijvers nog Diksmuide verkennen onder leiding van een plaatselijke gids
die ons vele weetjes en anekdotes uit het roemrijke verleden weet te vertellen.
Afspraak: Om 9u30 voor het station van Oostende.
Prijs: € 27 (lunch inbegrepen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 27 storten voor 09/06.

VERGEET NIET: Als we tickets moeten aankopen voor een activiteit en we kunnen er
niet genoeg krijgen, dan gaan deze steeds naar de snelste die storten op onze rekening.
Het heeft dus geen zin om rap in te schrijven en dan lang te wachten om te storten.
Het is enkel van hen die overgeschreven hebben dat we (meestal) zeker zijn dat ze ook
effectief komen.

 Zaterdag 21/06: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN BRUGGE

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'D'N Abatoir' in Brugge is een nieuwe zaal, op 200m van de Scheepsdalebrug,
waar 'Contact Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'D'N Abatoir', Slachthuiskaai 7 te Brugge.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 19/06 voor reservering van een tafel.

 Zondag 22/06: GROENE HALTE WANDELING IN DE IJZERMONDING

Deze maand sporen we naar halte Lombardsijde, wandelen dan 4 km langs de haven en door
het natuurdomein IJzermonding. Aan de pier nemen we de veerboot naar Nieuwpoort.
Na enige broodnodige versnaperingen sporen we terug naar Oostende.
Afspraak: Om 14u30 aan tramhalte 'Kinepolis', Koningin Astridlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS (behalve tramticket)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 20/06.
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 Zaterdag 28/06: 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 26/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 29/06: 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 € 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 22/06.

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 (bij)besteld worden.

 Zondag 29/06: FIETSTOCHT DOOR HET ZONIËNWOUD

Onder begeleiding van een gids fietsen we naar het Zoniënwoud. Tijdens onze tocht
bezoeken we de kapel Welriekende, OLV Van het Bos, de Tumuli, het Reservaat van de
Verdronken Kinderen, de Kluizenaar van Groenendaal, het kasteel Drij-Borren en het
Rooklooster. Het Zoniënwoud is niet alleen de groene long van Brussel maar ook een plaats
met geschiedenis. Deze tocht van 25km duurt –met bezoeken- 4uur. Onderweg is er een
sanitaire stop en mogelijkheid om iets te drinken. We verwachten om rond 18u terug in de
Londonstraat te zijn. Daarna kan men ofwel de trein terug naar huis nemen, of de avond
afsluiten met een etentje in het restaurant Gianinno (tot +/- 21u).
De treinreis, huur fiets en gids kosten € 33. Voor het etentje vragen we een borg van € 10.
Afspraak: Om 11u25 in de lokettenzaal van het station van Oostende.
Prijs: € 33 of € 43
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 33 of € 43 storten voor 07/06.

