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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 – JULI 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:
-

06/07 – Genyflore verwittigen en € 15 storten voor de 'Apero-tocht' op 13/07.
10/07 – De deelnemers storten het saldo (€ 15) voor de 'Nocturne' op 25/07.
12/07 – Genyflore verwittigen en € 25 storten voor de 'Griekse avond' op 26/07.
15/07 – Genyflore verwittigen en € 2,5 storten voor de 'Krekenfietstocht' op 19/07.
20/07 – Caroline verwittigen voor de 'Aperowandeling' op 27/07.
23/07 – Eddy verwittigen en € 10 storten voor 'Koksijde Fly-In' op 03/08.
26/07 – Eddy verwittigen voor 'Oostende Koerse' op 28/07.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Op zaterdag 9 augustus gaan we om 18u30 naar de ‘hot summer barbecue’ in Ten Stuyver.
Voor de receptie (met parelwijn, jus of sangria), uitgebreid groetenbuffet en barbecue (met vis
en vlees) betaal je € 30. Daarbij krijg je nog een halve liter frisdrank of een halve fles wijn.
Zoals altijd is de ambiance zeker gegarandeerd.
Wil je zeker zijn van een plaats verwittig dan Patrick en stort € 30 voor 16/07.
Zaterdag 11 oktober is er in de Sleuyter Arena de tweejaarlijkse Indoor Taptoe Bandshow
van de showband ‘Willen is Kunnen’. Om zeker te zijn dat er genoeg interesse is voor deze
activiteit (€ 18) vragen we om nu al Patrick te verwittigen.
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 Zaterdag 05/07: STADSKERNWANDELING (MET GIDS)

Onder de leiding van een stadsgids maken we op en binnen het tracé van de oude Oostendse
stadswallen kennis met het kloppende hart van een moderne badstad die naast haar huidige
toeristische infrastructuur ook haar glorieus verleden presenteert. Dat hart klopt tussen de
Hendrik Serruyslaan, de Albert I-promenade, de Visserskaai en de Vindictivelaan.
Afspraak: Om 13u45 voor Toerisme Oostende, Monacoplein 2 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 03/07.

 Zaterdag 05/07: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN OOSTENDE

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder onze leden.
Wegens een verandering in de kalender 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: Eddy verwittigen tegen 03/07 voor reservering van een tafel.

 Zondag 13/07: DAGUITSTAP: APERO-TOCHT (PAARDENKOETS) EN LUNCH

Op deze hopelijk mooie zomerdag verkennen we gedurende twee uur op een rustig tempo het
hinterland van Oostende met de overdekte paardenkoets. Onderweg worden we verwend met
hapjes en een drankje. Achteraf nemen we (niet inbegrepen in de prijs) een lunch in één van
de vele restaurantjes in het pittoreske Stene, waarna we de bijgekomen calorieën er weer
kunnen afwandelen. We bezoeken ook de tentoonstelling in de Molen van Stene.
Afspraak: Om 10h15 op het Oud-Strijdersplein van Stene-Dorp (bushalte lijn 5).
Prijs: € 15 (tocht, aperitief en hapjes)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 06/07.

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. Bij niet tijdige betaling (zie uiterste datum op elke Nieuwsbrief) kan
het ticket eventueel doorgegeven worden aan iemand die op de reservelijst staat!

 Maandag 14/07: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND + VUURWERK

Deze avond kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden weer 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.
Na de kennismaking trekken we tegen 23u nog naar de Zeedijk voor het vuurwerk.
Afspraak: Om 20u in Chalet Mini-Golf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 12/07.
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 Vrijdag 18/07: 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 16/07 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 19/07: KREKENFIETSTOCHT

Deze fietstocht met Natuurpunt brengt ons langs het Stadsrandbos, door het prachtige
historische krekengebied en langs de polders ten zuiden van Oostende. Tijdens de tocht van
zo'n 2,5 uur geniet je van de natuurpracht en de rust van deze landelijke omgeving.
Afspraak: Om 13u45 aan het kerkje van Stene, Oudstrijdersplein te Stene (Oostende).
Prijs: € 2,5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 2,5 storten voor 15/07.

Hoewel onze Vriendenkring een vereniging is voor alleenstaanden worden ‘koppeltjes’ die
onvermijdelijk onder onze leden ontstaan toch niet geweerd uit de groep en oogluikend
toegestaan. We vragen wel aan die ‘gelukkigen’ om hun prille verliefdheid niet te
nadrukkelijk en uitbundig ‘tentoon te stellen’ als we ergens bijeen zijn en dit om onze
echte singles te respecteren.

 Zondag 20/07: GROENE HALTE WANDELING: VAN DIJK NAAR DUINBOSSEN
Deze maand sporen we naar halte Wenduine Centrum. Langs de dijk, over de duinen en door
het bos komen we, na zo'n 5 km, in het centrum van De Haan terecht.
Na enige broodnodige versnaperingen sporen we terug naar Oostende.
Afspraak: Om 14u aan het station van Oostende. We nemer er de eerste tram.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 18/07.

 Vrijdag 25/07: NOCTURNE IN IEPER (MET GIDS)

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.
Onderweg worden er hapjes en drankjes aangeboden, op de eindlocatie nog een maaltijd.
Afspraak: Patrick zal met de deelnemers contact nemen voor afspraken betreffende vervoer.
Prijs: € 35
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

4

 Zaterdag 26/07: GRIEKSE AVOND MET ETEN, ZANG EN DANS

Op deze (hopelijk) zonovergoten zomerse avond worden we ondergedompeld in de Griekse
sfeer. Bij de tonen van de bouzouki van 'I Ellines' kunnen we genieten van een glaasje Ouzo
en een heerlijke maaltijd met Griekse specialiteiten. De dansgroep 'Sirtaki' zorgt voor de
nodige ambiance. Op het einde gooien we (misschien) gewoon onze borden gewoon weg ….
Afspraak: Om 19u in Chalet Mini-Golf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: € 25
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 25 storten voor 12/07.

 Zondag 27/07: APERITIEFWANDELING IN DE NATUUR (MET GIDS)

Laat je verrassen. In dit schitterend natuurgebied van bos, polders en kreken kan je
genieten van een gezonde, frisse ochtendwandeling met gids. De wandeling duurt anderhalf
uur en loopt grotendeels over onverharde bospaden. Aangepast schoeisel is dus aangeraden.
Na de wandeling wordt een welverdiend aperitief aangeboden.
Afspraak: Om 9u45 aan 'De Lange Schuur', Stuiverstraat 599 te Oostende.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren het aperitief)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 20/07.

 Maandag 28/07: EEN AVONDJE 'OOSTENDE KOERSE'

Voor het derde jaar op rij zijn er deze zomer weer de wekelijkse 'Oostende Koerse' op
maandag. Elke rendag zijn er zowel draf- als galopkoersen. Daarnaast treden er elke editie
verschillende Vlaamse artiesten op na het einde van de laatste koers.
Vanaf 20u15 brengt presentator Filip D'haese (Swoop) samen met Lindsay, Garry Hagger,
Christoff en Swoop de ambiance op gang.
Afspraak: Om 17u30 in de Champs-Elyzee, Koningin Astridlaan 15 te Oostende.
Prijs: € 2,5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 26/07.

 Vrijdag 01/08: MINIGOLF TORNOOI IN HET LEOPOLDPARK

Na het succes van de vorige jaren gaan we weer voor een spelletje minigolf in Chalet Minigolf
in het Leopoldpark. Het wordt zeker een hilarische avond onder het motto 'meedoen is veel
grappiger dan winnen'.
Afspraak: Om 19u aan Chalet-Minigolf, Leopoldpark, Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 30/07.

 Zondag 03/08: 'FLY IN' OP DE LUCHTMACHTBASIS VAN KOKSIJDE

In het kader van de herdenking '100 jaar Eerste Wereldoorlog' organiseert de gemeente
Koksijde i.s.m. de West Aviation Club op de luchtmachtbasis een 'Fly in'. Hoofdthema is het
luchtvaartgebeuren tijdens en vlak na WO I. Geniet van de static show met meer dan 100
authentieke WOI vliegtuigen en klassieke vliegtuigen van kort na de oorlog. Snuif de sfeer
van toen in de aanwezige oldtimers en een heus WOI dorp.
Afspraak: Om 12u voor het station van Oostende, we nemen daar de eerste tram.
Prijs: € 10 (zonder de tram)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 10 storten voor 23/07.

