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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 – AUGUSTUS 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:
- 02/08 – Patrick verwittigen en € 30 storten voor de 'Hot Summer Barbecue' op 09/08.
- 15/08 – Patrick verwittigen en € 15 storten voor de tentoonstellingen op 17/08.
- 17/08 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor '3D World in Koksijde' op 24/08.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Vrijdag 26 september is er om 20u in het Staf Versluyscentrum in Bredene een optreden van
de tribute band ‘Not The Beatles’. De groep verzorgt een werkelijk verbluffend Fab Four
spektakel in beeld en geluid. Dit is een staand concert met after-party. We hebben alvast een
aantal kaarten gereserveerd voor de rapste die Genyflore verwittigen en € 10 storten.
Vrijdag 03 oktober is er om 20u in De Branding in Middelkerke een optreden van ‘Het Beste
van de Schedelgeboorten’. In deze show brengen ze een bloemlezing van hun beste liedjes, de
gekste acts en leukste babbels. Wie weer eens hartelijk wil lachen verwittigt Genyflore en
stort € 10. We hebben alvast een aantal kaarten gereserveerd voor de rappe…
Zaterdag 11 oktober is er in de Sleuyter Arena in Oostende de tweejaarlijkse ‘Indoor Taptoe
Bandshow’ van de showband ‘Willen is Kunnen’. Een ticket kost € 18 en kan je krijgen door
Patrick te verwittigen en te storten voor 05/08.
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 Vrijdag 01/08: MINIGOLF TORNOOI IN HET LEOPOLDPARK

Na het succes van de vorige jaren gaan we weer voor een spelletje minigolf naar 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

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!

 Vrijdag 08/08: 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: Eddy verwittigen voor 06/08.

 Zaterdag 09/08: 'HOT SUMMER BARBECUE' IN TEN STUYVER

Vandaag laten we ons weer culinair verwennen tijdens de ‘hot summer barbecue’.
Tijdens de receptie krijg je parelwijn, jus of sangria. Daarna volgt er een zeer verzorgd
groentenbuffet en barbecue met vis en vlees. Daarbij krijg je nog een halve liter frisdrank
of een halve fles wijn. De ambiance wordt na het eten met een dansavond verder gezet.
Afspraak: Om 18u45 in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 30 storten voor 02/08.
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 Vrijdag 15/08: WANDELING IN BULSKAMPVELD (BEERNEM)

We volgen de bepijlde wandeling georganiseerd door Wandelclub Beernem. Deze wandeling
voert ons door bossen, dreven, private en openbare domeinen. Een ware belevenis voor wie
houdt van de natuur! Dwars door het wandelnetwerk Bulskampveld. De afstand is 13 km en er
zijn onderweg goed uitgebouwde rustposten voorzien. Carpooling is mogelijk.
Afspraak: Om 13u30 aan de ingang van parking 'Het Aanwijs', Reigerlostraat te Beernem.
Prijs: GRATIS (wij betalen de deelname)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 13/08.

 Zondag 17/08: TENTOONSTELLING: 'CINEMARNO' EN 'ART OF THE BRICK'
Vandaag bezoeken we twee tentoonstellingen dicht bij huis.
We beginnen bij 'CinemArno'. Arno, de koning van de Oostendse muziek, viert zijn 65ste
verjaardag. Tijdens 'CinemArno' zal de voormalige Cinema Capitole omgebouwd worden tot
een ruimte die volledig in het teken van Arno staat.
Daarna gaan we naar het Kursaal voor 'The Art of The Brick'. De tentoongestelde objecten
zijn levensgrote creaties gemaakt in Lego, veelal van menselijke figuren, maar ook het skelet
van een T-Rex van zes meter lang is onderdeel van de expositie. Daarnaast zijn Sawaya’s
interpretaties van bekende kunstwerken te zien. Aan de leden die in maart reeds mee gingen
naar Brussel kunnen we zeggen dat er nu 30 werken bijgekomen zijn.
Afspraak: Om 14u15 aan (ex) Cinema Capitole, Langestraat 49 te Oostende.
Prijs: € 15 (wij leggen € 3,5 bij)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 15 storten voor 15/08.

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.

 Vrijdag 22/08: 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 20/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zondag 24/08: BEZOEK AAN '3D WORLD MAGIC & FUN' IN KOKSIJDE

3D World is een all-weather evenement voor alle leeftijden waar de bezoeker wordt
uitgenodigd om in geschilderde decors de scènes te vervolledigen door een houding aan te
nemen. Je maakt als het ware deel uit van het schilderij. De tentoonstelling werd uitgebreid
tot 48 uitnodigende decors die zowel jong als minder jong aanspreken.
Vergeet zeker je fototoestel niet mee te brengen en maak de gekste foto's van onze leden.
Afspraak: Om 13u45 voor het station van Oostende of om 14u30 voor Casino Koksijde.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 17/08.

 Zaterdag 30/08: MARKANTE VROUWENWANDELING (MET GIDS)

Deze wandeling, onder leiding van een gids van Lange Nelle, is ook interessant voor mannen
en bewijst dat heel wat vrouwen van vroeger en nu een belangrijke rol gespeeld hebben in de
boeiende geschiedenis van Oostende, de Stad aan Zee.
Afspraak: Om 14u aan de trappen van de St. Petrus en Pauluskerk in Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 28/08.

 Zaterdag 30/08: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN GISTEL

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons. Feestzaal 'Ten Putte'
in Gistel is een prachtige zaal waar 'Contact Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'Ten Putte', Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 28/08 voor reservatie van een tafel.

 Zondag 31/08: BEZOEK AAN HET ZANDSCULPTUURFESTIVAL

Op het Groot Strand van Oostende omkadert een metershoge zandarena een uitzonderlijke
tentoonstelling van zandsculpturen. Niet minder dan 6.000 ton, of zo'n 200 vrachtwagens,
speciaal aangevoerd sculpteerzand worden verwerkt tot een beeldengalerij van ruim 150
sculpturen van 2 tot 12 meter hoog op circa 8.000 m² strand. Artiesten uit de hele wereld
creëren een sprookjeswereld in zand, geïnspireerd op bekende attracties van Disneyland
Paris, met de meest geliefde en fantasierijke figuren van Disney in de hoofdrollen.
Afspraak: Om 14u30 aan de kassa op het Groot Strand, ter hoogte van het Zeeheldenplein.
Prijs: € 12 (€ 6 voor Oostendenaars)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 29/08. Betalen is ter plaatse.

