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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
Caroline
0470/54.47.02
Bezoek ook eens onze website: email: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – MEI 2015
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 – Zie hieronder ook de activiteiten voor de volgende maanden.
04/05 – Genyflore verwittigen en € 18 storten voor de Culinaire Wereldreis op 08/05.
08/05 – Eddy verwittigen voor het Weekend aan de Stroom op 31/05.
13/05 – Caroline verwittigen en € 6 storten voor het Kortfilmfestival op 28/05.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 28 juni gaan we naar de prestigieuze tentoonstelling van het Terracottaleger in het
Kursaal van Oostende. We hebben hiervoor een aantal tickets aan een zeer gunstige prijs
kunnen aankopen. De snelste die Caroline verwittigen betalen maar € 8 ipv € 13,50.
Op vrijdag 03 juli is er in CC Zomerloos in Gistel een optreden van Jan De Wilde en vrienden.
We hebben reeds een aantal tickets aangekocht voor de snelste die Caroline verwittigen en € 5
storten op onze rekening. In de prijs is zelfs een drankje inbegrepen.
We plannen al onze volgende meerdaagse uitstap. Deze gaat door op 3 en 4 oktober.
Deze keer gaan we naar de reuzenpanda’s (en nog duizenden andere dieren) van Pairi Daiza en
brengen we een bezoek (met gids) aan Mons, de Culturele Hoofdstad van Europa in 2015.
We hebben weer een zeer voordelige formule weten te boeken. Voor de luttele prijs van € 50
hebben we een ingangticket voor Pairi Daiza en een overnachting met ontbijt in een nabijgelegen
hotel. Het bezoek aan Mons moet nog verder uitgewerkt worden. De plaatsen (beperkt aantal)
zijn voor de rapste die Genyflore verwittigen en € 50 storten op onze rekening.
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Bij onze activiteiten staat er altijd een datum voor aanmelding EN betaling vermeld.
Om het bijhouden van de reservaties gemakkelijker te maken, vragen wij om bij je aanmelding
ook onmiddellijk de betaling uit te voeren. Uit ervaring weten wij dat deze anders gemakkelijk
vergeten wordt. Ons bezorgt het dan weer extra ‘navraag’werk.
Vergeet ook niet dat bij reservaties van plaatsen steeds de volgorde van betaling wordt
gebruikt voor het toekennen van tickets. Zelfs de eerste die inschrijft is dus niet zeker van
een ticket als hij/zij niet tijdig stort. Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

 Zaterdag 02/05: DAGUITSTAP NAAR DE SERRES VAN LAKEN
Ieder jaar openen de koninklijke serres in Laken hun poorten en lokken een massa toeristen.
In deze art nouveau tempels, een werk van architect Balat, in opdracht van Leopold II, is er
een kleurrijke en geurrijke bloemenwereld te bewonderen. We maken een wandeling door de
tuin van ongeveer 1800 meter en doorlopen op dit traject alle serres en passeren ook voorbij
het beeldhouwatelier van koningin Elisabeth.
Na een korte lunch in het centrum van de stad bezoeken we nog de 'archeologische site van de
Coudenberg' waar we een gids voor jullie hebben geboekt.
We maken deze uitstap met een bus van Sima Tours. Carpooling naar Loppem is mogelijk.
Afspraak: Om 8u op de Carpoolparking a/d 'Lac' (afrit 7 aan de E403/A17) in Loppem.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 03/05: 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: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 03/05: BEZOEK AAN HET KUNSTATELIER VAN ONS LID JAN
In het kader van de 'Week van de Amateurkunsten' stelt ons lid Jan zijn werken tentoon in
zijn atelier dat hijzelf 'het chauffagekot' noemt.
Met zijn boomwortelkunst laat Jan de vergane glorie en pracht van een boom herrijzen door
zijn verloren groeibron zoveel mogelijk te bewerken in eigen vorm en kleur. Hij wil ermee
aantonen dat er na de dood van een boom nog een gans levensverhaal mogelijk is. Sinds kort
verbeeldt Jan zijn fantasie ook door het schilderen op doek met acryl. Hij houdt zich niet
vast aan vaste vormen of aanduidingen maar probeert door verschillende structuren een
bepaalde vorm van uiting of mening vast te leggen.
Afspraak: Om 14u in de Keiemdorpstraat 64 te Keiem.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 01/05.
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 Vrijdag 08/05: CULINAIRE WERELDREIS NAAR JAPAN
We zetten onze culinaire wereldreis verder en ontdekken vandaag een stukje Azië.
In het Japanse restaurant Sensai kunnen we kiezen uit onderstaande gerechten:
- Voorgerecht: Zeevruchtensoep of sushi of marinade vlees of marinade gefrituurde vis
- Hoofdgerecht: Inktvis of zalm of kipfilet met noedels en gebakken groenten
- Dessert: IJs met lychees of dame blanche of koffie of thee
Geef bij inschrijving zeker je keuze aan lekkernijen ook door.
Afspraak: Om 19u30 in restaurant Sensai, Albert I Promenade 11-12 te Oostende.
Prijs: € 18 (tijdelijke promotieprijs, zonder drank) Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 18 storten voor 04/05.

Alhoewel we via het internet en vele andere bronnen een bijna onuitputtelijke hoeveelheid aan
informatie hebben kunnen we natuurlijk toch niet van alles op de hoogte zijn.
Leden die voorstellen hebben voor leuke activiteiten of interessante uitstappen kunnen deze
steeds doorgeven op het gekende e-mail adres info@niet-alleen.be.
We gaan ook terug maandelijks op culinaire wereldreis. Wie een restaurantje kent die
(eetbare en betaalbare) buitenlandse specialiteiten serveert kan dit ook doorgeven.

 Zaterdag 09/05: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN BRUGGE
Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal Zandwegemolen in Brugge is een nieuwe locatie waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht en bevindt zich langs de 'Oude baan naar Brugge'
dicht bij het AZ Sint Jan.
Afspraak: Om 21u in feestzaal Zandwegemolen, Oude Oostendse Steenweg 91-93 te Brugge.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 07/05 voor reservering van een tafel.

Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht. Het
volledige programma kan je steeds vinden op hun website (www.contact-soiree.be).
We hebben bij de organisator kunnen verkrijgen, dat onze leden ELKE dansavond, op vertoon
van hun lidkaart of de meest recente Nieuwsbrief, aan een verminderd tarief binnen mogen.

 Zondag 10/05: MOEDERTJESDAG
Gezien zowat twee derden van onze leden ‘moedertjes’ zijn willen we hun feestdag niet
belasten met een activiteit, zij kunnen dan rustig van de kinderen en kleinkinderen genieten.

 Vrijdag 15/05: 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: Eddy verwittigen voor 13/05.
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 Zondag 17/05: VOORJAARSFIETSTOCHT VANUIT STENE
Met de lente in het land en de zomer in zicht kriebelt het bij velen onder jullie om weer eens
een fietstocht te maken. Daarom plannen wij een unieke rit van 25 km langs autoluwe wegen.
Ons lid Nancy, een ervaren fietser, kent de streek als haar broekzak en neemt jullie graag
mee doorheen het polderland. De tocht vergt wel wat conditie.
Vergeet je windjasje en wat drank niet, ook al hebben we een stopplaats voorzien onderweg.
Onontbeerlijk zijn goed opgepompte banden en ... een goed humeur.
Afspraak: Om 14u aan de St. Annakerk, Stenedorpstraat te Stene (Oostende).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 16/05 op GSM: 0475/80.04.85.

 Vrijdag 22/05: LIVE OPTREDEN: GUGA BAUL 'RADIO GUGA'
Radio Guga is de band rond Oostendenaar Guga Baul. Geruggensteund door een fantastische
livegroep met mensen van de Laatste Show Band trekt hij nu de muzikale kaart. Trouw aan zijn
talent kruipt hij in het strottenhoofd van de meest uiteenlopende muzikale grootheden.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 18
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Donderdag 28/05: KORTFILMFESTIVAL DELICATESSEN
Op het internationaal Kortfilmfestival in Leuven valt er steeds heel wat kortfilmtalent te
ontdekken. Hier ontdekt u de nieuwe lichting beste Vlaamse kortfilms, allen bekroond in
binnen- en/of buitenland.
Afspraak: Om 19u30 aan Staf Versluys centrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 6
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 6 storten voor 13/05.

 Zaterdag 30/05: 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, € 18,50 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 21/05 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 31/05: 'WEEKEND AAN DE STROOM' (MET GIDS)
Dit gloednieuwe evenement nodigt ons uit om op een actieve ontdekking te gaan langs de
IJzer en de Handzamevaart in de Westhoek. Onder het motto 'Vogelvrij in de IJzervallei'
maken we een prachtige valleiwandeling (6 km) naar één van de stilste plekjes aan de IJzer.
Een boeiende verteller leidt ons van het rechte pad…
Op onze tocht krijgen we een lekker gebrouwen natje van eigen bodem aangeboden.
Afspraak: Om 13u15 voor het station van Oostende of om 14u15 aan de kerk van Stavele.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 08/05 (plaatsen zijn beperkt).

