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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:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – JUNI 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.
31/05 – Eddy verwittigen en € 2,5 storten voor de Napoleonwandeling op 07/06.
05/06 – Genyflore verwittigen en € 20 storten voor de barbecue op 13/06.
05/06 – Eddy verwittigen en € 4 storten voor 't Stad in met Pasar op 14/06.
20/06 – Eddy verwittigen en € 6 storten voor het bezoek aan Hertenfinesse op 27/06.
20/06 – Caroline verwittigen en € 8 storten voor het Terracottaleger op 28/06.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 15 augustus is er in Ten Stuyver de Hot Summer Barbecue voor de prijs van € 32.
Zoals altijd moeten we in deze zaal heel snel reserveren dus: wie zeker wil deelnemen verwittigt
Genyflore voor 26/06 en stort € 32 op onze rekening.
Weekenduitstap zaterdag 03 en zondag 04 oktober: We vertrekken ’s morgens met enkele
auto’s naar Pairi Daiza. Na het bezoek aan de gekende reuzenpanda’s en nog duizenden andere
dieren begeven we ons naar het hotel. Het avondmaal nemen we in dichtbij gelegen restaurant.
Na het ontbijt rijden we naar Mons, de Culturele Hoofdstad van Europa in 2015, waar een
dagvullend programma op ons wacht. Tussen 19u en 20u zijn we terug thuis.
Wie nog van onze supervoordelige formule wil profiteren verwittigt Genyflore en stort € 50 op
onze rekening. Er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen vrij!!
Op zaterdag 17 oktober komt Axelle Red met haar nieuwe cd ‘Acoustic’ naar CC Zomerloos in
Gistel. We hebben reeds een aantal tickets gereserveerd aan € 31 voor de snelste die Caroline
verwittigen en storten op onze rekening, zeker voor 29/05 !!
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 Vrijdag 05/06: MEERDAAGSE UITSTAP NAAR DE CHAMPAGNESTREEK
Onze eerste meerdaagse uitstap van het jaar brengt ons naar van Frankrijk, waar we
rondtoeren in de Champagnestreek. Vrijdag maken we een wandeling door Reims met een gids,
zaterdag is Epernay aan de beurt. Zondag bezoeken we het Champagnehuis Mercier in Epernay
en maken we een boottocht op de Marne.
Afspraak: Werd reeds onder de deelnemers besproken.
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

Om het voor iedereen een stuk aangenamer te maken stellen we regelmatig voor om bij (verre)
verplaatsingen aan carpooling te doen. Om het eerlijk te houden hebben we hiervoor een
bedrag vastgelegd dat aangerekend mag worden door de chauffeurs: € 0,25 per afgelegde
kilometer, gerekend vanaf de vertrekplaats die vermeld is in onze Nieuwsbrief.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal voertuigen en dan gedeeld door het aantal
deelnemers (inclusief de chauffeurs). Elke chauffeur krijgt dan een gelijk deel van het totaal
onafhankelijk van het aantal leden die hij vervoerde.
De vergoeding wordt eerst aan de verantwoordelijke gegeven die het dan evenredig verdeelt.
Het spreekt voor zich dat iemand die voor eigen gemak en helemaal alleen naar de bestemming
rijdt geen aanspraak kan maken op enige vergoeding.

 Zondag 07/06: NAPOLEONWANDELING IN OOSTENDE (MET GIDS)
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de Slag van Waterloo maken we vandaag een
de Napoleonwandeling in Oostende. Deze Napoleonwandeling brengt ons langs locaties die
belangrijk waren tijdens de Franse periode (1792-1814) van de geschiedenis van Oostende
en herinneren aan de vijf bezoeken die Napoleon hier bracht. Helaas zijn de meeste
gebouwen uit die tijd verdwenen, toch blijft het de moeite waard om te wandelen in het
spoor van de Franse keizer met een gids van de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle.
Afspraak: Om 13u45 aan het Toerismebureau, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 2,5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 2,5 storten voor 31/05.

 Vrijdag 12/06: 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: Genyflore verwittigen voor 10/06.

Alhoewel we via het internet en vele andere bronnen een bijna onuitputtelijke hoeveelheid aan
informatie hebben kunnen we natuurlijk nog 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.
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 Zaterdag 13/06: VADERDAGAPERITIEF MET BARBECUE
Deze maand geen nieuwe 'aflevering' van onze culinaire wereldreis. We blijven lekker dicht bij
huis met een oerdegelijke echte Vlaamse barbecue.
Na een lekker aperitief ter gelegenheid van Vaderdag vliegen de kiekepoten, brochettes en
saucissen ons om de oren. Neem daarbij nog enkele lekkere sausjes en een bord met gezonde
groentjes en met honger kom je hier zeker niet van tafel. Laat wel nog een klein plaatsje over
in je maag voor het dessert.
Afspraak: Om 18u30 aan zaal Ter Duinen, Zwitserlandstraat 3 te Oostende.
Prijs: € 20 (drank inbegrepen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 05/06 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 14/06: 'T STAD IN MET PASAR IN OOSTENDE
Vandaag kunnen we met Pasar een hele reeks activiteiten doen onder het motto 't STAD IN.
Uit het uitgebreide aanbod kiezen we voor de Belle-Epoque-Zoektocht met 'The Green Man'.
Dit is een whiskybar, gelegen in een belle-epoquewoning in de Koningstraat 64. Speciaal voor
Pasar hebben ze een zoektocht uitgewerkt die ons leidt langs heel wat plekjes met een mooie
geschiedenis. Na de zoektocht volgt nog een whisky-, sherry- of theetasting moment.
Afspraak: Om 14u aan de kiosk in het Leopoldpark te Oostende.
Prijs: € 4
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 4 storten tegen 05/06.

 Zaterdag 20/06: BEZOEK AAN HET FEDERAAL PARLEMENT (MET GIDS)
We bezoeken eerst het Paleis der Natie, de zetel van het Federaal Parlement.
Na een lunch nabij de Grote Markt volgt er nog een bezoek aan de Grote Markt van Brussel en
de omgeving met een gids. Op de terugweg is er nog een leuke 'verrassings-' tussenstop.
Afspraak: Om 8u15 aan Hotel Melinda, Mercatorlaan 21 te Oostende.
Prijs: € 20
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 21/06: ORCHIDEEENWANDELING (MET GIDS)
21 juni is de start van de zomer. Die kunnen we toch niet beter inzetten dan met een
wandeling door de Warandeduinen in Middelkerke, een uniek 32,6 ha groot, kalkrijk
duinengebied. Dit is één van de mooiste reservaten van de Middenkust die met het bloeien van
de orchideeën uitzonderlijk toegankelijk wordt gemaakt onder leiding van een natuurgids.
Afspraak: Om 9u45 voor de watertoren, Logierlaan te Middelkerke (tramhalte = 'Krokodiel').
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 19/06 (0474/80.04.85 of info@niet-alleen.be).
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 Vrijdag 26/06: 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, € 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: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 25/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 27/06: BEZOEK AAN EEN EDELHERTENBOERDERIJ (MET GIDS)
Het zelf kweken van edelherten was altijd een droom van de familie Maenhoudt. Nu grazen er
300 moederdieren, twee dekbokken en 150 kalveren op de edelhertenboerderij. De herten
hebben er alle ruimte om volledig stressloos te grazen om zo tot een natuurlijk, mager,
voedzaam en vetarm vlees te komen. De eigenaars geven ons uitgebreide informatie tijdens
het bezoek. Na de rondleiding genieten we nog na met een drankje en enkele proevertjes.
Afspraak: Om 14u15 aan Hertenfinesse, Gistelsesteenweg 597 te Oostende.
Prijs: € 6
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 6 storten voor 20/06. Carpooling is mogelijk.

 Zondag 28/06: TENTOONSTELLING: HET TERRACOTTALEGER
De expo heet voluit Het Terracottaleger en de Eerste Keizer van China. Het evenement toont
honderden replica's van het originele Terracottaleger in China. De expo is een reis naar het
oude China van 2.200 jaar geleden, toen de keizer van destijds een leger uit terracotta liet
bouwen om mee te nemen naar zijn graf. In een bijzondere enscenering presenteert de expo
meer dan 300 reproducties van beelden, strijdwagens, wapens en objecten die ontdekt werden
in de kuilen van de dodenstad nabij de Chinese stad Xi'an. Er zijn ook levensgrote replica's van
meer dan 170 strijders.
Afspraak: Om 14u30 aan de zij-ingang van Kursaal Oostende (kant Andromeda hotel).
Prijs: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 20/06.

 Vrijdag 03/07: LIVE OPTREDEN: JAN DE WILDE EN VRIENDEN
Jan De Wilde is de Vlaamse Randy Newman. Zijn bekendste liedjes met komische inslag zijn
'Joke', 'Eerste sneeuw' en 'De fanfare van honger en dorst'.
Het voorprogramma is de Blik Dooze Band. Zij brengen een mix van volkse muziek, popcovers,
eigen cabaretteksten en slapsticks.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

