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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

NIET ALLEEN
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
Nancy
0474/80.04.85
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – JUNI 2016
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
Snel
Snel
03/06
03/06
12/06
15/06
25/06
25/06

- Genyflore verwittigen voor het optreden van Bart Herman in Gistel op 01/07
- Genyflore verwittigen en 49€ storten voor de daguitstap Voerstreek op 10/07
– Genyflore verwittigen voor onze jaarlijkse zomerbarbecue in Ten Stuyver op 16/07.
– Nancy verwittigen en 17,50€ storten voor het scampifestijn op 10/06
– Caroline verwittigen en 59€ storten voor de all-in daguitstap naar Doornik op 18/06
– Genyflore verwittigen en 5€ of 10€ storten voor het verjaardagsontbijt op 19/06.
– Genyflore verwittigen voor de Marie Curiewandeling in Veurne op 09/07.
– Nancy verwittigen en 10€ storten voor het bezoek aan De Zonnegloed op 02/07
– Nancy verwittigen en 10€ (borg) storten voor het etentje op 02/07

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Voor alle onderstaande activiteiten geldt: Wees er vlug bij, want de plaatsen zijn beperkt!
Op vrijdag 1 juli om 20u gaan we opnieuw naar het jaarlijkse “Vlaanderen Feest” in het CC
Zomerloos te Gistel, deze keer met een optreden van Bart Herman en Gedeelde Smart. De prijs
bedraagt luttele 2€, die we –gul als we zijn- sponsoren. We hebben alvast een aantal plaatsen
gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen.
Op zaterdag 9 juli van 14u tot 15u30 is er een gratis geleid bezoek aan Veurne met een
gespecialiseerde gids die je het verhaal brengt van de dubbele Nobelprijswinnares Marie Curie.
Zij kwam tijdens WO I ons land ter hulp met haar mobiele radiologiewagens en verbleef in
Veurne. De gids vertelt je het verhaal van de organisatie van de medische zorgen aan het
Belgisch front tijdens de eerste oorlogsmaanden waarin Veurne een belangrijke rol speelde. We
hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen voor
15/06.
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Op zondag 10 juli plannen we opnieuw een daguitstap met Sima Tours, deze keer naar de
Voerstreek met bezoek aan de Mergelgrotten van Kanne, rondrit door de 6 voerdorpen, bezoek
aan een forelkwekerij. De prijs inclusief middagmaal bedraagt 54€, maar wij sponsoren 5€,
zodat de prijs voor onze leden maar 49€ bedraagt. We hebben alvast een aantal plaatsen
gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen en 49€ op onze rekening storten.
Op zaterdag 16 juli om 19u is het weer tijd voor onze jaarlijkse zomerbarbecue in Feestzaal
Ten Stuyver in Oostende, die – zoals we weten – altijd zeer verzorgd en lekker is! Inbegrepen
in de prijs van 35€ p.p. is een receptie met sangria, parelwijn en fruitsap à volonté, een rijkelijk
gevuld groentebuffet, zeer uitgebreid bbc-festijn van vis en vlees, ½ l frisdrank of ½ fles wijn of
gewoon bier naar keuze, ambiance en dansgelegenheid met huisorkest.
We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen en
35€ op onze rekening storten.

 Zaterdag 04/06: CRYSTAL SHIP WANDELING
We gaan op ontdekkingstocht (ca. 7 km) naar de gigantische muurschilderingen en
fantastische installaties van internationale kunstenaars, die een permanent artistiek parcours
vormen in de binnenstad. Tussendoor doen we zeker ook een terrasje aan , om de dorstige te
laven…
Afspraak:.om 14u voor het station van Oostende
Aanwezig: Caroline
Prijs: gratis
Opmerkingen:Caroline verwittigen voor 03/06

 Zaterdag 04/06: DANSAVOND VAN 'INSTITUUT SCHAKEL' IN GITS
Deze vereniging bestaat sinds 1950 en richt zich tot alleenstaanden.
Schakel's dansfeesten gaan op verschillende locaties door. Het zijn gezellige bijeenkomsten
met aangepaste dansmuziek in sfeervolle zalen. Een mooie kluif voor onze kern van dansers.
Afspraak: Om 21u in Zaal De Oude Melkerij, Stationsstraat 145 te Gits.
Prijs: € 5,75 (ipv € 7 op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 02/06.

 Vrijdag 10/06: SCAMPIFESTIJN
Vandaag gaan we smullen van scampi’s in 4 variaties, opgediend met brood en frietjes.
Afspraak: om 18u30 in Brasserie Jagershof, Koningin Astridlaan 59 in Bredene-aan-Zee.
Prijs: € 17,50
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 17,50 storten voor 03/06.
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 Zaterdag 11/06: FIETSTOCHT NAAR DE ROZENTUIN VAN OUDENBURG
Vandaag fietsen we sportief met een cultureel doel…
Juni is de maand dat alle tuinrozen bloeien. Lens Roses te Oudenburg is hiervoor een begrip in
Europa met een assortiment van meer dan 800 verschillende soorten. Enkel dit weekend is er
een begeleide wandeling waarop je alles komt te weten over deze mooie bloemen en hun
onderhoud.
Afspraak: Om 13u30 aan de St.-Annakerk, Stenedorpstraat te Oostende (Stene).
Prijs: gratis
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 10/06

 Zaterdag 18/06: DAGUITSTAP NAAR DOORNIK EN LESSINES
Vandaag gaan we terug op daguitstap met onze vrienden van vtbKultuur Oostende.
We bezoeken o.a. de Notre-Dame kathedraal, met haar vijf identieke torens, in Doornik
(Werelderfgoed) en het Gasthuis O.L.V. met de Roos, , met een tentoonstelling van acht
eeuwen geneeskunde en geschiedenis, in Lessine (Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië).
In de kostprijs is inbegrepen: busreis, bezoeken met gids, middagmaal in restaurant
l'Imperatrice (Paté op Doornikse wijze, varkensvlees met champignonsaus en dame blanche,
dranken niet inbegrepen) en vieruurtje (taart, koffie, thee of vruchtensap).
Goed als we zijn leggen we een beetje eurotjes bij uit de kas zodat deze uitstap voor onze
leden geen € 65 maar ‘slechts’ € 59 kost.
Afspraak: Om 7u15 aan de Visserijschool, Mercatorlaan te Oostende.
Prijs: € 59 (wij sponsoren 6€!)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en 59€ storten voor 03/06.

 Zondag 19/06: VERJAARDAGSONTBIJT
Alle leden die in de maanden april, mei en juni jarig waren of nog worden, hebben vandaag weer
de mogelijkheid om aan een prijsje een lekker ontbijt mee te pikken. Uiteraard zijn ook de
niet-jarigen van harte welkom!
Afspraak: Deze keer spreken we af om 9u in Hotel Acces, Van Iseghemlaan 21 te Oostende.
Prijs: €5€ voor de jarigen en €10 voor de niet-jarigen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €5 of €10 storten voor 12/06

 Zaterdag 25/06: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
Een gezellige praat- en ontmoetingsavond voor zowel leden alsook nieuwelingen. Op deze avond
kunnen geïnteresseerde singles op een ongedwongen manier en in een aangename sfeer kennis
maken met onze Vriendenkring en haar werking.
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor de spaghetti, € 18,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of €4,30 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 24/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zondag 26/06: WANDELZOEKTOCHT IN BRUGGE
We gaan weer op zoek in een mooi stukje van Brugge. De Koninklijke Kristoffel Rally- en
Zoektochten Club heeft opnieuw een zoektocht samengesteld die een ontdekkingstocht wordt
doorheen de mooie zuidelijke rand. We lopen vanaf ’t Zand via de Boeveriestraat naar het
spoorwegstation, om dan via de Oostmeers en de Westmeers terug naar ’t Zand te keren.
Een leerrijke en gezellige wandeling die ons een beeld geeft van het wel en wee in het Brugse,
vroeger en nu.
Afspraak: Om 13u30 in station Oostende of om 14u in de lokettenzaal van station Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 23/06.

 Vrijdag 01/07: VLAANDEREN FEEST
Dit wordt een dubbele affiche. Het eerste gedeelte wordt verzorgd door BART HERMAN,
bekend van o.a. het nummer 1 "Ik ga dood aan jou". Na de pauze staat GEDEELDE SMART op
het programma die ons smartliederen en levenslappen brengt. Meezingen is niet verboden...
Afspraak: Om 19.30h in Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, 8470 Te Gistel.
Prijs: gratis (wij sponsoren de toegang van 2€ p.p.) Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen; plaatsen zijn beperkt! .

 Zaterdag 02/07: BEZOEK AAN DIERENPARK DE ZONNEGLOED (MET GIDS)
De Zonnegloed is niet zomaar een dierenpark: haar populatie bestaat vooral uit wilde dieren
die niet meer terug in de natuur kunnen. Ze komen uit diverse Europese opvangcentra. Hier
krijgen ze een warme thuis voor de rest van hun leven. In Europa is de Zonnegloed hierin
uniek. Met uw bezoek beleef je niet alleen een leuke, leerzame dag, maar je steunt ook de
werking van deze vzw, nl. het redden van verwaarloosde, wilde dieren
Afspraak: Om 14u30 aan Zonnegloed, Kasteelweg 22 te Oostvleteren.
Prijs: €10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en €10 storten voor 25/06
Voor carpooling kan je Nancy contacteren of onder elkaar afspreken.

 Zaterdag 02/07: ETENTJE IN HET WITTE PAARD IN OOSTVLETEREN
Na ons bezoek aan de wilde dieren sluiten we deze boeiende dag af met een lekker etentje in
gezellige sfeer. Dit eet- en koffiehuis werd in 2008 verkozen tot het gezelligste café van
West-Vlaanderen. Het was ook filmlocatie van de tv-reeks “De Bossen van Vlaanderen”.
Afspraak: om 18u30 in Het Witte Paard, Oostvleterendorp 1 te Oostvleteren
Prijs: 10€ (borg; wordt bij het afrekenen verrekend)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en €10 (borg) storten voor 25/06

