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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 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 (12 maanden)
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 2017
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
31/05
02/06
05/06
21/06

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 25 storten voor het concert met Helmut Lotti op 14/06.
– Genyflore verwittigen en € 8 storten voor de cinema-avond op 02/06.
– Caroline verwittigen voor The Crystal Ship-wandeling op 05/06.
– Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor het etentje op 10/06.
– Genyflore verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 25/06.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 07 juli komt Willem Vermandere met zijn muzikanten voor de 44e en laatste keer
naar de Spermaliehoeve. We hebben een beperkt aantal kaarten voor de snelste die Nancy
verwittigen en € 14 storten op onze rekening.
Op dinsdag 18 juli maken we met Sima Tours een uitstap naar de prachtige tuinen van het
kasteel van Annevoie, naar Dinant en de abdij van Maredsous. Geïnteresseerden verwittigen
Nancy voor 15/06 en storten € 34 (i.p.v. € 39) op onze rekening.
Op vrijdag 21 juli is er in Ten Stuyver om 19u weer de jaarlijkse Hot Summer BBQ met
achteraf een dansavond met DJ N-Joy. Wil je mee smullen en dansen dan contacteer je
Genyflore en stort je € 30 (i.p.v. € 35) op onze rekening.
Op zondag 23 juli maken we een daguitstap naar Leuven met de trein. We bezoeken er eerst het
Groot Begijnhof (Unesco werelderfgoed) met een echt Leuvens begijntje als gids.
’s Middags eten we in de Quasimodo, waarna we verder Leuven ontdekken met een andere gids
Geïnteresseerden verwittigen Caroline en storten € 12 (enkel gidsen) voor 10/06.
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Op zaterdag 19 augustus gaan we op daguitstap naar de wandtapijtenstad Oudenaarde. Een
gids loodst ons door het stadhuis (Unesco Werelderfgoed) met een unieke tentoonstelling van
wandtapijten. ‘In de namiddag maken we twee luswandelingen langs de voornaamste
bezienswaardigheden van de stad.
Meer informatie volgt later maar hou zeker deze datum nu al vrij in je (drukke) agenda.

Wacht bij het inschrijven en betalen voor een activiteit NOOIT tot de allerlaatste dag. Soms
moeten we al heel lang op voorhand bij de organisator een geschat aantal plaatsen boeken. Bij
het uitkomen van de Nieuwsbrief kunnen we dan ook niet altijd nog plaatsen bijkrijgen en is OP
wel degelijk OP. Voor het geven van de beschikbare plaatsen baseren we ons dan op de volgorde
van de BETALINGEN.

 Vrijdag 02/06: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
Deze avond brengen we rustig en gezellig warm door in de knusse zetels van de Kinepolis.
Naar welke film we gaan kijken beslissen we dan wel ter plaatse uit het ruime aanbod.
Na de film gaan we nog niet naar huis maar ergens een lekkere 'pint pakken', of zoiets….
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 31/05.

 Zaterdag 03/06: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ZEDELGEM
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Salons 'Ter Leepe' in Zedelgem is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Salons 'Ter Leepe' Torhoutsesteenweg 168 te Zedelgem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 01/06 (voor reservering van een tafel).

 Maandag 05/06: WANDELING 'THE CRYSTAL SHIP' (DEEL 1)
In het kader van The Crystal Ship waren meer dan 40 (inter)nationale artiesten aan het werk.
Ze zorgen voor gigantische muurschilderingen en interventies in de stad.
De werken vormen een artistiek parcours in de binnenstad en op Het Groen Lint rond
Oostende. In zijn genre is 'The Crystal Ship - Public Art Festival' het grootste in Europa.
Op Pinkstermaandag maken we een wandeling langs vele van de mooiste werken in de stad.
Op 30/09 volgt dan het 2e deel van de wandeling op de Oosteroever/Vuurtorenwijk.
Binnenkort komt er ook nog een fietstocht naar de iets verder gelegen kunstwerken.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 02/06.
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 Zaterdag 10/06: CULINAIRE WERELDREIS
Geen verre reizen deze keer. We blijven in België in het beginpunt van vele verre reizen.
We kiezen hiervoor een bijzonder kader, nl. het restaurant Bel Air in de luchthaven van
Oostende. We herontdekken er de lekkere vlees- en visgerechten van ons eigen landje.
Voor een vlotte bediening wordt er gevraagd om je keuze tot een 5-tal gerechten te
beperken. Een hoofdgerecht kost er rond de € 20.
Afspraak: Om 19u30 in het restaurant Bel-Air in de luchthaven van Oostende.
Prijs: € 10 (borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 05/06 en € 10 (borg) storten.

 Woensdag 14/06: LIVE OPTREDEN: BENEFIETCONCERT MET HELMUT LOTTI
Vanavond vindt in het Kursaal van Oostende het twaalfde benefietconcert plaats ten voordele
van het Koninklijk Werk IBIS vzw.
De Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine, onder leiding van kapelmeester Bjorn
Verschoore, zorgt dit jaar met het uitzonderlijk gastoptreden van Helmut Lotti voor een
uniek muzikaal evenement.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 25
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Nancy verwittigen en € 25 storten.

 Vrijdag 16/06: 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: € 10,5 voor de spaghetti, € 18,90 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,50 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 15/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 18/06: SMOEFELWANDELTOCHT IN ROESELARE
Dit jaar pakt de school 'Onze Jeugd' in Roeselare uit met een buitengewone wandeling. De
wandelaars kunnen kiezen tussen 3 afstanden: 6 km rond de mooie hoeve van de school of 14
km richting het gehucht de Ruiter. Voor de lange afstand gaat het richting Zonnebeke, goed
voor een totaal van 18 km! Voor elke wandelaar ligt er bij aankomst een pannenkoek klaar. Op
het domein van 'Onze Jeugd' is er ook een cafetaria met drank en versnaperingen.
We kiezen ter plaatse voor welke afstand we gaan.
Afspraak: Om 13u30 aan de school 'Onze Jeugd', Iepersestraat 245 te Roeselare.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore en/of Erika
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 16/06 – carpooling mogelijk.
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 Zaterdag 24/06: FIETSTOCHT LANGS HET GROENE LINT
Dit fietstraject van 30 km verbindt bestaande en nieuwe groengebieden in een ruime cirkel
rond Oostende. We fietsen onder meer door De Schorre, het Geuzenbos, het Krekengebied,
de Zwaanhoek, Plassendale, 't Paddegat en de Oosteroeverduinen.
Een ontspannende fietstocht met aandacht voor fauna en flora.
De tocht vergt wel wat inspanning maar onderweg denken we er ook aan dat dorstige kelen
moeten gelaafd worden.
Let erop dat je fiets in orde is met goed opgepompte banden. Vergeet ook je windjacket niet
en breng wat water mee.
Afspraak: Om 13 uur aan de St-Annakerk, Stenedorpstraat te Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 23/06.

Om ons het bijhouden van de reservaties gemakkelijker te maken, EN om zeker te zijn van je
gereserveerde plaats, vragen we om bij de reservatie ook direct de betaling uit te voeren ook al
is de einddatum nog niet bereikt. Het is niet de datum van verwittiging, maar wel de datum van
betaling die de doorslag zal geven bij het toekennen van de vrije plaatsen of tickets.

 Zondag 25/06: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarige leden van de maanden april, mei en juni te verwennen met een
lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Uiteraard zijn ook de niet-jarigen hartelijk
welkom! Omdat het Access-Hotel reeds volboekt is met eigen hotelgasten zijn we op zoek
moeten gaan naar een betaalbaar alternatief. En we hebben iets gevonden! Eet- en danscafé
Monroe in Mariakerke biedt op aanvraag voor groepen een uitgebreid ontbijtbuffet aan.
De prijs voor onze leden is weer € 5 voor de jarigen en € 10 voor de niet-jarigen.
Dit café is gemakkelijk met de bus of de tram te bereiken (ca. 5 min. wandelen van de halte).
Afspraak: Om 10u in café Monroe, Distellaan 60 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 21/06.

 Zaterdag 01/07: LIVE OPTREDEN: VLAANDEREN FEEST MET 'LES TRUTTES'
Wat in 1996 begon als een éénmalige grap, is 20 jaar later uitgegroeid tot een gevestigde
waarde: van kleinschalige optredens in plaatselijke café’s en jeugdhuizen over culturele
centra tot de grootste festivals die België en Nederland rijk zijn.
Covers brengen is één ding; ze met dezelfde energie en overgave spelen als Les Truttes is
vrijwel ongezien. De creatieve mix van muziek en spektakel, met de nodige dosis humor en
zelfrelativering, maakt hen na al die jaren onnavolgbaar en uniek!.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Caroline verwittigen.

