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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

ACTIVITEITEN – JUNI 2018
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 bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
- 03/06 – Nancy verwittigen en 8€ storten voor de meezingers Sing Along op 10/06
- 03/06 – Genyflore verwittigen en 15€ storten voor de brunch te Gistel op 09/06.
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 6 juli is er een nieuwe editie van Vlaanderen feest in het Cultuurcentrum Zomerloos
te Gistel. Deze keer met Het Zesde Metaal en hun frontman Wannes Cappelle.
De groep heeft reeds 4 LP's uitgegeven : Akattemets, Ploegsteert, Nie voe Kinders (goed voor
een gouden plaat) en Calais. In 2017 haalt het nummer Ploegsteert over wijlen wielrenner Frank
Vandenbroucke de eerste plaats in de Belpop 100. Natuurlijk kent iedereen ook "Naar de
Wuppe", een van hun meest bekende nummers. Cappelle kent de kunst om zowel poëtische als
grappige teksten tot een harmonisch geheel samen te smelten.
We zijn in het bezit van enkele tickets voor de rapste die zich voor dit optreden
aanmelden. Wie er bij wil zijn verwittigt Nancy meteen en stort direct 5 euro op onze rekening.
Op vrijdag 13 juli is er in feestzaal Ten Stuyver weer een Hot Summer Disco Barbecue met
eerst een receptie en daarna een verzorgde barbecue. Na het eten is er nog een dansavond met
dj N-Joy. Dit alles kost € 40 maar onze leden betalen slechts € 35.
Eet- en dansfanaten verwittigen Genyflore zo snel mogelijk en storten € 35 op onze rekening.
Er zijn nog een paar plaatsen vrij!
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 Vrijdag 01/06: LIVE OPTREDEN: JOHNY VONERS ZINGT AZNAVOUR

Vanavond komt Johny Voners (FC De Kampioenen) naar de Sint-Amanduskerk in Bekegem.
Het wordt een intiem concert, enkel Johny Voners met zijn pianist, doorspekt met miniconferences. Innemend, warm en grappig. Hij brengt de grootste hits van de Franse levende
legende Charles Aznavour, op originele wijze vertaald naar het Nederlands.
Afspraak: Om 19u30 aan de St-Amanduskerk, Bevrijdingsweg 1 te Bekegem.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 02/06: MUZIKALE ONTMOETING: FULL STAGE

Met optredens van 3 coverbands: The Silhouets (The Belgian Shadows), The Cave (poprock)
en Hearts of Soul (soul en eighties disco)..Het ideale moment om je dansschoenen weer eens
vanonder het stof te halen! . De optredens vinden plaats in de grote zaal: er zullen bartafels
staan maar praktisch geen stoelen en er is een bar in de zaal.
Afspraak: om 20u in het Staf Versluyscentrum , Kapelstraat 76 te Bredene
Prijs: gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 01/06.
Heel regelmatig proberen leden ook na verstrijken van de ‘uiterste datum nog in te schrijven
voor een activiteit. Deze datum staat niet zomaar op onze Nieuwsbrief !!
Wij hebben goede banden met heel wat organisaties. Gezien wij als een (soms grote) groep
inschrijven, spreken wij met hen dan ook steeds een uiterste datum af om het precieze aantal
door te geven. Dit is het moment waarop wij de inschrijvingen afsluiten. Dikwijls zijn er dan
echter wel nog plaatsen vrij bij hen, maar wij kunnen niet voortdurend het aantal nog eens
wijzigen, vermits zij dan ook steeds weer een eindfactuur moeten opmaken voor ons.
Het blijft dan echter wel mogelijk om zelf contact met de organisator op te nemen en
eventueel rechtstreeks via hen te boeken.

 Zaterdag 09/06: : GEZELLIGE BRUNCH BIJ BRUS IN GISTEL

Vandaag kiezen we eens voor een andere formule: een uitgebreide brunch in een gezellig kader
te Gistel. Naast een glaasje cava, koffie (of thee), vers fruitsap en een mini smoothie mogen
we op de brunchtafel nog het volgende verwachten: pistoletjes, boterkoeken, beleg, fruit,
yoghurt, granola, zalmtoastjes, quiche, humus, huisgemaakt bananenbrood, eiergerechten en
een dessert-toetje, dit alles voor 18€. Bij mooi weer kunnen de sportievelingen onder ons
achteraf nog een wandeling inplannen. Wij kijken nog voor een mooi en niet te lang parcours.
Afspraak: om 12h30 in het restaurant BRUS (Bij Broer en Zus) , Stationsstraat 23 te 8470
Gistel (tot 14h30)
Prijs: 15€ voor onze leden (wij sponsoren 3€)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 15€ storten voor 03/06 (wees er snel bij want de
plaatsen zijn beperkt). Carpooling op aanvraag!
De parking van BRUS grenst aan de parking van de Post. Deze is bereikbaar via de Postwegel.
Hier kunt u met uw parkeerschijf 4h gratis parkeren.
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 Zondag 10/06: SING ALONG – MEEZINGEN MET ONZE LEDEN

Het cultuurcentrum De Grote Post in Oostende eindigt haar seizoen in schoonheid. Daartoe
liet ze zich inspireren tot de samenstelling van een bijzonder koor dat populaire liedjes
brengt. Sommige van onze leden haalden hun beste zangtalent naar boven. Ze repeteerden
meerdere sessies en werden geselecteerd.
Het resultaat van al dat oefenen willen we niet missen. Niet enkel willen we aanwezig zijn op
de vertoning om hen te ondersteunen maar tevens om te genieten van het professioneel
orkest dat het volledige koor begeleidt. Het wordt een warme namiddag vol herkenbare
meezingers. Jawel, ook de aanwezigen in de zaal mogen hun keeltjes schrapen tot een
samenzang. Na afloop kunnen we afzakken naar het Cultuurcafé voor een gezellig samenzijn
met wat gerstenat of een andere keuze uit het ruime aanbod.
Afspraak: Om 14u30 in CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan18a te Oostende
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en 8€ storten voor 03/06

 Zaterdag 16/06: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OOSTKAMP

Contact Soiree organiseert al jaren dansavonden voor singles. Het dansrepertoire is heel
gevarieerd met swing, slow, quickstep, rock –n-roll, chachacha en Discoswing vanaf de jaren
70/80 tot en met de hedendaagse hits, tevens zijn verzoeknummers mogelijk.
Dit wordt dus weer een leuke avond voor de fervente dansers onder ons.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal 'Boldershof', Schooldreef 44 te Oostkamp.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 14/06 (voor het reserveren van een tafel).
Bij elke activiteit staat er in het vakje ‘opmerkingen’ steeds duidelijk vermeld wat je moet
doen om in te schrijven: enkel verwittigen of ook storten. Dit wordt op de eerste pagina, voor
de meeste activiteiten, nog eens samengevat in een tabel.
Vragen we niet om te storten, doe dit dan ook niet!
Vragen we het wel, doe het dan ook op tijd !

 Zondag 17/06: FIETSTOCHT “VERKEN BREDENE”

We hebben lang moeten wachten op de eerste warme dagen die doen verlangen naar wat
fietsplezier. Maar eindelijk is het zover en vandaag doen we onze eerste fietstocht.
We verkennen de omgeving van Bredene in een uitgestippelde lus van 25 km en rijden langs
mooie plekjes op rustige wegen waar we kunnen genieten van fauna en flora.
Uiteraard denken we ook aan een verfrissende stop voor het laven van onze dorst en zorgen
ervoor dat ook onze “zoetemondjes” aan hun trekken komen.
We respecteren ieders ritme maar willen er toch op wijzen dat ook een ritje van slechts 25 km
toch wat fysieke inspanning vraagt.
Zorg ervoor dat je banden goed zijn opgepompt, vergeet je windjacket niet en breng wat water
mee voor onderweg.
Afspraak: om 13 uur aan de St-Annakerk, Stenedorpsstraat te Oostende (STENE).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 16/6.
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 Vrijdag 22/06: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI

Na enkele maanden in de Airport Bowling is het nu weer in de Sporting Bowling te doen.
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.
Kostprijs: € 10,90 voor de spaghetti, € 19,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,60 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 20/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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.

 Zaterdag 23/06: 'SCULPTURES@SEA' IN DE HAAN EN WENDUINE

Ontdek een mooi beeldenpark met maar liefst 50 beelden van gerenommeerde internationale
kunstenaars. Combineer een wandeling met sculpturen in steen, marmer, staal, polyester en
brons die opgesteld staan in een prachtige omgeving over de kustlijn van Vosseslag tot in
Wenduine. We bezoeken de kunstwerken met de tram.
(ter info: Een dagpas van De Lijn kost € 6).
Afspraak: Om 13u30 aan de tramhalte aan het station van Oostende.
Prijs: gratis
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 20/06

 Zaterdag 30/06: BENEFIET 'BEESTJES IN NESTEN' IN KOOLKERKE

Vandaag is er een benefiet ten voordele van vzw Beestjes in nesten. Op het programma
-10u30: deuren open en ontvangst met aperitief (tot 11u30)
-11u30: BBQ à volonté
-13u30: (honden)wandeling naar Damme waar iedereen nog een koffie+taart krijgt.
Daarna keren we terug naar Koolkerke met een huifwagen.
-16u30: demonstratie jachthondenopleiding
-17u00: optreden met zanger Bandit en aansluitend zangeres Conny Dean met demo van linedance dansschool The High Chaparral Dansers.
Afspraak: om 10u15 bij Genyflore, Stokkellaan 175, Oostende voor carpooling of om 11.00u
ter plaatse: Fort van Beieren, Gemene Weidestraat 51 in 8000 Koolkerke-Brugge.
Prijs: € 25
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten. Carpooling op
aanvraag.

