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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VERENIGING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr.:
979-5249391-47
Contactpersonen:
Iban :
BE22 9795 2493 9147 Genyflore@niet-alleen.be 059/51.81.66 0495/77.39.64
Lidgeld:
48€ per jaar
Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/50.12.82
Bezoek ook eens onze website:
Patrick@niet-alleen.be
059/43.54.28 0472/41.63.46
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 2010
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

Æ Æ Æ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN Å Å Å
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Genyflore verwittigen en 12€ storten voor 'Jackobond' op 15/10.
07/10 – Patrick verwittigen en 6€ storten voor het treinweekend op 10/10.
11/10 – Genyflore verwittigen en 28€ storten voor de 'culinaire wereldreis' op 16/10.
11/10 – Eddy verwittigen en 5€ storten voor de wandeling 'Vloethemveld' op 17/10.
11/10 – Eddy verwittigen en 10€ storten voor de 'kaas à gogo' op 10/11.
22/10 – Patrick verwittigen voor de wandeling in Kaaskerke op 24/10.
22/10 – Genyflore verwittigen en storten voor een spaghetti op de bowling van 23/10.

KOSTEN VOOR CARPOOLING WORDEN TER PLAATSE AAN DE CHAUFFEUR GEGEVEN
EN DIENEN NIET OP VOORHAND OP DE REKENING GESTORT TE WORDEN !
We hebben nog enkele tickets over voor de voorstelling ‘Droog’ van Philippe Geubels op
zaterdag 22 januari 2011 in cultuurcentrum Zomerloos te Gistel. Wil je er toch nog bij zijn
stort dan zo snel mogelijk 16€ op onze rekening. Na 8 oktober is het definitief te laat.
Op woensdag 10 november geeft de Charles Lindbergh zijn eerste ‘Nationale kaasavond’. Je
krijgt er ‘kaas à gogo’ voor 10€ (zonder drank). Het zal weer voor de rappe zijn dus wie mee
wilt eten verwittigt Eddy en stort 10€ op onze rekening voor 11 oktober.
BELANGRIJKE OPMERKING: Gelieve voor reservaties en betalingen de data die bij elke
activiteit in de Nieuwsbrief staan te respecteren. Let er ook op bij betalingen altijd te
vermelden voor welke activiteit je wilt inschrijven, wij kunnen het niet steeds juist raden !
We hebben onlangs ondervonden dat bij bepaalde banken, als je aan een self-banking
automaat je overschrijving doet, de mededeling niet doorgegeven wordt. Daarom blijven we
aandringen om ook steeds de verantwoordelijke te verwittigen van je komst !
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a Zaterdag 02/10: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een gezellige praatavond waar singles elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer
kunnen ontmoeten. De ideale gelegenheid om met onze vereniging kennis te maken en een
aangename avond met gelijkgezinden te beleven!
In 't Botteltje krijgen we het bovenzaaltje voor ons.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 03/10: HET BEISBROEKPARK EN DE VOLKSSTERRENWACHT
We maken eerst een wandeling langs het 'Planetenpad' in het bos van 'Beisbroek' en komen
zo terecht bij de volkssterrenwacht die we bezoeken met een gids. In de observatietoren,
die een koepel heeft van 5m diameter, is er een planetarium gevestigd.
Vanuit een gemakkelijke zetel kan je meereizen in tijd en ruimte. Met behulp van een
uitgekiend projectiesysteem worden we om 16u30 ondergedompeld in een koepelvullend
beeld van kleurrijke sterrennevels dankzij de film 'Wonderen van het heelal'.
Na de voorstelling gaan we naar het koetshuis dat ingericht is als cafétaria...
Plaats: Beisbroekpark, Zeeweg 96, St.Andries-Brugge.
Afspraak: Om 14u30 aan de randparking, Diksmuidse Heirweg, St.Andries-Brugge.
Prijs: 5€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags. Carpooling is mogelijk.

a Zaterdag 09/10: INDOORTAPTOE BANDSHOW
Deze 42e editie van de taptoe Bandshow belooft een kanjer van show- en muziekspektakel
te worden. Het deelnemersveld voor dit jaar bestaat uit de absolute top van Belgische en
Nederlandse showorkesten. Een belevenis die je raakt! Een drie uur durend aangrijpend
topspektakel van het hoogste niveau.
Plaats: Sleuyter Arena, Northlaan 13, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijvingen hiervoor zijn reeds afgesloten.

a Zondag 10/10: 27STE (MINIATUUR)TREIN-WEEKEND VAN OOSTENDE
Onder leiding van een deskundig en ervaren gids brengen we een bezoek aan de expo van de
'Modelspoorklub van de Kust'. We leren er alles over gelijkstroombaan, smalspoorbaan en
digitale modulebaan. Naast de banen van de Oostendse club zelf zijn er nog pareltjes van
bevriende verenigingen uit binnen- en buitenland te zien.
Na het bezoek trekken we nog naar Fort Napoleon voor 'een hapje en een drankje'.
Plaats: Openluchtcentrum 'Duin en Zee', Fortstraat 128, Oostende.
Afspraak: Om 14u op de parking voor Earth Explorer
Prijs: 6€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 6€ storten tegen 07/10.
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a Vrijdag 15/10: LIVE OPTREDEN - JACKOBOND 'ALS IK VAN U WAS'
Het ontstaan van sterren is doorgaans een explosieve gebeurtenis, maar niet bij
JackoBond. Riet Muylaert (zang) vond voor haar afstudeerproject kleinkunst aan Herman
Teirlinck drie medemuzikanten en dat inspireerde haar zo dat ze besloot om volledig met
die groep door te gaan. JackoBond zoekt met een stem, een piano en twee strijkers de
ultieme schoonheid in de banale dingen van het leven.
Plaats: De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse. De voorstelling begint om 20u.
Prijs: 12€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore zo snel mogelijk verwittigen en 12€ storten op onze rekening.
We hebben alvast vijf tickets besteld. De eerste boekers hebben de kans om die
kaarten aan 8€ te verkrijgen en krijgen het verschil achteraf terug. Het zal dus weer
voor de rappe zijn...

a Zaterdag 16/10: ETENTJE - EEN CULINAIRE REIS ROND DE WERELD
Vanaf deze maand gaan we een restaurant van een bepaald land of cultuur aandoen. We
krijgen hier een aantal landtypische gerechten voorgeschoteld zodat we een indruk
verkrijgen van de lokale eetcultuur. Maar vooraleer we ver reizen, blijven we in eigen land
met typische en vooral verse visgerechten uit de Noordzee, uit ons zèètje.
Het meergangenmenu aan de prijs van 28€ mag er volgens ons wel zijn:
*Aperitief van het huis met verschillende aperitiefhapjes
*Mousse van makreel met garnituur
*Mosselsoep
*Rijkelijk gevuld vispannetje, gebakken in de oven met een wittewijnausje en kaaskorstje
(frietjes, puree of kroketjes naar keuze)
*Koffie met gebakje
Plaats: Bistro Moby Dick, Visserskaai 6, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 28€ (dranken niet inbegrepen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 28€ storten tegen maandag 11/10.

a Zondag 17/10: WANDELING DOOR HET VLOETHEMVELD (MET GIDS)
In de reeks 'Ommetoertjes' maken we vandaag een wandeling, in het spoor van de 19deeeuwse ontginners, door het (voormalig militair) domeinbos Vloethemveld in Jabbeke en
Zedelgem. Eeuwen geleden was dit een uitgestrekt heidegebied dat beetje per beetje
werd drooggelegd. Er doken hoeves op wiens pachters de onvruchtbare percelen intensief
bebosten. Tijdens deze wandeling komt die tijd van toen terug tot leven en ontdek je
bijzondere landschapsrelicten. Op het einde van de wandeling wordt je nog verwend met
een streekproduct.
Plaats: Vloethemveld, Jabbeke - Zedelgem.
Afspraak: Om 14u30 op de parking van het Militair Domein, Brugse Heirweg, Zedelgem.
Prijs: 5€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 5€ storten voor 11/10. Carpooling is mogelijk.

4

a Zaterdag 23/10: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
We gaan er niet naartoe om de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven!
Je kan ook gewoon komen zonder mee te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de
gezellige sfeer, de leuke babbel en... om te supporteren.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26, Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: 15€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1 drankje naar keuze, of 3,40€/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen EN tegen 22/10 storten voor de spaghetti:
15€ (met bowling) of 8€ (zonder bowling en zonder drankje).
Wie enkel bowlt kan ter plaatse betalen.

a Zondag 24/10: THEMAWANDELING ROND DE EERSTE WERELDOORLOG
Onder leiding van een gids en een frontsoldaat maken we een wandeling van drie uur in de
voetsporen van een soldaat in de Eerste Wereldoorlog. De rol van de Frontzate (de
bedding van de oude spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide) wordt onmiddellijk duidelijk. Het
medische aspect staat centraal tijdens deze wandeling. Via het gehucht ‘Lettenburg’ en
een landweggetje keren we terug naar Kaaskerke.
Afspraak: Om 14u15 aan de kerk van Kaaskerke, Kaaskerkestraat, Diksmuide.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 22/10. Carpooling is mogelijk.

a Zaterdag 30/10: HALLOWEEN SPOOKT OP DE OKTOBERFOOR
Als twee van de toeristische hoogtepunten van het najaar (Halloween en de oktoberfoor)
elkaar tegenkomen kan dit niet anders dan vonken geven. Terwijl we rondkuieren tussen de
foorkramen komen we vanavond wellicht allerlei duistere figuren tegen. Misschien gaan we
ook eens het noodlot tarten in 'het spookkot'? Het 'oliebollenkraam' zullen we zeker niet
zomaar voorbij lopen.
Afspraak: Om 20u op de trappen van de St. Petrus en Pauluskerk, Oostende.
Prijs: Dat kies je zelf vanavond.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u 's de middags.

a Zondag 31/10: DE ZAAK MALCHANCE (SPEURTOCHT 2)
Deze erfgoedzoektocht kwam tot stand naar aanleiding van de viering ‘125 jaar Kusttram’.
Albert Chercheur daagt ons uit om een oud moordraadsel op te lossen. Onze reis met de
kusttram wordt een echte speurtocht. Misschien lossen wij nu het mysterie wel op??
Plaats: Traject van Middelkerke naar Nieuwpoort.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenhal van station Oostende.
Prijs: 5€ voor een dagticket 'de Lijn', GRATIS voor houders van een abonnement.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste de dag voordien.

