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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING 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 – SEPTEMBER 2011
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:
- Direct – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor de 'Comedy night' op 09/09.
- Direct – Eddy verwittigen voor 'Open Monumentendag' op 11/09.
- 01/09 – Patrick verwittigen en € 10,50 storten voor de daguitstap naar Diksmuide op 04/09.
- 09/09 – Patrick verwittigen en € 15 (voorschot) storten voor 'Kerstmarkt Keulen' op 10/12.
- 11/09 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de 'Uilenspiegellegendewandeling' op 18/09.
- 14/09 – Eddy verwittigen voor de 'Kunstroute van vzw Artistiek' op 17/09.
- 20/09 – Genyflore verwittigen voor het '4e Ethias Kleinkunstfestival' op 25/09 en € 10 borg
storten voor zij die ook komen eten.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN:
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 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!
Alhoewel het niet de bedoeling is van onze vriendenkring gebeurt het toch regelmatig dat er
tussen twee leden iets groeit dat meer dan gewone vriendschap is en er toch een echte relatie
ontstaat. Hierdoor kunnen we deze leden in feite niet meer als single bestempelen.
Zij hebben ondertussen meestal wel een goede vriendschapsband opgebouwd met veel van de
andere leden, zodat ze ook verder welkom zijn om aan onze activiteiten deel te nemen.
Uit respect voor diegenen die wel nog single zijn vragen wij dat deze leden zich niet als ‘jong
verliefd koppel’, maar verder als een single zouden gedragen.
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Op 10 december plannen we een bezoek aan de kerstmarkt van Keulen. Deze is ieder jaar weer
een groot succes. In het centrum van de bekende kerkstad staan op maar liefst zes locaties
sfeervolle kerstmarkten. Het aanbod is divers, hier vindt iedereen een passend kerstcadeau.
Daarnaast zijn er kerstconcerten, tentoonstellingen van kerstkribben en is de binnenstad
schitterend verlicht en feestelijk versierd. Natuurlijk mag ook een bezoek aan de Dom (met een
min of meer gekende gids) niet ontbreken. We ontdekken deze prachtige stad aan de Rijn en
genieten van de charme en de feeërieke sfeer van de kerstmarkten.
Om de nodige plaatsen te reserveren op een bus bij Q-Travel vragen we om zo snel mogelijk
Patrick te verwittigen en voor vrijdag 9 september een voorschot van € 15 te storten.
Zoals reeds aangekondigd in de vorige nieuwsbrieven gaan we op het einde van deze maand op
meerdaagse uitstap naar de Ardennen en Luxemburg.
Om het programma en de praktische regelingen te bespreken is er op vrijdag 2 september voor
de deelnemers een samenkomst voorzien.

 Zaterdag 03/09: DANSAVOND 'VEILINGE NIGHT'
Vanavond is ambiance verzekerd op de muziek van de bekendste hits en popsongs van de jaren
’60 tot nu. De 6-koppige Koekelaarse Melo Dance Band sleept ons mee in hun meerstemmig
repertoire dat gezien en gehoord mag worden.
Afspraak: Om 20u30 aan Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 02/09.

 Zondag 04/09: DAGUITSTAP NAAR DIKSMUIDE
We gaan eerst naar 'Chocolatier Van Nevel' waar we een rondleiding krijgen met een gids en
ook nog mogen proeven van de versgemaakte chocolade.
Na het middagmaal bezoeken we de Yzertoren waar we de sfeer van de beide Wereldoorlogen
proeven en beleven. Je voelt de angst van de frontsoldaten en de gewone bevolking. Je ruikt
chloor- en mosterdgas. Je ziet en wandelt in echte authentieke loopgrachten en je hoort en
zit middenin bombardementen en vernielde steden.
Als we tijd genoeg over hebben bezoeken we nog de 'Dodengang'. Dit is een netwerk van
Belgische loopgraven en bunkers uit de Eerste Wereldoorlog en vormde één van de
gevaarlijkste stellingen van het Belgische leger, op amper 50 meter van een Duitse bunker. De
Dodengang lag onder constant vuur van Duitse sluipschutters.
Op de terugweg brengen we een bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo waar
het wereldbekende beeldhouwwerk van Käthe Kollwitz ‘Het Treurende Ouderpaar’ staat.
Afspraak: Om 9u15 voor het station van Oostende of om 9u50 voor het station van Diksmuide.
Prijs: € 10,50 (voor de bezoeken)
Aanwezig: Patrick
Opmerking: Patrick verwittigen en € 10,50 storten voor 01/09. Carpooling is mogelijk.
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 Vrijdag 09/09: COMEDY NIGHT (ORGANISATIE VAN RODE KRUIS BREDENE)
Is Halloween zo onschuldig als het lijkt? Hebben rituele verbrandingen echt álle boze geesten
verdreven? Wie zal vanavond op het moment van de waarheid moeten boeten? In deze try-out
laat Gili zich assisteren door zijn eigenzinnige meester-dienaar Ygor (Filip Haeyaert).
Na de adembenemende duiveluitdrijving laten we Raf Coppens zijn spraakwaterval over u
uitgieten. Rake opmerkingen en schokkende uitspraken maken deel uit van zijn show.
Als afsluiter kan u kennis maken met Steven Mahieu die enkele fragmenten zal brengen uit
zijn eerste avondvullende show 'Mahieustueus'. Gastheer voor deze avond is Piv Huvluv.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben een aantal kaarten gereserveerd voor de rapste die Genyflore
verwittigen en € 13 storten op onze rekening.

 Zaterdag 10/09: 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 praatcafé 't Steentje, Steensedijk 92, Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 09/09.

 Zondag 11/09: OPEN MONUMENTENDAG 'CONFLICT' (MET GIDS)
De Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool Eguermin is gevestigd op een historische
site en is één van de drie maritieme 'Centre of Excellence' binnen de Navo.
De school biedt sinds 1975 heel uiteenlopende tactische en strategische opleidingen op maat
aan. Sinds 2008 heeft Eguermin een nieuwe simulator die voor studenten de realiteit op zee
aan boord van de Belgische en Nederlandse mijnenjager nabootst. Tijdens de rondleiding
bekijken we een film over het mijnenjagen, ontdekken we de mijnenzaal, bezoeken we de mess
der officieren, de admiraalszaal en de goed bewaarde bunker op het terrein. Dit zijn plaatsen
waar je normaal gezien nooit binnengelaten wordt dus profiteer van de gelegenheid!
Na dit bezoek trekken we naar het centrum voor enkele versnaperingen voordat we nog de
'Oostendse heem- en geschiedkundige kring De Plate' bezoeken.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De plaatsen voor dit unieke bezoek zijn beperkt! De rapste die Eddy
verwittigen zijn zeker van hun deelname.

 Zaterdag 17/09: 'DE KUNSTROUTE' WANDELING DOOR OOSTENDE
Derde editie van een tweejaarlijkse kunstroute in en om Oostende. Op verschillende locaties
in het stadscentrum stellen kunstenaars van vzw Artistiek en een aantal gastkunstenaars hun
werken tentoon. Dit jaar staan ze ook stil bij een aantal architecturale bezienswaardigheden
in het centrum van Oostende. Tijdens de wandeling kunnen, op vertoon van de brochure, ook de
Mercator en de Amandine voor € 2 (elk) bezocht worden.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 14/09.
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 Zondag 18/09: UILENSPIEGELLEGENDEWANDELING IN DAMME (MET GIDS)
We maken een wandeling door het historisch centrum van Damme samen met Uilenspiegel, die
tekst en uitleg geeft over alle plaatsen en feiten uit de Uilenspiegellegende. We stappen over
de anders niet toegankelijke stadswallen en brengen, samen met de conservator, een bezoek
aan de tentoonstelling in het Uilenspiegelmuseum. In een plaatselijke herberg kaarten we wat
na in het goede gezelschap van een donker Uilenspiegelbiertje.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u45 aan de ingang van Toerisme
Damme, Jacob van Maerlantstraat 3, Damme.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 11/09. Carpooling is mogelijk.

 Zaterdag 24/09: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND 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 kunt ook gewoon komen zonder mee te spelen.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26, Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: € 9 voor een spaghetti, € 16,50 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze, of € 3,60/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 23/09.

 Zondag 25/09: SAMEN LUNCHEN + 4DE ETHIAS KLEINKUNSTFESTIVAL
Waarom niet eens op zondagmiddag samen gezellig lunchen? We kiezen voor het Koninginnehof
in het Maria-Hendrikapark, waar we een tafel hebben gereserveerd. Eten doen we 'à la carte',
dus ook de kleine honger zal aan zijn trekken komen. Omdat het er op zondag heel druk is
vragen wij om ten laatste tegen 20/09 te reserven.
Daarna wandelen we door het park naar 't Bosjoenk, waar we muzikaal verwend worden met
een aantal gratis kleinkunstoptredens. Wie er de vorige keren was weet dat het de moeite
loont. Op het programma staan weer heel wat gekende namen. Willem Vermandere (12u) ,
Armand (14u) , Walter de Buck (15u) , Arne Vanhaecke (17u), Buurman (18u) , Rick de Leeuw en
Johan Verminnen (20u) zorgen voor de zang en o.a. Piv Huvluv zorgt voor de humor.
Afspraak: Om 13u in het Koninginnehof of om 14u30 aan 't Bosjoenk, Zinnialaan, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 20/09, de 'eters' storten € 10 borg.

 Vrijdag 30/09: MEERDAAGSE UITSTAP NAAR DE ARDENNEN EN LUXEMBURG
Deze keer gaat onze meerdaagse uitstap naar de Ardennen en Luxemburg.
We overnachten in Sunparks Ardennen in Vielsalm. Vrijdag bezoeken we in Louvain-la-Neuve
het Hergé museum (Kuifje) en brouwerij Le Brasse Temps, waar we kunnen genieten van een
'Bush' of een 'Cuvée des Trolls'. Zaterdag gaan we dan Luxemburg city (met nederlandstalige
gids) en Vianden verkennen. De laatste dag zullen we op de terugweg stoppen in het museum
van de fotografie in Charleroi. Daarna staat er nog een verrassing op het programma.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

