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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 – OKTOBER 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 – Eddy verwittigen en € 17,50 storten voor 'Tutankhamun' op 30/10.
- Direct – Eddy verwittigen en € 5 storten voor het kasteel van Loppem op 09/10.
- Direct – Geny verwittigen en € 10 storten voor d'Ostendsche Revue op 05/11.
- Direct – Patrick verwittigen en € 15 (voorschot) storten voor het Nieuwjaarsconcert op 15/01
- 08/10 – Eddy verwittigen en € 3 storten voor de 'Nacht van de Duisternis' op 15/10.
- 08/10 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de 'Wandelen met de Romeinen' op 16/10.
- 16/10 – Eddy verwittigen en € 12,50 storten voor de daguitstap naar Ieper op 15/10.
- 20/10 – Patrick verwittigen en € 2,50 storten voor de wijkwandeling Hazegras op 22/10.
- 22/10 – Patrick verwittigen voor de 'petanque-namiddag' op 29/10.

ONZE VERJAARDAG !!
In oktober 2006 werd ‘Niet Alleen’ als jonge spruit boven de doopvont gehouden. Deze maand
zijn we dus reeds vijf jaar oud. Wat begon met een heel klein aantal leden is ondertussen
uitgegroeid tot een (h)echte vriendenkring van bijna honderd singles.
We wensen alle leden en gewezen leden te bedanken voor het vertrouwen in onze vriendenkring.
Terugkijkend op alle mooie momenten die we samen meegemaakt hebben, hopen we jullie nog
dikwijls te mogen begroeten op onze toekomstige activiteiten.
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Op 15 januari 2012 is er in het Kursaal van Oostende weer het traditionele nieuwjaarsconcert
van Rotary club Torhout-Houtland. Naast de zwierige Weense Walsen kan je nog genieten van
feestelijke klassiekers. Om goede plaatsen te kunnen reserveren vragen we dat diegenen die
willen meegaan zo snel mogelijk Patrick verwittigen en € 15 voorschot storten.
Dit jaar was de kostprijs van het concert € 25 voor onze leden (€ 33 voor niet-leden).
Zaterdag 5 november gaan we om 20u naar de voorstelling van ‘d’Ostendsche Revue’ in de
stedelijk basisschool Ernest Van Glabbeke. We kopen nu reeds een aantal inkomkaarten aan voor
de snelste die Genyflore verwittigen van hun komst en € 10 storten.

 30/09 - 02/10: MEERDAAGSE UITSTAP NAAR DE ARDENNEN EN LUXEMBURG
Deze keer gaat onze meerdaagse uitstap naar de Ardennen en Luxemburg.
Vrijdag bezoeken we in Louvain-la-Neuve het Hergé museum (Kuifje) en brouwerij Le Brasse
Temps. Zaterdag gaan we dan Luxemburg city (met gids) en Vianden verkennen. De laatste dag
brengen we door in Namen en op de terugweg stoppen in het museum van de fotografie in
Charleroi. Tijdens de reis staan er nog twee verrassingen op het programma.

 Zaterdag 01/10: CINEMA-AVOND VOOR DE ACHTERBLIJVERS
Terwijl wij op uitstap zijn hebben we voor de vele achterblijvers een cinema-avondje op het
programma gezet. Eén van onze leden zal ons die avond vervangen. Welke film het zal worden
laten we aan jullie keuze over.
Afspraak: Om 19u30 aan de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: Wordt ter plaatse bepaald.
Aanwezig: Philippe
Opmerkingen: Jullie kunnen met Philippe afspreken (voor de cinema !!) op 0496/039750.

 Zaterdag 08/10: 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 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 07/10.

 Zondag 09/10: BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN LOPPEM (MET GIDS)
Het kasteel van Loppem is het enige kasteel in België waarvan de architectuur en het interieur
in de oorspronkelijke staat behouden zijn. Bij een bezoek krijgt men meteen het gevoel te
gast te zijn bij de bouwheren en zijn eerste bewoners. Bovendien herbergt het een rijke
kunstcollectie. Het ligt in een romantisch park met vijvers en een doolhof.
Voor we het doolhof uitdagen doen we eerst voldoende krachten op in bistro 'Ten Voute'.
Afspraak: Om 13u15 voor het station van Oostende of om 13u45 aan Bistro Ten Voute,
Steenbrugsestraat 24 te Loppem.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 07/10. Carpooling is mogelijk.
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 Zaterdag 15/10: 'NACHT VAN DE DUISTERNIS' IN OOSTENDE
Vanavond organiseert het 'Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende' in
samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en 'Astro Event Group' voor de eerste maal
de 'Nacht van de Duisternis' in Domein Raversijde.
We maken een wandeling doorheen het verduisterde domein langs allerlei standjes in verband
met natuur en geschiedenis. Naast nachtvlinders, vleermuizen en uilen hopen we, dankzij de
telescopen van 'Astro Event Group', ook sterren en planeten te kunnen bewonderen.
Dit wordt dus een echte hoogdag voor alle leden die van onze natuur houden.
Afspraak: Om 19u aan de ingang van het VOC, Nieuwpoortsesteenweg 642 te Oostende.
Prijs: € 3
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 3 storten voor 08/10.

 Zondag 16/10: WANDELEN MET DE ROMEINEN IN OUDENBURG (MET GIDS)
Oudenburg heeft faam gemaakt met de Romeinen. Ze zijn alom tegenwoordig: in ’t centrum en
in het archeologische museum. Maak kennis met het ruige volk uit het zuiden en hun civilisatie
in ‘t noorden. Verneem meer over de Pax Romana, over de bouw van hun castella en over hun
leefgewoonten. Kom naar de enige Romeinse stad van West-Vlaanderen. Gidsen Brutus en
Julius zullen ons begeleiden door het Romeinse museum en nemen ons mee via eeuwenoude
straten. Intussen maak je kennis met prachtige bekers, glazen kommetjes en uitzonderlijk
vaatwerk van bijna twintig eeuwen oud.
Afspraak: Om 13u45 aan het Romeins Archeologisch Museum, Marktstraat 25 te Oudenburg.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 08/10.

 Zaterdag 22/10: WIJKWANDELING HAZEGRAS TE OOSTENDE (MET GIDS)
Het Hazegras is een buitengewone wijk van een Oostende.
Tijdens de wandeling laat een gids van gidsenkring Lange Nelle ons vele sporen zien van de
dreigende totale verloedering van enkele jaren geleden tot de aangename riante woonomgeving
met zelfs koninklijke allures die het nu aan het worden is.
Afspraak: Om 9u45 aan het kantoor van Ethias op het Ernest Feysplein te Oostende.
Prijs: € 2,50 (leden Lange Nelle GRATIS) Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 2,5 storten voor 20/10.

 Zaterdag 22/10: 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 te 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: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 21/10.
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 Zondag 23/10: 'HOOGE CRATER' EN 'IN FLANDERS FIELDS' MUSEUM
In de voormiddag bezoeken we het 'Hooge Crater' museum. De zeer uitgebreide verzameling
over de Eerste Wereldoorlog is volledig privaat eigendom en ondergebracht in een voormalige
kapel. Naast het museum is er een thema café waar we 's middags een belegde boterham gaan
eten voor we verder trekken naar het 'In Flanders Fields' museum.
Dit wordt zowat de laatste kans om het bekende museum in zijn huidige vorm te bezoeken.
Op 14 november gaat het dicht voor een grondige facelift. Pas in juni 2012 zet het volledig
vernieuwde 'In Flanders Fields' zijn deuren opnieuw open.
Afspraak: Om 9u voor het station van Oostende of om 10u aan 'Hooge Crater', Meense
Steenweg 467 te Zillegem.
Prijs: € 12,50 (zonder eten)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 12,50 storten voor 16/10. Carpooling is mogelijk.

 Vrijdag 28/10: 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 de
moedigen onder ons 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 te Oostende.
Prijs: Dat kies je zelf vanavond.
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 27/10.

 Zaterdag 29/10: PETANQUE-NAMIDDAG
Petanque is de Provençaalse variant van jeu de boules. Voor petanque is weinig of geen
uitrusting en infrastructuur nodig; het is eenvoudig van opzet, en de nadruk ligt op
behendigheid in plaats van op fysieke kracht. Het is dus voor iedereen geschikt.
Wij zorgen voor een gepaste overdekte locatie en de ballen, jullie zorgen voor de ambiance!
De drankprijzen zijn er ook heel democratisch.
Afspraak: Om 14u30 aan de Oostendse Petanque Club, Steense Dijk 2 te Oostende.
Prijs: € 1,50 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 22/10.

 Zondag 30/10: TENTOONSTELLING 'TUTANKHAMUN' IN BRUSSEL
Drie grafkamers van Toetanchamon werden perfect waarheidsgetrouw gereconstrueerd. Ruim
1000 replica’s van de belangrijkste voorwerpen zijn er te bewonderen.
Het belangrijkste element in heel dit project blijft uiteraard Toetanchamon. Achtentachtig
jaar na zijn ontdekking wordt de graftombe opnieuw geopend en deze keer bent u er zélf bij!
Na de aankomst in Brussel gaan we eerst een hapje eten in 'The Village' op de Heyzel waar we
voor zo'n € 10 steak met frietjes kunnen krijgen. Om 14u bezoeken we dan de tentoonstelling.
Na het bezoek keren we terug naar het centrum van Brussel waar we nog een wandeling maken.
Afspraak: Om 10u15 in de lokettenhal van station Oostende. (Trein vertrekt om 10u42).
Prijs: Inkom € 17,50 (met audiogids)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy zo snel mogelijk verwittigen en € 17,50 storten.
Gezien de verscheidenheid van abonnementen en andere voordeeltarieven onder de leden
zullen de vervoerskosten de dag zelf verrekend worden.

