1
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 – NOVEMBER 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 € 30 storten voor het Indonesisch etentje op 05/11
- Direct – Eddy verwittigen en € 3 storten voor de wandeling in Torhout op 06/11
- Direct – Patrick verwittigen en € 14 storten voor de huifkartocht op 12/11
- Direct – Genyflore verwittigen en € 7 storten voor de toneelvoorstelling van 18/11
- Direct – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor 'Blaute en Melaerts' op 26/11
- 07/11 – Saldo van € 11 storten voor zij die ingeschreven zijn voor de Kerstmarkt in Keulen
- 12/11 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor 'Generaal Maczek' op 20/11
- 14/11 – Genyflore verwittigen en € 25 voorschot storten voor 'oudejaarsavond'
- 18/11 – Patrick verwittigen en € 8 storten voor 'Wild van Afrika' op 09/12
- 22/11 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor het 'bakkerijmuseum' op 22/11

‘Wild van Afrika’ met Chris Dusauchoit.
Chris Dusauchoit leerde het leven in de Zuid-Afrikaanse parken echt kennen dankzij de vele
opnames voor Dieren in Nesten. Gewapend met zelfgemaakte foto’s, geluidsfragmenten, een pak
pittige verhalen, hilarische anekdotes en weetjes over zaken die voorheen uw petje te boven
gingen, verhaalt Chris u over Afrika. Nadien zal u nog wilder zijn van het Zwarte Continent.
Wie deze voorstelling wil bijwonen kan met ons mee op vrijdagavond 9 december naar zaal Ipso
Facto in Oudenburg. We hebben reeds een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die
Patrick verwittigen en € 8 storten op onze rekening voor 18/11.
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 Vrijdag 04/11: OOSTENDSE REVUE: EEN ACCIDENT KOMT NOOJS ALLEENE
Ze zijn er terug: het gezelschap van d'Ostendsche Revue. Zij brengen u opnieuw een
eigenzinnige kijk op de gebeurtenissen in en rond Oostende van het voorbije jaar.
'Pulle' en 'Tjeppen Krotte' nemen u mee op een satirische tocht doorheen Oostende waarbij
ze met hun commentaar geen bekend figuur sparen !.
Afspraak: Om 19u30 aan de Van Glabbekeschool, August Vermeylenstraat 72, Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 05/11: INDONESISCHE AVOND MET RIJSTTAFEL
Vanavond zetten we onze culinaire wereldreis verder en trekken naar het verre Indonesië.
Op het menu staan een aperitief met lokale hapjes, Tumpeng rijsttoren (diverse gerechten) en
als nagerecht een exotische fruit compote.
Er is ook tijd voor een brok Indonesische cultuur met originele Javaanse dansers.
Afspraak: Om 18u30 aan café 'De Swaene', Dorpsstraat 99, Leffinge.
Prijs: € 30 (zonder drank !)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en direct € 30 overschrijven. Carpooling mogelijk.

 Zondag 06/11: WANDEL MEE VOOR MEER BOS (MET GIDS)
Vandaag trekken wij met Pasar Oostende Stad naar Torhout. In en rond de Warande maken
we een boeiende ontdekkingstocht rond dit oude grafelijke jachtdomein en zien wat de site
allemaal op historisch en natuurlijk gebied te bieden heeft.
Uit het uitgebreide programma hebben wij voor de wandeling 'Mythen en Sagen' gekozen.
Afspraak: Om 13u30 aan speelplein De Warande, Aartrijkestraat 140 te Torhout.
Prijs: € 3
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 3 overschrijven voor 25/10. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 11/11: 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: Patrick verwittigen voor 10/11.

 Zaterdag 12/11: HUIFKARTOCHT: OUDENBURG IN DE GROOTE OORLOG
Met paard en kar reizen we terug naar Oudenburg tijdens de Groote Oorlog. Theater, beeld
en geluid brengen op vier unieke lokaties in de stad het vergeten verhaal van Oudenburgse,
Duitse en Engelse mannen en vrouwen. Aan de hand van teruggevonden dagboekfragmenten,
brieven en foto's nemen we je mee op een boeiende reis door de tijd.
Nadien is er gelegenheid om na te kaarten in de gezellige cafetaria van het RAM.
Afspraak: Om 19u aan het Romeins Archeologisch Museum, Marktstraat 25 te Oudenburg.
Prijs: € 14 (met hapje en drankje)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben reeds vijftien plaatsen gereserveerd voor de snelste die
Patrick verwittigen en € 14 storten. Carpooling mogelijk.

3

 Zondag 13/11: 'VERRASSINGSWINTERWANDELING'
Door één van onze leden werd een wandeltocht voorbereid van zo'n 9 km.
De bedoeling van de wandeling is het opsnuiven van heerlijk frisse winterse natuurlucht. We
wandelen van Gistel naar Moere en terug langs rustige 'boerewegels' tussen winters uitziende
akkers. Halverwege is er een rustplaats voorzien om even te pauzeren.
Warme kledij en stevig schoeisel zijn zeker aanbevolen.
Bij zéér slecht weer 'wandelen' we naar … de Kinepolis in Oostende voor een filmnamiddag.
De deelnemers worden dan tijdig verwittigd van de nieuwe afspraak.
Afspraak: Om 14u in Restaurant Castellum, Markt 2 te Gistel.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor zaterdag 12/11. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 18/11: TONEEL DE COULISSE: VERLOREN DROMEN
Maria is een oud vrouwtje dat in haar krotje aan de rand van de maatschappij leeft. De
bouwpromotoren maken jacht op haar huisje, maar Maria (Vuile Marie) wil van geen wijken
weten. Intussen leert ze twee leuke kinderen kennen die het zonnetje in haar leven worden.
Helaas moet ze ook optornen tegen de vele vooroordelen die er rond haar persoontje bestaan.
Een verhaal uit het leven gegrepen, overgoten met een ferme scheut humor, dat garant voor
weer een amusante avond vol verrassingen!.
Afspraak: Om 19u45 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben reeds een aantal tickets gekocht voor de snelste die Genyflore
verwittigen en € 7 storten op de rekening voor 11/11.

 Zaterdag 19/11: 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: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 18/11.

 Zondag 20/11: OP BEVRIJDINGSPAD MET GENERAAL MACZEK (MET GIDS)
In Tielt kwam op 8 september 1944 een einde aan de Tweede Wereldoorlog toen de Eerste
Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Maczek de stad bevrijdde. Op dat 3 km lang
bevrijdingspad speur je naar memorabele en emotionele plekken die herinneren aan deze
bewogen gebeurtenis. En uiteraard moet er op die overwinning uitgebreid getoast worden.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u45 aan Toerisme Tielt,
Ieperstraat 42-46 te Tielt.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 12/11.
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 Zaterdag 26/11: LIVE OPTREDEN: JEAN BLAUTE EN ERIC MELAERTS
Twee grote meneren uit de vaderlandse muziek. Twee jongens die met veel goesting en kunde
telkens hun muzikale grenzen weten te verleggen. Dat doen ze ondertussen al meer dan 30
jaar, niet alleen dankzij hun talent, maar naar eigen zeggen veel meer dankzij hun talrijke
inspiratiebronnen.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben een aantal tickets gekocht voor de snelste die Genyflore
verwittigen en € 13 storten op de rekening.

 Zondag 27/11: BEZOEK AAN HET BAKKERIJMUSEUM VAN VEURNE
De 20ste eeuw was voor de bakkerswereld de eeuw van de grote veranderingen. Nieuwe
machines werden geïntroduceerd, het assortiment van brood en banket werd verruimd,
bakkerijen werden groter en meer regels werden opgelegd.
Na het bezoek versterken we nog de innerlijke mens ter plaatse.
Afspraak: Om 13u45 voor het station van Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 22/11.
OUDEJAARSAVOND
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen en het einde van 2011 is
alweer in zicht. Hoog tijd dus om aan de regelingen voor ons oudejaarsavondfeest te beginnen.
Dit jaar is ons oog gevallen op ’t Fermetje, Visserskaai 2 te Oostende.
Voor een zeer democratische prijs van € 50 presenteren wij onze leden volgend menu:
aperitief van het huis met hapjes
*****
scampi Fermetje
of gegratineerde mosselen
of meloen met parmaham
*****
kabeljauw met mousseline saus en fijne groenten
of filet mignon met saus naar keuze
(met kroketjes of pommes dauphinois)
*****
crème brulée
of roomijs
*****
Koffie, water en wijn aan tafel inbegrepen
*****
om middernacht zetten we het nieuwe jaar in met een glas cava
Wil je er dit jaar zeker weer bij zijn verwittig dan zo snel mogelijk Genyflore en stort zeker
vóór 14 november een voorschot van € 25 op onze rekening. Als je inschrijft voor deze avond laat
ons dan ook weten wat je kiest uit het menu (liefst per mail of schriftelijk).
De plaatsen zijn beperkt dus treuzel niet te lang!

