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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
Lidgeld:
€ 48 per jaar
Eddy
Bezoek ook eens onze website:
Patrick
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
0495/77.39.64
059/50.22.11
0486/50.12.82
059/43.54.28
0472/41.63.46
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 2012
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Jullie zullen vanaf nu regelmatig een nieuwe naam zien opduiken als verantwoordelijke.
We verwelkomen van harte Caroline als nieuwe vrije medewerkster; zij zal ons bij de werking van
de vriendenkring ondersteunen. BEDANKT Caroline! We hopen op een toffe samenwerking.
Jullie kunnen Caroline bereiken op telefoonnummer 0470/544702.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Patrick verwittigen en € 16 storten voor de Indoor Taptoe van 13/10.
09/10 – Eddy verwittigen en € 11 storten voor Kurt Defrancq op 31/10.
11/10 – Caroline verwittigen voor de wandeling in het Geuzenbos (Geboortebos) op 13/10.
12/10 – Eddy verwittigen en € 30 storten voor het etentje op 19/10.
12/10 – Eddy verwittigen en € 7,5 storten voor de Nacht van de Duisternis op 20/10.

Er zijn deze maand weer een aantal activiteiten die we ruim op voorhand moeten reserveren
willen we nog (goede) plaatsen hebben. Om in te schrijven zend je best een mailtje naar ons
mailadres info@niet-alleen.be. Heb je geen email, SMS of bel dan naar de verantwoordelijke.
Let op: We bestellen steeds een (beperkt) aantal tickets. Het is dus voor de rapste die storten!!
Vrijdag 09/11 is er om 20u een ligconcert met Tibetaanse klankschalen in dienstencentrum
Schaperye, Steenovenstraat 86 te Oostende. Je ligt op je eigen matje en ondergaat een waar
klankbad, waardoor alle cellen in je lichaam gaan trillen. Je komt terecht in een diepe relaxatie.
Het ‘concert’ duurt zo’n 1,5 uur en kost € 10. Wie mee wil contacteert Caroline voor 14/10.
Vrijdag 16/11 gaan we om 20u weer lachen met de Oostendse Revue in de Van Glabbekeschool,
August Vermeylenstraat 72 te Oostende. Een ticketje kost € 10 en is te bestellen bij Eddy.
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Zaterdag 17/11 geeft de Vlaamse groep Stash (Gunther Verspecht) een GRATIS ‘tapijtconcert’
in JOC Den Artisjok, Brugsestraat 30 te Oostkamp. Bij een Tapijtconcert moeten podia, grote
versterkingsinstallaties, theaterspots en geluidseffecten plaatsmaken voor een gezellige sfeer
vol met warmkleurige tapijten, zit-zachte kussens en lichtkunstwerken. Op een zee van Oosterse
tapijten met kussens en stoelen nestelen artiesten én publiek zich samen. Wil je deze bijzondere
vorm van optreden ook eens meemaken meld dit vlug aan Genyflore.
Zaterdag 22/12 komt Ennio Morricone, de bekendste filmcomponist van de 20ste eeuw, naar
het Sportpaleis in Antwerpen. De man die in een tijdspanne van een halve eeuw ruim 400
filmscores creëerde en samenwerkte met de allergrootste regisseurs dirigeert een uitgebreide
bloemlezing uit zijn onverwoestbare werk. Een unieke en absoluut niet te missen kans om dit
monument live mee te maken. We hebben gekozen voor de zitplaatsen van € 35 (+ € 4 reservatie)
en we hebben een bus die ons h/t naar Antwerpen voert voor € 21. Hiervoor contacteer je Eddy.
Op zondag 13/01/2013 gaan we naar jaarlijkse traditie om 15u naar het Nieuwjaarsconcert van
Rotary Torhout in het kursaal van Oostende. Het Orchestre Philharmonique Royal de Liège onder
leiding van Dirigent Christian Arming brengt u met Johan Strauss, Josef Strauss en Richard
Strauss in de Weense sfeer. Voor € 30 kan je erbij zijn als je op tijd Patrick verwittigt.

 Zaterdag 06/10: 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 05/10.

 Zondag 07/10: 28STE TREINWEEKEND VAN OOSTENDE (MET GIDS)
ModelSpoorKlub van de Kust organiseert zijn tweejaarlijkse clubtentoonstelling. Hier worden
de eigen projecten, zoals het station van Oostende op schaal 1/87, in de spotlight geplaatst.
Ook de buitenlandse gastbanen krijgen de nodige aandacht.
Afspraak: Om 14 aan de tramhalte 'Duin & Zee' te Oostende.
Prijs: € 6 (ter plaatse betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 05/10.

 Vrijdag 12/10: LIVE OPTREDEN: SCALA & KOLACNY BROTHERS
Na een lange reeks optredens in (onder meer) de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en
Spanje heeft Scala niet alleen een heleboel nieuwe nummers klaar. Ook de ‘look’ van Scala zal
anders zijn. Zo wordt de nieuwe show onder meer uitgewerkt op vlak van bewegingsexpressie
en ook licht, video en decor worden in een fascinerend, nieuw kleedje gestoken. Scala wil de
Vlaamse fans graag laten proeven van de nieuwe artistieke invalshoeken op het podium.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 30
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 13/10: HERFST IN HET GEUZENBOS (MET GIDS)
De natuur bereidt zich in de herfst voor op de komende winter. Wat gebeurt er dan allemaal
in het bos? In het kader van 'Week van het Bos' maken we een wandeling in het Geuzenbos,
ook gekend als het Geboortebos of Stadsrandbos. Onder begeleiding van een ervaren gids
van Natuurpunt komen we alles te weten over de transformaties van de natuur.
Afspraak: Om 13u45 aan het Stadsrandbos, hoek Gistelsesteenweg/Grintweg te Oostende.
(Volg de richtingaanwijzer naar het Geboortebos).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 11/10.

 Zaterdag 13/10: INDOORTAPTOE BANDSHOW

Deze 43e editie van de Indoortaptoe belooft een kanjer van show- en muziekspektakel te
worden. Het deelnemersveld voor dit jaar bestaat weer uit de absolute top van Belgische en
Nederlandse showorkesten. Een belevenis die je raakt! Een drie uur durend aangrijpend
topspektakel van het hoogste niveau.
Afspraak: Om 19u30 aan de Sleuyter Arena, Northlaan 13 te Oostende.
Prijs: € 16
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Direct Patrick verwittigen en € 16 storten als je nog één (of meer) van de
overblijvende kaartjes wilt bemachtigen.

 Zondag 14/10: (ELEKTRONISCHE) VERKIEZINGEN
We zijn allemaal al oud genoeg om te moeten stemmen. Velen moeten vandaag voor de eerste
keer elektronisch een stem uitbrengen. Gezien de ongeziene stress die dit zal meebrengen
hebben we beslist om vandaag NIETS te doen en jullie 's namiddags te laten rusten.

 Vrijdag 19/10: ETENTJE MET ZICHT OP ZEE
Vanaf de negende verdieping van de Ravelingen, in restaurant De Wandelaar, hebben we een
fantastisch zicht op de zee en de zeer wijde omgeving rond Oostende. Daarom hebben we
deze unieke locatie uitgekozen voor ons etentje.
In bijlage vindt je een keuzemenu. Je kan je favoriete gerechten doorgeven aan Genyflore.
Afspraak: Om 19u aan de Ravelingen, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: € 30 (3 gangen + 2 glazen drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 30 storten voor 12/10.

 Zaterdag 20/10: NACHT VAN DE DUISTERNIS
We starten in dienstencentrum Ter Yde met soep en boterhammen met beleg.
Tijdens de nocturne bezoeken we nadien het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren. We
kuieren er langs verschillende standjes met vleermuizen, uilen, insecten, wandelende takken
en vernemen er alles over vogelbescherming. Daarna bezoeken we Walraversijde, de site met
de vissershuisjes uit de Middeleeuwen, waar historische taferelen worden nagespeeld. Ook
de Astro Event Group staat weer klaar om ons door hun telescopen de boeiende sterrenhemel te leren kennen. Vergeet vooral je 'Niet Alleen' zaklamp niet.
Afspraak: Om 16u45 aan Ter Yde, Duinenstraat 172 te Oostende.
Prijs: € 7,50
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7,50 storten voor 12/10.
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 Zaterdag 20/10: DANSAVOND: CONTACT SOIREE IN GISTEL
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. De zaal Ten Putte in
Gistel is een leuke uitgaansgelegenheid waar Contact Soiree regelmatig dansavonden voor
alleenstaanden inricht. Wij laten alle remmen los en maken er een gezellige fuifavond van.
Afspraak: Om 21u in Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (toon lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 19/10. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 26/10: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI
Onze maandelijkse spagetti- en bowlingavond deze keer uitzonderlijk op een VRIJDAG.
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 € 3,70/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 25/10 EN VERMELDEN OF JE SPAGHETTI
WIL OF NIET.

 Zaterdag 27/10: MUZIEK & DANSAVOND MET O.A. COVERBAND WOLFGANG
Naar aanleiding van het volksfeest 'Bekegem speelt met vuur' staat er op het marktplein
een feesttent. Vanaf 18u15 zijn er optredens van Wicked Sticks (op drums en percussie
presenteren zij een mengeling van etnische elementen en slepen je tijdens hun optreden mee
met het typische Wicked Sticksritme), folkgroep Folgazan (is een poppy folkrockband en
spettert op het podium met eigen rake rocksongs, dansdeuntjes en tere melodietjes met een
folkrandje) en om 21u45 de coverband Wolfgang.
Afspraak: Om 18u voor het station van Oostende of om 18u45 aan de ingang van de tent op de
markt van Bekegem.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 25/10. We zorgen voor carpooling.

 Zondag 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..
Afspraak: Om 14u30 op de trappen van de St. Petrus en Pauluskerk te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 27/10.

 Woensdag 31/10: LIVE OPTREDEN: KURT DEFRANCQ
'Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus' is meer dan zomaar een eenvoudige theateradaptatie van het succesboek van John Gray over de relaties tussen mannen en vrouwen. Na
meer dan 4 jaar van uitzonderlijk succes over de grenzen heen, komt de voorstelling naar
Vlaanderen. De Nederlandstalige versie wordt gespeeld door Kurt Defrancq.
Afspraak: Om 19u45 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 11
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 11 storten vóór 09/10. We hebben reeds een aantal
kaarten gereserveerd in de middenbeuk voor de snelle beslissers.
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Keuzemenu voor ons ‘etentje met zicht op zee’
vrijdag 19 oktober 2012
Restaurant ‘De Wandelaar’
Zeedijk 290 te Oostende
*******
VOORGERECHT
(A1) Kipbrochette in huis gemaakt op exotische wijze (sinaas-soya)
OF
(A2) Gerookte zalm en heilbotrolletjes met garnituur en toast
OF
(A3) Garnaalcocktail
HOOFDGERECHT
(B1) Gemarineerd varkenshaasje gestoofd in donker bier met amandelkroketjes
OF
(B2) Kabeljauw met fijne groentjes en garnalensaus, aardappelpuree
OF
(B3) Kippentournedos met tagliatelle, pesto en Parmezaankaas
NAGERECHT
(C1) In huis gemaakte tiramisu
OF
(C2) Bavarois van frambozen

Het menu, inclusief twee glazen wijn of frisdrank, kost € 30. Het superbe panoramisch
zicht op de zee, de kust en het hinterland krijg je er gratis bij.

Als je Eddy verwittigt van je komst (voor 12/10) geef dan ook je keuze uit het menu.
Voor elk gerecht staat een code (A1, A2, B1 …) zodat je gemakkelijk je favorieten kan
doorgeven (vb. A2, B3, C1).

