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

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Het gebeurt regelmatig, vooral bij gratis of minder dure activiteiten, dat leden zich vroeg
aanmelden maar dan toch niet afkomen en ook niet de moeite doen om ons te verwittigen.
Het gebeurt ook dikwijls dat leden ons bellen voor een reservatie als de aangekochte tickets
al op zijn. Die komen dan bij ons op een wachtlijst te staan.
Het is dan wel heel erg spijtig dat die leden thuis moeten blijven terwijl we toch nog plaatsen
vrij hebben als iemand niet afkomt. Kan je dus niet komen … geef ons TIJDIG een belletje.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Genyflore verwittigen en € 12 storten voor de dansavond op 03/11.
Direct – Eddy verwittigen en € 10 storten voor d'Ostendsche Revue op 16/11.
03/11 – Patrick verwittigen voor de wandeling 'Bommen over Sas Slijkens' op 10/11.
09/11 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor het Ommetoertje in Wingene op 18/11.
13/11 – Genyflore verwittigen voor het tapijtconcert met Stash op 17/11.
16/11 – Patrick verwittigen en € 7,50 storten voor de show van Steven Goegebeur op 23/11.

Er zijn deze maand nog 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!!
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 500 filmscores
creëerde dirigeert een uitgebreide bloemlezing uit zijn onverwoestbare werk. Nummers uit films
als ‘Once upon a time in the West’, ‘The Good, The Bad & The Ugly’ en ‘The Untouchables’ zullen
zeker voor kippenvelmomenten zorgen. Een unieke en absoluut niet te missen kans om dit
monument live mee te maken. We hebben gekozen voor de zitplaatsen van € 35 en we hebben een
bus die ons h/t naar Antwerpen voert voor € 21 p.p. Hiervoor contacteer je snel Eddy.
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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 03/11: FENOMENALE DANSAVOND IN 'TEN STUYVER'
Vanavond dansen we in zaal Ten Stuyver op de muziek van de gekende Bobby Setter Band.
Zonder twijfel is dit all-round orkest één van Europa's muzikale topformaties. Deze
onvolprezen en geroemde formatie heeft de afgelopen decennia haar internationale allure zo
hoog weten te houden dat ze het predicaat Super- en Wereldklasse zonder bezwaar mag
meedragen. Optredens tot ver buiten de Europese landsgrenzen zijn het bewijs van de aparte
klasse en unieke sound van deze band.
Afspraak: Om 20u in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 12 (wij leggen € 3 bij)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en € 12 storten.

 Zondag 04/11: HALLOWEENZOEKTOCHT IN BLANKENBERGE
Griezelige en huiveringwekkende zoektocht van circa 5 km doorheen het stadscentrum van
Blankenberge. De zoektocht start aan het stedelijk kerkhof en eindigt in de Weststraat.
We sporen er met de tram naartoe.
Afspraak: Om 13u15 voor het station van Oostende, we nemen er de tram van 13u30, of om
14u aan de tramhalte 'station' in Blankenberge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 02/11.

 Vrijdag 09/11: LIGCONCERT MET TIBETAANSE KLANKSCHALEN
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.
Tijdens de activiteit lig je op je eigen matje terwijl meer dan 40 klankschalen bespeeld
worden. Vergeet dus niet je matje mee te brengen.
Afspraak: Om 19u30 aan de Schaperye, Steenovenstraat 86 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 10/11: WANDELING: 'BOMMEN OVER SAS SLIJKENS' (MET GIDS)
Wandeling over ca. 4 km waarbij de gids u op sleeptouw neemt door de Bredense wijk 't Sas.
U verneemt er meer over het oorlogsgebeuren en het leed dat de plaatselijke bevolking te
beurt viel. Extra aandacht gaat uit naar de bombardementen op 't Sas, de represailles, de
gedeporteerden naar de concentratiekampen en de impact van dit alles op de Sassenaars.
Afspraak: Om 13u45 aan Sportcentrum Ter Polder, Spuikomlaan 21 te Bredene.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 03/11.
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 Zaterdag 10/11: 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 The Terrace, Langestraat 67 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 09/11.

 Vrijdag 16/11: D'OSTENDSCHE REVUE: NIE TE ZERE WAJE!
Ze zijn er terug: het gezelschap van d'Ostendsche Revue. Met hun revue 'Nie te zère waje'
brengen ze 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 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 10 storten.

 Zaterdag 17/11: LIVE OPTREDEN: TAPIJTCONCERT MET 'STASH'
Bij een Tapijtconcert moeten podia, grote versterkingsinstallaties, theaterspots en geluidseffecten plaatsmaken voor een gezellige sfeer vol met warmkleurige tapijten, zitzachte
kussens en lichtkunstwerken. Op een zee van Oosterse tapijten met kussens en stoelen
nestelen artiesten én publiek zich samen. Carpooling vanuit Oostende is mogelijk.
Afspraak: Om 19u40 aan JOC Den Artisjok, Brugsestraat 30 te Oostkamp.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 13/11. Let op OP = OP.

 Zondag 18/11: OMMETOERTJE - WIJ GAAN NAAR AMERIKA! (MET GIDS)
In de 18de en 19de eeuw zochten heel wat Vlamingen hun geluk overzee. Ze lieten hebben en
houden achter en vertrokken naar Amerika. Voor de één liep het verhaal fortuinlijker af dan
voor de ander. Wingene kon op een gegeven moment van een echte leegloop spreken: de
gemeente behaalde in West-Vlaanderen het hoogste aantal boeren die emigreerden. Tot op
vandaag staat op St. Jan een gedenkplaat voor zij die de 'Groote Oversteek' maakten.
Paul Vanlaere neemt ons op sleeptouw tijdens een tocht met verhalen over deze Wingenaars.
Afspraak: Om 13u45 aan de Kerk Sint-Jan Baptist, Keukelstraat 48 te Wingene.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 09/11.

 Vrijdag 23/11: LIVE OPTREDEN: STEVEN GOEGEBEUR 'DE GEKNIPTE MAN'
Steven won in 2009 de Lunatic Comedy Award. Datzelfde jaar was hij finalist van Humo’s
Comedy Cup. Steven kreeg de titel ‘Wayne Rooney van de Comedy’. Net als de spits van
Manchester United is Steven een publieksspeler. Hij is snel, gaat recht op zijn doel af en wil
scoren. ‘De geknipte man!’ is een staaltje stand-up comedy van de bovenste plank in een
razend tempo en vol verknipte situaties.
Afspraak: Om 19u30 aan de Van Glabekeschool, A. Vermeylenstraat 71 te Oostende.
Prijs: € 7,50
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 7,50 storten voor 16/11.
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 Zaterdag 24/11: 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 supporteren 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 € 3,70/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 23/11 EN VERMELDEN OF JE SPAGHETTI
WIL OF NIET.

 Zondag 25/11: OOSTENDE VERNIEUWD, VERRAST, VERBETERD (MET GIDS)
Vandaag neemt onze eigenste 'huis-gids' Patrick jullie terug mee door Oostende om het
eindwerk voor zijn gidsencursus uit te testen. Van het Maria-Hendrikapark wandelen we via
het station naar de Visserskaai. Na een bewonderende blik op het nieuwe Zeeheldenplein
met de omstreden 'rode blikken dozen' zullen we ons, als afsluiter van de namiddag, nog
eens tegoed doen aan de geneugten van De Noordzee.
Afspraak: Om 14u aan de bushalte 'Randparking Maria-Hendrikapark', Graaf de Smet de
Naeyerlaan en Mercatorlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 23/11.

      HEEL BELANGRIJKE AANKONDIGINGEN      

OUDEJAARSAVOND
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen en het einde van 2012
is alweer in zicht. Hoog tijd om aan de regelingen voor ons oudejaarsavondfeest te beginnen.
Wil je er dit jaar zeker weer bij zijn verwittig dan al Genyflore want de plaatsen zijn beperkt!
Gegevens over de locatie, de menukeuze en de kostprijs volgen binnenkort en zullen ongeveer
zoals de vorige jaren zijn.

NIEUWJAARSRECEPTIE
Ook onze eigen jaarlijkse nieuwjaarsreceptie komt alweer heel snel dichterbij.
We hebben voor jullie zondag 03 februari gereserveerd in het Koninginnehof te Oostende.
De hele namiddag verwennen we iedereen met de lekkerste hapjes en drankjes aan een zeer
democratische prijs. Natuurlijk kan onze traditionele terugblik op het afgelopen jaar weer
niet ontbreken. Ook nu brengen we een audiovisueel overzicht van de escapades waarop we
veel van onze leden hebben kunnen ‘meekrijgen’.
Na de receptie is er weer gelegenheid om samen van een lekker etentje te genieten.
HOU DUS ZEKER DEZE DATUM AL VRIJ IN JE AGENDA!!

