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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
Patrick
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/50.22.11
059/43.54.28

0495/77.39.64
0486/50.12.82
0472/41.63.46
0470/54.47.02
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 2013
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 € 5 storten voor de wandeling in Bulskampveld op 06/10.
Direct – Eddy verwittigen en € 12 storten voor d' Ostensche Revue op 02/11.
Direct – Caroline verwittigen € 59 storten voor de uitstap naar Lens op 07/12.
17/10 – Genyflore verwittigen en € 8 storten voor het bezoek aan Navigo op 20/10.
19/10 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de Poelbergwandeling op 03/11.
20/10 – Als je ingeschreven bent voor de Barry White Experience: saldo van € 25 storten.
24/10 – Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 27/10.

Op 07 december plannen we met vtbKultuur een autocartrip naar Lens in Noord-Frankrijk.
Op het programma staat natuurlijk een bezoek (met Nederlandse audiogids) aan Louvre-Lens,
een bijhuis van het Parijse Louvre. Dit museum werd einde 2012 voor het publiek geopend en
geeft een overzicht van de schilderkunst en de beeldhouwkunst door de eeuwen heen.
We bezoeken ook Lens zelf en verkennen nog de omgeving met 2 indrukwekkende militaire
begraafplaatsen: Notre Dame de Lorette en Vimy.
Tenslotte maken we een stadswandeling in Arras en brengen we een bezoek aan ‘La Carrière
Wellington’. In deze ondergrondse krijtrotsen (waar eeuwenlang de kalksteen uitgehouwen werd
voor de bouw van de schitterende gebouwen) verzamelden 24.000 Britse soldaten vóór de grote
aanval van 9 april 1917.
Er is een uitgebreide middaglunch voorzien: aperitief, driegangen menu, wijn, water en koffie.
We hebben reeds een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die Caroline verwittigen en
€ 59 storten op onze rekening.
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 Vrijdag 04/10: 70, 80 & 90 FUIF IN TEN STUYVER
Out Of Service is een pop en rock coverband uit West-Vlaanderen, die een aanstekelijke
mix van oude en hedendaagse klassiekers speelt, gecombineerd met onbekende pareltjes!
Out Of Service probeert niet precies zoals op de plaat te klinken, maar elk nummer te
voorzien van een eigen twist en smaak. Ideaal voor feesten, festivals en fuiven waar de
dansvloer vol mag staan met dansende feestgangers.
Afspraak: Om 20u15 in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 7 (indien niet vooraf ingeschreven)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 02/10 voor reservatie van de tafel.

 Zondag 06/10: DE GESCHIEDENIS VAN BULSKAMPVELD (MET GIDS)
Het Landschapspark Bulskampveld is het bosrijkste gebied van West- en Oost-Vlaanderen
en telt maar liefst 7.500 hectare. De dichte bossen, open velden en loodrechte dreven
strekken zich uit over het grondgebied van Beernem, Oostkamp, Ruiselede, Wingene en
Aalter. Toneelvereniging Wonnebronne uit Beernem werkte een meeslepende theaterwandeling uit waarin de rijke geschiedenis van het Landschapspark Bulskampveld - afgeleid
van 'Bulnas Kampa', de Germaanse benaming voor het veld van de stieren - in verschillende
scènes wordt uitgebeeld.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u45 aan het Bezoekerscentrum
Bulskampveld, Bulskampveldlaan 9 te Beernem.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 5 storten.

 Vrijdag 11/10: 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 09/10.

 Zaterdag 12/10: GROTE HERFSTBINGO IN HET ROZENHOF
Op vraag van enkele leden gaan we weer naar deze bingo avond. De vorige keer hadden we
veel pech en konden we maar enkele prijzen veroveren maar nu gaan we echt voor de jackpot.
Winnen we echter weer zo weinig dan doen we het maar voor 'de leute en het plezier'.
Afspraak: Om 20u in Brasserie Rozenhof, Spaarzaamheidstraat 33 te Oostende.
Prijs: Beslis je zelf
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 09/10.

Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!
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 Zaterdag 19/10: FILMAVOND
Nu de koude wintermaanden hun intrede weer hebben gedaan willen we wel eens een avondje
samen, lekker warm, dicht bijeen een filmvoorstelling bijwonen. Welke film het zal worden
zien we dan ter plaatse wel. Misschien krijgen we vanavond de kans om de film 'Het vonnis'
van Jan Verheyen te zien. Het verhaal gaat over Luc Segers, een gebroken man bij wie de
stoppen doorslaan wanneer de moordenaar van zijn vrouw door een procedurefout wordt
vrijgelaten ... Na de vertoning gaan we nog eens de dorstige kelen laven in de heropende bar.
Afspraak: Om 19u30 in de bar van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 18/10.

 Zondag 20/10: ETENTJE & BEZOEK VISSERIJMUSEUM NAVIGO (MET GIDS)
We beginnen de namiddag met een etentje in de replica-vissersherberg, waar we kunnen
reserveren voor superverse garnalen en in boter gebakken, dagverse sliptongetjes.
Daarna laten we ons door een gids rondleiden in het museum en door de tentoonstelling
'Zeeziek'. In het museum maak je o.a. kennis met de Vlaamse vissersfamilie, de heroïsche
IJslandvaarders en de garnaalvissers te paard. Last van een scheurbuikje? Hallucinaties?
Een reisontsmettingskist ter voorkoming van geslachtsziekten? Hierover kom je alles te
weten in de tentoonstelling 'Zeeziek'. Ontdek alle vormen en gradaties van zeeziekte.
Er is ook een verboden zone enkel toegankelijk voor volwassenen voorzien….
Afspraak: Om 11u45 aan het station van Oostende of om 12u30 in De Peerdevisscher, Pastoor
Schmitzstraat 4 te Oostduinkerke.
Prijs: € 8 zonder het eten (wij betalen de gids)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 8€ storten voor 17/10.

 Vrijdag 25/10: 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 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: € 10 voor een spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,20/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 24/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 26/10: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ASSEBROEK
Weeral een avond voor de fervente dansers en de wanhopige vrijgezellen. Feestzaal 'De
Vossemeersen' in Assebroek (Brugge) is een prachtige gelegenheid waar 'Contact Soiree'
dansavonden voor alleenstaanden inricht. Ons lid Philippe vertegenwoordigt ons vandaag.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'de Vossemeersen', Vossensteert 80 te Assebroek (Brugge).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Philippe verwittigen (0496/039750) tegen 24/10 voor reservatie van tafel.
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 Zondag 27/10: VERJAARDAGSONTBIJT
Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: juli, augustus en september) verjaard zijn
willen we in de bloemetjes zetten en samen hun verjaardag vieren bij een gezellig ontbijt.
Voor het uitgebreide buffet betalen onze jarigen niets maar we vragen wel € 5 borg die je
bij deelname terugkrijgt. Voor de andere deelnemers kost het € 10.
In 'Le Grand Café du Bassin' (tegenover visserschip 'Amandine') kunnen we eten van 09u tot
11u. Op ons wachten allerlei lekkere dingen: koffie, thee, chocomelk, melk, fruitsap, vele
soorten brood, croissant, hesp, kaas, brie, salami, eitjes, boter, confituur, choco en yoghurt.
Afspraak: Om 9u in 'Le Grand Café du Bassin', Visserskaai 1 te Oostende.
Prijs: € 10 (€ 5 borg voor de jarigen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en 5€ (borg) of 10€ storten voor 24/10.

 Zaterdag 02/11: D'OSTENDSCHE REVUE
Ze zijn er terug: het gezelschap van d'Ostendsche Revue. Vanaf dit jaar gaat deze door in
het CC De Grote Post. Met hun revue 'Dad 'is 't èèn en 't ander, weije' 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 CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 te Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 12 storten.

 Zondag 03/11: STRAFFE POELBERGVERTELLINGEN (MET GIDS)
Als u denkt dat de mooie Poelbergomgeving geen geheimen meer heeft, dan bent u aan het
verkeerde adres! Een prachtig stukje natuur mét zoveel verhalen, zoveel leuke anekdotes en
zoveel zwierige kantjes. Tijdens een heerlijke herfstwandeling ontdekt u de mysteries rond
Clothilde Slunsebeen, het gehucht Lappegem, de vele cafeetjes en zelfs over het vagevuur.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u45 aan Parking Bergstraat in Tielt.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 19/10.

REGELING CARPOOLING: Om het voor iedereen een stuk aangenamer te maken stellen we
regelmatig voor om bij verplaatsingen aan carpooling te doen.
Om het eerlijk te houden hebben we hiervoor een bedrag vastgelegd dat aangerekend mag
worden door de chauffeurs, € 0,25 per afgelegde kilometer, gerekend vanaf de vertrekplaats
die vermeld is in onze Nieuwsbrief.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal voertuigen en dan gedeeld door het aantal
deelnemers (inclusief de chauffeurs). Elke chauffeur krijgt dan een gelijk deel van het totaal
onafhankelijk van het aantal leden die hij vervoerde.
De vergoeding wordt eerst aan de verantwoordelijke gegeven die het dan evenredig verdeelt.
Het spreekt voor zich dat iemand die voor eigen gemak en helemaal alleen naar de bestemming
rijdt geen aanspraak kan maken op enige vergoeding.

