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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
059/51.81.66
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Lidgeld: € 54 per jaar
Patrick
0472/41.63.46
059/43.54.28
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
0470/54.47.02
www.niet-alleen.be
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2014
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:
- 01/09 – Genyflore verwittigen en 10€ storten voor “Not the Beatles” op 26/09
- 01/09 – Genyflore verwittigen en 10€ storten voor De Schedelgeboorten op 3/10
(VOOR BEIDE ACTIVITEITEN LAATSTE RESERVERINGSMOGELIJKHEID!)
- 01/09 – Genyflore verwittigen en 13€ storten voor de barbecue op 06/09.
- 12/09 – Genyflore verwittigen en 30€ storten voor het etentje in De Piraat op 19/09
- 26/09 – Caroline verwittigen en 5€ of 10€ storten voor het verjaardagsontbijt op 28/09
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Vrijdag 03 oktober is er om 20u in De Branding in Middelkerke een optreden van ‘Het Beste
van de Schedelgeboorten’. In deze show brengen ze een bloemlezing van hun beste liedjes, de
gekste acts en leukste babbels. Wie weer eens van fijne humor wil genieten verwittigt
Genyflore en stort € 10. We hebben alvast een aantal kaarten gereserveerd voor de rappe…
Zaterdag 25 oktober: optreden van Elliot Murphy in het cc Zomerloos te Gistel.
De in Parijs wonende Amerikaan Elliott Murphy bracht in 1973 gelijktijdig met Bruce
Springsteen zijn debuut-lp uit. Beide vrienden werd een grote toekomst toegedicht. Ze kregen
door Rolling Stone het etiket ‘Nieuwe Dylan’ opgeplakt. Springsteen groeide uit tot een
wereldster die alleen nog stadions aandoet, terwijl Murphy - gelukkig voor ons - het clubcircuit
verkiest en als een bevlogen performer bekendstaat. Olivier Durand, al 15 jaar Murphy’s trouwe
secondant, toont zich een fenomeen op de snaren. Murphy heeft ondertussen 30 cd’s op de
teller. EEN AANRADER!! Wie dit werkelijk sublieme concert wil meemaken verwittigt Genyflore
en stort 17€ op onze rekening tegen 30/09.
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 Vrijdag 05/09: VERNISSAGE VAN DE WERKEN VAN ONS LID JAN
Linda Hosten en Jan Dekeyser stellen hun werken voor een periode van drie maanden
tentoon. Wij zijn vanavond uitgenodigd op de vernissage.
Naast de spirituele en mystieke schilderwerken van Linda vinden we er gesculpteerde
boomwortels van ons lid Jan. Hij probeert de vergane glorie en pracht van een boom te doen
herrijzen door zijn verloren groeibron zoveel mogelijk te bewerken in eigen vorm en
fantasie. Hij wil hiermee aantonen dat er na de dood van een boom nog een levensverhaal in
zijn wortels schuilt.
Afspraak: Om 18u45 aan OC 't Viooltje, Violierenlaan 3 bis te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen do. 04/09.

 Zaterdag 06/09: BARBECUE EN VEILINGE DANSANT
We sluiten de zomer af met een barbecue en dansavond ingericht door het wijkcomité VOK
(Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur) van de Nieuwe Koerswijk in Oostende.
Discobar JMC Productions zorgt voor ambiance met de bekendste hits en popsongs van de
jaren '60 tot nu. .
Afspraak: Om 18u45 aan Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende voor de
barbecue of om 21u enkel voor de dansavond
Prijs: 13€ BBC, dansavond gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 13€ storten tegen 01/09

 Vrijdag 12/09: 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 10/09.

 Zaterdag 13/09: DANSAVOND CONTACT SOIREE
Afspraak: Om 21u in Feestzaal Rolarius, Ardooisesteenweg 250 , Roeselare.
Prijs: 5€ (bij tonen lidkaart of recente NB)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen vrijd. 12/09 voor reservatie van een tafel

 Zondag 14/09: OPEN MONUMENTENDAG IN OOSTENDE
Oostende zet dit jaar volop in op het subthema ‘Erfgoed met toekomst’. Het onderwerp
‘restauratie’ en ‘herbestemming’ is een uiterst boeiend uitgangspunt, maar het is niet altijd
eenvoudig en roept soms ook controverse op. Tijdens Open Monumentendag bezoek je
voorbeelden van ‘hoe het kan’ en nemen experts je mee op route, zowel over het historische
aspect als over de (mogelijke) toekomst. Het precieze programma zal de deelnemers nog
worden meegedeeld.
Afspraak: Om 13u15 aan de Beiaardtoren van het Feestpaleis, Wapenplein, Oostende.
Prijs: gratis
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 07/09.
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 Vrijdag 19/09: ETENTJE - GRILLEN NAAR HARTELUST IN DE PIRAAT
De 'Piraat GRILL' in Nieuwpoort laat u genieten van diverse 'buffets à volonté': koude en
warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en grillades en nagerechten. Qua drank heeft
u de keuze tussen rode, witte en rosé wijn, verschillende biersoorten en diverse alcoholvrije
dranken. Dit alles in een uitzonderlijk decor van een 'Piratenschip' met verschillende zalen
op meerdere niveaus. Wij hebben alvast een aantal plaatsen voor onze groep gereserveerd.
Afspraak: Om 18u15 voor het station van Oostende (we nemen de tram van 18u30) of om
19u10 aan de tramhalte" Nieuwpoort-Stad”.
Prijs: 35 € all-in
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 30 storten voor 12/09 (we leggen 5€ bij!)

 Zondag 21/09: GROENE HALTE WANDELING IN DE IJZERMONDING
Deze maand sporen we opnieuw naar halte Lombardsijde, wandelen dan 4 km langs de haven
en door het natuurdomein IJzermonding die nu terug open zou moeten zijn. Aan de pier
nemen we de veerboot naar Nieuwpoort-Bad.
Na enige broodnodige versnaperingen sporen we terug naar Oostende.
Afspraak: Om 14u30 aan tramhalte 'Kinepolis', Koningin Astridlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS (behalve tramticket)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 19/09.

 Vrijdag 26/09: LIVE OPTREDEN: 'NOT THE BEATLES'
De opener van het nieuw cultuurseizoen in Bredene is een staand concert met afterparty.
'Not The Beatles' is al jaren een begrip in binnen- en buitenland. Sinds 1995 speelt deze
groep met daverend succes de onvergetelijke muziek van The Beatles! De groep verzorgt
een werkelijk verbluffend Fab-Fourspektakel in beeld en geluid. Met een onvervalst
Liverpools accent, authentieke kleding, origineel instrumentarium en werkelijk perfecte
vocalen brengt 'Not The Beatles' een wervelende act met de grootste Beatleshits, humor en
dat onmiskenbare jaren ’60-gevoel.
Afspraak: Om 19u30 in CC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Inchrijving en betaling enkel nog mogelijk voor 01/09.

 Zaterdag 27/09: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen. We gaan er niet naartoe om
de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven…
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor een spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,20 per spel.
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: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 25/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zaterdag 27/09: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OOSTKAMP
Afspraak:Om 21u in Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146, Oostkamp (aan afrit 9 / E40).
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 25/09 voor reservatie van een tafel.

 Zondag 28/09: VERJAARDAGSONTBIJT
Alle leden die de voorbije 3 maanden (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 € 5, de andere € 10€, en de vriendenkring legt
het verschil (3,5€ of 8,5€) bij!
Afspraak: Om 9u in “Le Grand Café du Bassin”, Visserskaai 1 te Oostende .
Prijs: 5€ voor de jarigen, 10€ voor de anderen
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen tegen 26/09.

 Zondag 28/09: ETHIAS KLEINKUNSTFESTIVAL
Zeker willen we ook dit jaar dit gratis en fijn kleinkunstfestival niet missen. Voor het
programma heeft men weer een paar welklinkende namen kunnen strikken: 12u Bart Herman –
14u: Toontje Hoger (De mooiste liedjes van Toon Hermans) – 16u: Wigbert – 17u30: Piv Huvluv
(komiek) - 18u30 De Bom! (eerbetoon aan Doe Maar).
Afspraak: Om 11u45 aan de ingang site “Bosjoenk”, Zinnialaan 1, Oostende .
Prijs: Gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen vrijdag 27/09.

VERGEET NIET: Als we een aantal tickets aankopen voor een activiteit, dan gaan deze
steeds naar de snelste die storten op onze rekening. Het heeft dus geen zin om rap te
reserveren en dan lang te wachten om te storten. Het is enkel voor hen die betaald
hebben, dat de tickets worden voorbehouden. Bij niet tijdige betaling (zie uiterste
datum op elke Nieuwsbrief) kan het ticket doorgegeven worden aan iemand die op de
reservelijst staat!

Hoewel onze Vriendenkring een vereniging is voor alleenstaanden worden ‘koppeltjes’ die
onvermijdelijk onder onze leden ontstaan toch niet geweerd uit de groep en oogluikend
toegestaan. We vragen wel aan die ‘gelukkigen’ om hun prille verliefdheid niet te
nadrukkelijk en te uitbundig ‘tentoon te stellen’ als we ergens bijeen zijn en dit om onze
echte singles te respecteren.

