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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 – OKTOBER 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:
- 05/10 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor de 'Nacht v.d. duisternis' op 11/10.
- 05/10 – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor de 'Bierproefavond' op 18/10.
- 10/10 – Genyflore verwittigen en € 17 storten voor 'Elliot Murphy' op 25/10.
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op 8 november gaan we naar d’Ostendsche Revue in de Grote Zaal van de Grote Post. Ze geven
een ludieke terugblik op wat er zich de voorbije twaalf maanden in Oostende zoal heeft
afgespeeld. Een ticket kost € 12 en kan je bestellen bij Eddy. Stort dan ook zeker voor 17/10.
Op 10 november is er in CC Zomerloos is Gistel het multimedia spektakel ‘William’s Journey’.
Het verhaal gaat over twee Vlamingen die naar Canada emigreren maar enkele jaren later als
Canadees soldaat terug in ‘Flanders Fields’ strijden. Inschrijven bij Genyflore en € 5 (borg)
storten voor 20/10. Normaal is de inkom € 2 maar wij betalen deze keer.
Op 22 november gaan we met vtbKultuur met de trein naar Brussel. We bezoeken er eerst de
Muntschouwburg met een gids. Het middagmaal nemen we in het Muziekinstrumentenmuseum op
de dakverdieping. Na de maaltijd bekijken we de uitzonderlijke tentoonstelling over Adolf Sax en
brengt een gids ons door het museum. In de prijs zijn de twee bezoeken en de lunch inbegrepen,
de verplaatsingen niet. Caroline verwittigen en € 39 storten voor 25/10.
Op 5 december is er in het Kursaal van Oostende de voorstelling ‘The Johnny Cash Roadshow’
Samen met de Spirit Band en Jill Schoonjans (als June Carter) brengt Clive John de overleden
Johnny Cash weer tot leven! Wij kiezen voor de plaatsen van € 33. Wie wil meegenieten van dit
concert verwittigt Genyflore en stort een voorschot van € 20 voor 31/10.
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Op 23 december geven Andreï Lugowski en Dana Winner een live-optreden in de Sint-Janskerk
te Oostende. Tickets voor dit optreden kosten € 30. Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en
storten een voorschot van € 15 voor 31/10.
Oudejaarsavondfeest:
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen en het einde van 2014 is
alweer in zicht. Na het grote succes van vorig jaar in Ten Stuyver hebben we de eerste dag van
het jaar in dezelfde zaal reeds de laatste vrije plaatsen geboekt voor ons Oudejaarsavondfeest.
Deze avond met eten, drank, muziek en dans kost dit jaar € 85. Het volledige menu wordt in de
volgende Nieuwsbrief gepubliceerd. Wil je zeker zijn van een plaats verwittig dan zo snel
mogelijk Patrick en stort een voorschot van € 50 op onze rekening.

 Vrijdag 03/10: LIVE OPTREDEN: HET BESTE VAN DE SCHEDELGEBOORTEN
Tijdens hun twintigjarig bestaan hebben de Schedelgeboorten heel wat watertjes
doorzwommen. Stinkende slootjes en klaterende watervallen. Nu is de tijd aangebroken om
even op een luchtmatrasje in zee te drijven. Of in de oceaan. In ieder geval waar de
watertjes samenkomen, om daar weer te verdampen.
Ze brengen u een bloemlezing van hun beste liedjes, de meeste gekke acts en leukste
babbels om de vele ongelukkigen die hen nog nooit gezien hebben de kans te geven hun
schade in te halen en de vele trouwe fans dubbel en dik te laten genieten.
Afspraak: Om 19u30 aan De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 04/10: OPEN BEDRIJVENDAG IN OOSTENDE

Open Bedrijvendag is het grootste eendagsevenement van België. Het is een evenement
waarop honderden bedrijven samen de deuren openen voor het grote publiek. Zo krijg je als
bezoeker de kans om te ontdekken hoe je favoriete producten gemaakt worden, hoe
bedrijven tewerk gaan, waar je buurman werkt ...
In Oostende bezoeken we volgende bedrijven: Uitvaartcentrum Marote-Lucas-NuyttenRommelaere-Raes, vervolgens Biostoom Oostende, daarna Greenbridge en als er nog tijd
over is gaan we nog naar Natuursteenbedrijf Allemeersch in Oudenburg.
Afspraak: Om 13u30 aan het Uitvaartcentrum, Stuiverstraat 470 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 03/10

 Zondag 05/10: VERTELTHEATER: MENSCHEN … IN DEN GROOTEN OORLOG

Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer kruipen 75 min. lang in de huid van tal van personages uit
de Eerste Wereldoorlog: de brancardier, de aalmoezenier, de verpleegster, de herbergierster, de soldaat … Ze brengen verhalen van personen die gewond werden of sneuvelden,
naast verhalen van confrontaties met verdriet en gemis.
Afspraak: Om 14u30 aan de kapel van de Zusters Clarissen, Mariakerkelaan 212 te Oostende.
Prijs: Wij betalen de inkom
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 04/10.
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 Vrijdag 10/10: 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 11/10: INDOOR TAPTOE BANDSHOW

Deze 44e editie van de Indoor Taptoe 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: € 18
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

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 uitbundig ‘tentoon te stellen’ als we ergens bijeen zijn en dit om onze
echte singles te respecteren.

 Zaterdag 11/10: NACHT VAN DE DUISTERNIS

Tijdens deze nocturne bezoeken we 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 warme kleren en zaklamp niet.
Afspraak: Om 19u aan de ingang van het VOC, Nieuwpoortsesteenweg 642 te Oostende.
Prijs: € 3
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 3 storten voor 05/10.

 Zaterdag 18/10: BIERPROEFAVOND VAN PASAR

Veel mensen genieten van een glas bier zonder iets te weten van zijn rijke achtergrond, de
natuurlijke ingrediënten, aroma's en dergelijke. Bier is een prachtig, levendig product dat
respect en zorg verdient bij het inschenken en drinken. Bier proeven doen we met onze
zintuigen. Niet met allemaal, want de tastzin en het gehoor dienen in de proeverij tot niets!
Meesterbrouwer Marc Strubbe van brouwerij Strubbe uit Ichtegem helpt ons een handje om
stapsgewijs de meest eenvoudige kneepjes onder de knie te krijgen.
Afspraak: Om 18u30 in dienstencentrum 'De Schaperye', Steenovenstraat 86 te Oostende.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 05/10 (wij leggen € 3 bij).
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 Zondag 19/10: HERFSTWANDELING IN HET STADSRANDBOS (MET GIDS)

De natuur bereidt zich stilletjesaan voor op de winter. Maar eerst verschijnen nog
allerhande zwammen, die het (blad)afval helpen opruimen en zo de bouwstoffen opnieuw
beschikbaar maken voor een volgend groeiseizoen. Stevige schoenen of laarzen aangeraden.
Afspraak: Om 13u45 aan kruispunt Gistelsesteenweg en Grintweg te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 17/10.

 Zaterdag 25/10: LIVE OPTREDEN: ELLIOTH MURPHY

De in Parijs wonende Amerikaan Elliott Murphy doet voor de 4de maal Gistel aan. Het kan
soms vreemd lopen. Elliott Murphy slaagt er in door o.a. Bruce Springsteen en Lou Reed te
worden bejubeld. Door sommigen wel eens 'de laatste der rockpoëten' genoemd.
Afspraak: Om 19u30 aan Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat te Gistel.
Prijs: € 17
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 17 storten voor 10/10.

 Zondag 26/10: APERITIEFWANDELING IN DE NATUUR (MET GIDS)

Laat je verrassen. In dit schitterend natuurgebied van bos, polders en kreken kan je
genieten van een gezonde, frisse ochtendwandeling met gids. De wandeling duurt anderhalf
uur en loopt grotendeels over onverharde bospaden. Aangepast schoeisel is dus aangeraden.
Na de wandeling wordt een welverdiend aperitief aangeboden.
Afspraak: Om 9u45 aan 'De Lange Schuur', Stuiverstraat 599 te Oostende.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren het aperitief)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 24/10.

 Vrijdag 31/10: 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 29/10 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 02/11: WANDELZOEKTOCHT LANGS BRUGSE MUSEA

Met deze nieuwe zoektocht van de 'Koninklijke Kristoffel Rally- en Zoektochtenclub' gaan
we weer op zoek naar die speciale plaatsjes waar we anders gewoon voorbij lopen. Het is een
aangename wandeling van ongeveer 4 km met informatie over welke en waar de musea in
Brugge gesitueerd zijn. We ontdekken er meer dan 20 bekende maar ook minder bekende.
Met wat zoeken vinden we onderweg zeker ook wel een plaatsje waar we onze afgewandelde
calorieën weer kunnen aanvullen.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u30 in de lokettenhal van Brugge.
Prijs: GRATIS (treinticket = € 5)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 31/10.

