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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 – NOVEMBER 2014
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
NIEUWJAARSRECEPTIE
Voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hebben we zondag 1 februari gereserveerd in het
Koninginnehof te Oostende. We werken aan een nieuwe formule maar we blijven iedereen met
de lekkerste hapjes en drankjes verwennen. HOU DUS ZEKER DEZE DATUM NU AL VRIJ!!
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- 01/11 – Patrick verwittigen en € 20 storten voor de theaterwandeling van 14/11.
- 03/11 – Genyflore verwittigen en € 12 storten voor de dansavond van 08/11.
- 23/11 – Genyflore verwittigen en € 16 storten voor het lunchbuffet op 30/11.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
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 € 33 voor 03/11.
Leden die reeds het voorschot gestort hebben betalen nu nog het saldo van € 13.
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 € 30 voor 03/11.
Leden die reeds het voorschot gestort hebben betalen nu nog het saldo van € 15.

2

 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.

 Vrijdag 07/11: 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 't Steentje, Steense dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 06/11.
Alhoewel we via het internet en vele andere bronnen een bijna onuitputtelijke hoeveelheid aan
informatie hebben kunnen we natuurlijk toch niet van alles op de hoogte zijn.
Leden die voorstellen hebben voor leuke activiteiten of interessante uitstappen kunnen deze
steeds doorgeven op het gekende e-mail adres info@niet-alleen.be.
Vanaf volgend jaar gaan we terug maandelijks op culinaire wereldreis. Wie een restaurantje
kent die (eetbare en betaalbare) buitenlandse specialiteiten serveert kan dit ook doorgeven.

 Zaterdag 08/11: TONEEL: OSTENSCHE REVUE 'EÈN VAN DE TWÈÈ'

Leg even al je werk neer, want het is tijd voor ontspanning. Voor een avondje kijk – en
luisterplezier met de 15e Ostendsche Revue bijvoorbeeld. In 'Eèn van de twèè' geven ze een
terugblik op wat er zich de voorbije twaalf maanden in Oostende zoal heeft afgespeeld.
Afspraak: Om 19u30 aan CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten

 Zaterdag 08/11: FENOMENALE DANSAVOND IN TEN STUYVER

In Vlaanderen bestaan nog een tiental Bigbands die live optreden. Eén daarvan werd in 1984
opgericht: 'The Pink Band'. Sindsdien is de formatie uitgegroeid tot een Bigband met een
homogene bezetting van niet minder dan 20 ervaren musici. Zij brengen Bigband muziek van
een hoog niveau en hebben hun repertoire van klassieke swing ook uitgebreid naar Michael
Jackson en talloze andere performers. De after-party wordt verzorgd door DJ N-Joy.
We hebben alvast een aantal kaarten gereserveerd voor 'de rappe'.
Afspraak: Om 19u in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 12 storten voor 03/11.

3

 Maandag 10/11: LIVE OPTREDEN: 'WILLIAM'S JOURNEY'

'William's Journey' brengt het verhaal van een Vlaamse jongen die, gelokt door een gouden
toekomst, omstreeks 1913 emigreren naar Canada. Een paar jaar later keren ze als soldaat in
een vreemd leger terug naar Flander's Fields, het brandpunt van de Eerste Wereldoorlog.
Authentiek beeldmateriaal, twee muziekensembles en een doedelzakband zorgen voor een
indrukwekkende muzikale begeleiding die iedereen bij de keel zal grijpen. Vooral de finale de uitvoering van 'Road to Passchendale' door alle betrokkenen samen - wordt beklijvend.
Afspraak: Om 19u30 in CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: GRATIS (wij betalen de inkom)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 14/11: THEATERWANDELING: 'BROOS EN BOOS' IN IZEGEM

Een cultuurwandeling over Izegem in 'Operationsgebiet'.
1914: de Duitse opmars is niet te stuiten, ondanks heroïsch verzet van de Belgen. Dorpen en
steden worden bezet. 'Etappengebiet' wordt 'Operationsgebiet'. Duitse terreur, ook in
Izegem. Vier jaar lang kreunt de bevolking onder het Duitse juk.
Hoe overleefden de gewone mensen van Izegem deze terreur? Broos en Boos!
Heel wat cultuurverenigingen van de stad werken actief mee om een pakkende ervaring te
creëren van wat het betekende om te leven in bezet gebied. Via toneel- en filmfragmenten,
muziek- en kooroptredens, marionettentheater, dansacts op negen sprekende locaties
schetsen zij een beeld van deze pijnlijke periode uit de Izegemse geschiedenis.
We hebben al een aantal plaatsen gereserveerd voor de wandeling van 19u30.
Afspraak: Patrick zal met de deelnemers contact nemen voor afspraken betreffende vervoer.
Prijs: € 20 (maaltijd inbegrepen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 20 storten voor 01/11.

 Zaterdag 15/11: DANSAVOND CONTACT-SOIREE IN BRUGGE

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'D'N Abatoir' in Brugge is een mooie zaal, op 200m van de Scheepsdalebrug, waar
'Contact Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'D'N Abatoir', Slachthuisstraat 7 te Brugge.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 13/11 voor reservering van een tafel.

 Zondag 16/11: WANDELING: 'OOST VAN DE GEULE'

Met de 'overzet' steken we eerst de (haven)geule over naar de Oosteroever. Ter hoogte van
het Fort Napoleon trekken we de duinen in en wandelen zo tot aan de Twins Club in Bredene.
het terugkeren naar het station doen we te voet over het strand ofwel nemen we de tram.
Bij slecht weer kan de wandeling aangepast worden.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 14/11.
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 Vrijdag 21/11: 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 19/11 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 22/11: DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL (MET GIDS)

Vandaag gaan we samen met vtbKultuur met de trein naar Brussel. We bezoeken er eerst de
Muntschouwburg met een gids. Het middagmaal nemen we in het Muziekinstrumentenmuseum
in het restaurant op de dakverdieping. Nadien bekijken we de uitzonderlijke tentoonstelling
over Adolf Sax en brengt een gids ons door het museum.
Afspraak: Caroline zal met de deelnemers contact nemen voor de afspraak.
Prijs: € 39
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht in
verschillende zalen in West-Vlaanderen. Het volledige programma kan je steeds vinden op hun
website (www.contact-soiree.be) en kan je tijdens de dansavonden ook in de zaal verkrijgen.
We hebben bij de organisator aangevraagd, dat onze leden ELKE dansavond, op vertoon van
hun lidkaart of de meest recente Nieuwsbrief, aan een verminderd tarief binnen mogen.

 Vrijdag 28/11: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS

Deze avond brengen we rustig en gezellig warm door in de knusse zetels van de Kinepolis.
Naar welke film we gaan kijken beslissen we dan wel ter plaatse uit het ruime aanbod.
Na de film gaan we natuurlijk niet direct terug naar huis….
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 26/11.

 Zondag 30/11: LUNCHBUFFET MET WANDELING EN TENTOONSTELLING

We beginnen onze uitstap met een lunchbuffet in het zelfbedieningsrestaurant 'De Grote
Rede' van De Kinkhoorn. Bij mooi weer wandelen we langs de zeedijk naar de Venetiaanse
Gaanderijen waar we een bezoek brengen aan de tentoonstelling 'Oostends Paviljoen', een
tentoonstelling die de diversiteit van de kunstgemeenschap in Oostende in de kijker zet.
Intussen zal de lunch wel bijna verteerd zijn en is er plaats voor een koffie met gebak.
Afspraak: Om 11u45 aan het Ensorkerkje, Dorpstraat te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 16 (voor het buffet)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 16 storten voor 23/11.

