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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
Caroline
0470/54.47.02
Bezoek ook eens onze website: email: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – SEPTEMBER 2015
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:
- Snel – Er is een plaats (voor een dame!) vrijgekomen voor onze weekendtrip naar Pairi
Daiza en Mons op 03-04/10. Wil je nog mee, verwittig dan Genyflore en stort 50€
op onze rekening.
- 01/09 – Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 01/09
- 01/09 – Eddy verwittigen en € 5 (borg) storten voor het ‘Huis van 40-45’ op 06/09 in Klerken
- 08/09 – Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor de culinaire reis ‘Mexico’ op 11/09.
- 11/09 – Genyflore verwittigen en € 25 storten voor onze daguitstap naar Lier op 19/09.
- 11/09 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor het liveoptreden van ‘The Dutch Eagles’
op 25/09 in het Staf Versluyscentrum te Bredene
- 18/09 – Caroline verwittigen en € 14 storten voor de tentoonstelling ‘Body Worlds Vital’ op
26/09 te Brugge
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN: SNEL RESERVEREN; OP = OP
Op zondag 25 oktober om 15u komt Willem Vermandere en het Talbot strijkkwartet naar de
Grote Post met zijn voorstelling ’14-18 … en wat nu?’. We hebben reeds een aantal tickets voor
de snelste die Genyflore verwittigen en € 13 storten op onze rekening (normale prijs 18€).
Op zaterdag 31 oktober gaan we naar de ‘Nacht van de Magie’ een uniek spektakel vol
verbazing, ongeloof en waanzin. Mentalist Gili is gastheer van dienst en leidt deze unieke avond in
‘geestige’ banen. Op de affiche staat een nooit-geziene line-up van het allerbeste wat België te
bieden heeft op vlak van mentalisme, illusionisme en straffe, waanzinnige acts. Maak je klaar voor
mentalist Gili, Nicholas (VTM), Jan Bardi (Ongelooflijk, maar Bardi), Tom Bibo, Kobe Van
Herwegen en Aaron Crow (Britain’s Got Talent) tijdens een spetterende avond die balanceert op
de grens van magie en werkelijkheid! Voor deze voorstelling hebben we reeds een aantal kaarten
aangekocht voor de snelste die Genyflore verwittigen en € 33 op onze rekening storten. De
normale prijs is € 38, maar wij sponsoren € 5!
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 Vrijdag 04/09: 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: Eddy verwittigen vóór 03/09.

 Zaterdag 05/09: BBQ EN VEILINGE DANSANT

Zoals ieder jaar organiseert de VOK een lekkere en rijkelijk gevulde BBQ met aansluitend
een dansavond. Ambiance op de dansvloer op de bekendste hits en popsongs van de jaren 60
tot nu. Disco JMC Productions verwent ons met een nostalgisch avondje discobar.
Afspraak: Om 19u voor de BBQ in de Veiling, Pycke de ten Aerdelaan 70, OostendeMariakerke, of om 21u enkel voor de dansavond.
Prijs: 15€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten vóór 01/09.

 Zondag 06/09: 'HUIS VAN 40-45' IN KLERKEN (MET GIDS)

'Het huis van 40-45' dompelt je onder in het dagelijkse leven tijdens de inval, de bezetting
en de bevrijding van Vlaanderen. Uniek is dat het museum is opgebouwd als een huis in de
jaren '40 en gebaseerd is op persoonlijke belevenissen. Er is aandacht voor het dagelijkse
leven, de collaboratie en de geheime oorlog van het verzet. In dit huis zijn de verhalen van
'Den Tweeden Oorlog' tussen de muren blijven hangen. Voorwerpen van op de zolder, uit de
kleerkast of de koffer werden van onder het stof gehaald.
We brengen daarna ook nog een bezoek aan de 'Vredesmolen' van Klerken. Dit is een
voormalige windmolen die ligt op het hoogste punt van het dorp (43 meter) en werd daarom
door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog als uitkijkpost gebruikt. Tijdens het
eindoffensief werd hij door de geallieerden veroverd, maar de Duitsers hadden de molen
toen al verlaten via een ondergrondse gang.
De kostprijs van deze bezoeken is normaal € 4 en € 3 maar bij ons is het GRATIS.
Afspraak: Om 13u45 voor station Oostende of om 14u30 aan de Smissestraat 86 te Klerken.
Prijs: GRATIS (we vragen wel € 5 borg)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen € 5 (borg) storten vóór 01/09.

 Vrijdag 11/09: CULINAIRE WERELDREIS NAAR MEXICO

We zetten onze culinaire wereldtrip verder; deze keer is het de beurt aan de Mexicaanse
keuken. We weten uit het verleden dat het eten hier heel gevarieerd en lekker is. We nemen
geen menu, iedereen kan bestellen volgens de kaart.
Afspraak: Om 19u30 in het restaurant El Mariachi, Kapucijnenstraat 44 te Oostende
Prijs: zelf te bepalen. We vragen bij reservatie wel een borg van € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten vóór woe.09/09.
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 Zondag 13/09: OPEN MONUMENTENDAG IN BRUGGE

Op Open Monumentendag staat het onroerend erfgoed centraal. Dit jaar wordt er niet meer
gewerkt met thema's waardoor het aanbod nog groter is. Wij lieten ons oog vallen op Brugge.
In een zelf opgemaakt parcours van 2 à 3 km in de historische binnenstad voorzien we een 4tal panden te bezoeken. Enkele daarvan zijn volgens de programmatie 'verborgen pareltjes'.
We ronden af met het verslaan van onze dorst op één van de gezellige terrasjes in Brugge.
Afspraak: Om 13u in de lokettenzaal van Station Oostende of om 13u25 in de lokettenzaal van
Station Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen vóór 12/09.

 Vrijdag 18/09: 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, € 18,50 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 vóór 18/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 19/09: DAGUITSTAP NAAR LIER (MET GIDS)

Ons lid Lieveke heeft deze uitstap naar haar geboortestad uitgewerkt voor ons.
Na een gezellige treinreis beginnen we onze boeiende dag met een koffie of thee en een ‘Liers
Vlaaike’. We brengen dan een bezoek aan de Zimmertoren en daarna doen we ons tegoed aan
een ‘Kempische koffietafel’. Om de calorieën wat af te werken maken we ook nog een ludieke
stadswandeling met gids. Op het einde van de wandeling wacht er nog een leuke verrassing.
Daarna is er nog wat vrije tijd voor diegenen die nog willen shoppen of een terrasje doen.
Afspraak: 7u45 lokettenhal station Oostende; trein naar Antwerpen-Centraal (overstap naar
Lier) vertrekt om 8u09
Prijs: 25€ (zonder treinreis, maar met gids, eten en alle bezoeken) Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 25 storten vóór 11/09

 Zaterdag 19/09: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN OOSTENDE

Ook aan onze dansers is alweer gedacht: deze avond dansfeest in Feestzaal Ten Stuyver in
Oostende, een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige dansavonden voor alleenstaanden
inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 17/09 voor reservering van een tafel.
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 Zondag 20/09: VLAAMSE HAVENDAG IN OOSTENDE

De Vlaamse overheid organiseert samen met de Vlaamse havens opnieuw een grote
opendeurdag: de Vlaamse Havendag. Tot op heden is het precieze programma nog niet gekend;
dit wordt eerst begin september bekend gemaakt. We volgen het op en maken tijdig een
geschikte samenstelling van activiteiten om onze namiddag te vullen. We beginnen de dag
zeker al met een boottochtje naar 'den overkant'.
Afspraak: Om 14u aan de overzet bij het Noordzeeaquarium op de Visserskaai in Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen vóór 13/09.

 Vrijdag 25/09: LIVE OPTREDEN - THE DUTCH EAGLES

Nadat we vorig jaar het Beatle-tijdperk herbeleefden, gaan we nu terug naar de jaren 70,
waar de Amerikaanse popgroep 'The Eagles' onvergetelijke succesnummers heeft gebracht.
Deze Nederlandse tribute-band brengt ze allemaal weer tot leven! Vertrouwd en
experimenteel en als het even kan niet van echt te onderscheiden. Deze groep werd op de
Nederlandse Radio geroemd als 'de beste coverband van Nederland'. Staand concert!
Er zijn ook enkele (hoge) tafels met stoelen. Met afterparty en dansmuziek uit de jaren 70!.
Afspraak: Om 19u30 aan het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten vóór 11/09.

 Zaterdag 26/09: TENTOONSTELLING 'BODY WORLDS VITAL' (MET GIDS)

Dr. Gunther von Hagens’ Body Worlds Vital is een compleet nieuw hoofdstuk in de beroemde
reeks Body Worlds tentoonstellingen (ook gekend als Körperwelten). De multimediale
tentoonstelling onderzoekt hoe levensbedreigende ziektes zoals kanker, diabetes en
hartziektes kunnen bestreden worden met een gezonde, aangepaste levensstijl.
Meer dan 200 anatomische preparaten van échte menselijke lichamen, plastinaten, tonen de
complexiteit, de veerkracht en de kwetsbaarheid van het lichaam.
Afspraak: Om 14u25 in de lokettenzaal van Station Oostende of om 15u15 in Site Oud St. Jan
(Mariastraat 38 te Brugge) aan de ingang van de tentoonstelling.
Prijs: € 14 (wij sponsoren de gids)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 14 storten vóór 18/09

 Zaterdag 03/10: WEEKENDUITSTAP NAAR PAIRI DAIZA EN MONS

Zaterdag brengen we een bezoek aan het dierenpark Pairi Daiza. Zondag bezoeken we de
tentoonstelling “Clouds” in het Kasteel van Le Roeulx, een groots artistiek evenement over de
visie van een 30-tal kunstenaars op dit natuurverschijnsel, voorgesteld in een briljante
omgeving en uitgewerkt tot een echte “wolkentuin”. s’ Namiddags staat er dan een geleide
stadswandeling door Mons op het programma en nog wat vrije tijd. We verwachten zo rond
20u terug in Oostende aan te komen.
Afspraak: om 8u15 op de (buiten)parking van het Jetair-center aan het Kennedy rond punt te
Oostende
Prijs: volgens afrekening
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Er is één plaats (voor een dame) vrijgekomen voor deze uitstap! Zie onder
aankondigingen!

