1
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:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 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
Snel
Snel
Snel
08/10
08/10
23/10

– Zie hieronder ook de activiteiten voor de volgende maanden.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor Piv Huvluv op 09/10.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor toneelvoorstelling Bakteurs op 23/10.
– Genyflore verwittigen en € 13 storten voor Willem Vermandere op 25/10.
– Genyflore verwittigen en € 5 of € 9,5 storten voor het verjaardagsontbijt op 11/10.
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor Blues in the Box op 22/10.
– Genyflore verwittigen en € 27 storten voor de Culinaire wereldreis op 30/10.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Het einde van het jaar komt alweer met rasse schreden in zicht dus moeten er enkele grootse
festiviteiten gepland worden. Hierover volgen er later meer details.
• Donderdag 31 december vieren we samen Oudejaarsavond. Dit jaar gaat het feest door in
restaurant Groeneveld in de Torhoutsesteenweg 655 in Oostende.
De prijs voor deze avond is normaal € 93 maar onze leden betalen maar € 85
• Zondag 24 januari houden we weer onze eigen traditionele Nieuwjaarsreceptie voor onze
leden in het Koninginnehof. We houden ons aan hetzelfde stramien als vorig jaar.
’s Middags bieden we onze leden een uitgebreid 3-gangenmenu aan een schappelijke prijs aan
en om 14u starten we dan met de eigenlijke receptie voor iedereen. De namiddag wordt gevuld
met ons foto-jaaroverzicht en daarbij worden we verwend met de nodige hapjes en drankjes.
Hou zeker deze data al vrij in jullie drukke agenda !! Wil je toch al zeker zijn van een plaatsje
dan is inschrijven bij Genyflore voor beide activiteiten nu al mogelijk.
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 03/10 en 04/10: WEEKENDUITSTAP NAAR PAIRI DAIZA EN MONS
We vertrekken ’s morgens met enkele auto’s naar België's mooiste dierenpark Pairi Daiza.
Na het bezoek aan de gekende reuzenpanda’s en nog duizenden andere dieren begeven we ons
naar het Best Western Hotel Horizon waar we na een verkwikkend diner in een nabijgelegen
restaurant, overnachten.
Na het ontbijt vertrekken we naar het Kasteel van Le Roeulx voor de tentoonstelling 'Clouds'.
Tegen de middag rijden we naar Mons voor een korte lunch om vervolgens de Culturele
Hoofdstad van Europa 2015 met een Nederlandstalige gids te verkennnen.
Afspraak: Werd onder de deelnemers geregeld.
Prijs: +/- € 75 (zonder maaltijden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 03/10: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN OOSTENDE
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal Ten Stuyver in Oostende is 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: Eddy verwittigen voor 01/10 (reservering van een tafel).

Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht. Het
volledige programma kan je steeds vinden op hun website (www.contact-soiree.be).
We hebben bij de organisator kunnen verkrijgen, dat onze leden ELKE dansavond, op vertoon
van hun lidkaart of de meest recente Nieuwsbrief, aan een verminderd tarief binnen mogen.

 Vrijdag 09/10: OPTREDEN: PIV HUVLUV 'YOLO!'
Piv Huvluv denkt wel eens na over het leven. Een natuurdocumentaire op Canvas over het
leven van de ééndagsvlieg gaf de aanzet tot ongeremd Piviaans gefilosofeer.
Piv confronteert zichzelf en het publiek met de miezerige eindigheid van ons bestaan. Hij
stuurt aan op een minimale portie zingeving. Met trefzekere eenvoud en op een innemende
manier gaat hij samen met zijn publiek op zoek naar de zin van de onzin.
YOLO! You only live once. Je leeft maar één keer! Een Piv-voorstelling meepikken is daarom
alleen al één van je meest zinvolle vrijetijdsbestedingen.
We hebben reeds enkele tickets aangekocht voor de snelste die Nancy verwittigen.
Afspraak: Om 19u30 aan CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Snel Nancy verwittigen (0474/800485 of onze e-mail) en € 10 storten.

 Zondag 11/10: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarigen van de maanden juli, augustus en september te verwennen
met een lekker ontbijt. Hiervoor betalen de jarigen € 5, de niet-jarigen € 9,50.
Afspraak: Om 9u in Bistro Zoë, Groentemarkt 11 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 9,5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 of € 9,50 storten voor 08/10.
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 Vrijdag 16/10: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
Een gezellige praat- en ontmoetingsavond voor zowel leden alsook nieuwelingen. Op deze avond
kunnen geïnteresseerde singles op een ongedwongen manier en in een aangename sfeer kennis
maken met onze vriendenkring en haar werking.
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 voor 15/10 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 17/10: OPTREDEN: AXELLE RED 'ACOUSTIC'
In september verscheen de cd 'Acoustic'. Het is het eerste akoestische album van Axelle
waarin ze zonder toeters of bellen terugkijkt op haar eigen hits en albumtracks die eigenlijk
singles hadden moeten zijn. De release gaat gepaard met een gelijknamige internationale
tournee doorheen België, Frankrijk, Zwitserland, Canada en nog wat exotische eilanden.
Ze laat zich begeleiden door een muzikaal kwartet waaronder Wigbert op gitaar.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 31
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Donderdag 22/10: OPTREDEN: BLUES IN THE BOX
Drie donderdagen na elkaar vinden er in het Staf Versluyscentrum schitterende blues
optredens plaats. Vandaag zijn het The Blues Vision! In een eigen en eigentijdse stijl brengen
ze blues, rock, funk en roots alsof ze ermee geboren zijn. Menig toeschouwer en organisator
is al aangenaam verrast geweest door hun muzikale prestaties. Live zijn ze inmiddels
uitgegroeid om een publiek in te palmen met een stevige en verbazende set. Naast veel eigen
werk brengen ze ook een aantal smaakvolle covers. Een must voor echte blues liefhebbers!.
Afspraak: Om 20u aan het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 10 (€ 25 voor drie optredens)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 08/10.

 Vrijdag 23/10: OPTREDEN: THEATER 'BAKTEURS'
‘Bakteurs’ wordt een buitenbeentje. Een theaterstuk dat ook een flink concert is. Over twee
bakkerszonen. Over twee vrienden. Over twee collega’s met een wel heel gelijklopend leven.
De bakkerstiel belichaamt beter dan welk ander beroep de arbeidsvreugde, het ambacht en de
passie die er voor nodig is. Acteurs Jan Van Looveren en Peter Thyssen maakten hierover een
rijk, gevuld theaterstuk, met daartussen knapperige eigen liedjes.
Bakteurs wordt een boeiend verhaal over beroepspassie en vriendschap, perfect passend in
een muzikale bakvorm en afgewerkt met flinke portie acteertalent als kers op de taart.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Snel Nancy verwittigen (0474/800485 of onze e-mail) en € 10 storten.
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 Zondag 25/10: OPTREDEN: WILLEM VERMANDERE '14-18 … EN WAT NU'
'14-18 … En wat nu!' is een eerbetoon aan de gewone man en zijn leed en onvermogen. Aan de
zovele soldaten. Altijd iemands vader, altijd iemands kind. Gelukkig mocht de gruwel van de
duisternis steeds wijken voor wat licht.
Samen met zijn vaste muzikanten en het Talbot Strijkkwartet lucht Vermandere zijn hart. Ze
zullen zingen om te troosten. De littekens van de Westhoek inspireerden dit serene concert
waarin we de Groote Oorlog en zijn universele betekenis herdenken.
We hebben nog één ticket over voor de snelste die Genyflore verwittigt.
Afspraak: Om 14u30 aan CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en € 13 storten.

 Vrijdag 30/10: CULINAIRE WERELDREIS NAAR THAILAND
Dit keer brengt de reis ons naar het 'verre' Thailand in de Louisastraat te Oostende.
Een volledig driegangen (kennismakings)menu kost er € 27 en je hebt de keuze uit:
Aperitief van het huis
*** voorgerecht ***
Tom Yam Kung/Kai: Thaise scampi- of kippensoep OF
Poo pear: Thaise loempia met zoete chilisaus OF
Thaise ribbetjes OF
Fijne vermicelli salade met gehakt geparfumeerd met koriander en kruiden
*** hoofdgerecht ***
Rundsvlees of kip met rode Kerrie en rijst OF
Gebakken zeebaarsfilet met groenten, Tamarindesaus en rijst OF
Massaman Kai: Stoofpotje van kip met zachte kerrie, aardappelen en kokos OF
Gegrilde eendenborst met rode kerrie, ananas en kokosmelk
*** dessert ***
Roomijs (kokos, dame blanche of coupe vanille) OF
Slaatje van exotische fruitsoorten
--> Geef bij inschrijving zeker ook je menukeuze door !!.
Afspraak: Om 19u30 in het Thaise restaurant Leelawadee, Louisastraat 14 te Oostende.
Prijs: € 27 (zonder drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 27 storten voor 23/10.

 Zaterdag 31/10: OPTREDEN: 'NACHT VAN DE MAGIE'
De 'Nacht van de Magie' wordt een uniek spektakel vol verbazing, ongeloof en waanzin in één
van de meest prestigieuze theaterzalen van het land. Deze magische show is niet toevallig op
31 oktober, Halloween. Deze datum is immers ook de sterfdatum van Houdini, de meest
legendarische illusionist aller tijden en zo meteen een ode aan de grootmeester van het genre.
Mentalist Gili is gastheer van dienst en leidt deze unieke avond in 'geestige' banen. Hij is
tevens curator van het festival en koos mee de artistieke invulling. 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.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in Kursaal Oostende, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

