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

NIEUWSBRIEF – NOVEMBER 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
06/11
06/11
06/11
15/11

– Zie hieronder ook bij de 'activiteiten voor de volgende maanden'.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor 'Karel, luitenant van België' op 13/11.
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor 'Tailleur pour Dames' op 27/11.
– Genyflore verwittigen en € 29 storten voor 'The Classic Rock Show' op 29/11.
– Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor de 'Culinaire wereldreis' op 08/11.
– Caroline verwittigen voor de 'Herfstwandeling'van 11/11.
– Eddy verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan 'Navigo-museum' op 14/11.
– Genyflore verwittigen en € 21 storten voor 'Casino Oostende' op 22/11.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op 05 december gaat het jaarlijks Concert van het Symfonisch Orkest van de VUB door in het
CC Staf Versluys te Bredene. Wij hebben al enkele tickets aangekocht, aan een voordelige prijs,
voor de snelste die Nancy verwittigen (0474//800485 of onze e-mail) en € 8 storten.
Het einde van het jaar komt alweer met rasse schreden in zicht, dus moeten er enkele grootse
festiviteiten gepland worden. Hierover de laatste 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.
Op het menu staat:
o
Feestelijk onthaal met borrelend aperitief en kleurrijke startertjes
o
Rolletje van gerookte zalm met fijne groentjes en gebakken scampistaartjes
o
Gesauteerde Sint-Jacobsnootjes met witloof en spekjes, tuinkruidensaus
o
Lamskroontje met dragonsaus, palet van groentjes en gegratineerde aardappelen
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o
Framboos- en kiwisoepje met vanille-ijs en kletskopje
o
Koffie en minitaartje
o
Aperitief, geselecteerde wijnen en alle dranken tot 3 uur inbegrepen
Voor deze avond vragen we nu al om voor 28/11 een voorschot van € 50 te storten zodat je
reservatie zeker gegarandeerd is.
• 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 tegen een schappelijke
prijs en om 15u starten we dan met de eigenlijke receptie. De namiddag wordt gevuld met ons
foto-jaaroverzicht en daarbij worden we verwend met de nodige hapjes en drankjes.
Ook de prijs blijft identiek aan vorig jaar: € 10 voor de receptie en € 28 voor het etentje.
Je kan nu al reserveren door Genyflore te verwittigen en € 10 (enkel receptie) of € 38
(receptie met etentje) op onze rekening te storten.
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.

 Vrijdag 06/11: 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 05/11.

 Zaterdag 07/11: BEZOEK AAN DE BOEKENBEURS IN ANTWERPEN
Elk jaar vind je op de Boekenbeurs in Antwerpen vele uren snuisterplezier in alle nieuwigheden
en je spot er talrijke BV's die hun boeken signeren.
Voor amper € 10 (bus en toegang inbegrepen) heb je er een hele dag vertier.
Afspraak: Om 8u45 aan de bibliotheek, Hoogstraat 17 te Oudenburg.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 08/11: CULINAIRE WERELDREIS NAAR ITALIE + WANDELING
Bij Il Gusto di Sorrento ontdekt u niet enkel overheerlijke, ambachtelijk bereide pizza’s en
pasta’s. De gerechten bieden u het beste van wat de Italiaanse keuken te bieden heeft. De
ervaren chefs koken met passie en vakkennis. Ze beheersen de van oudsher aangeleerde
Italiaanse keuken tot in detail en toveren met smaken, texturen en traditie.
We bestellen à la carte, maar beperken ons tot een bepaald aantal gerechten.
Na het etentje gaan we nog op stap langs de zeedijk en gaan even langs bij de Venetiaanse
Gaanderijen (gratis) alsook Wonderzee op de Amandine (€ 5).
En misschien sluiten we de dag nog af met oliebollen op de kermis.
Afspraak: Om 12u aan Ristorante Il Gusto di Sorrento, Zeedijk 137 te Oostende.
Prijs: € 10 (borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor 06/11.

3

 Woensdag 11/11: HERFSTWANDELING IN BULSKAMPVELD (MET PASAR)
Met deze wandelroute (15 km) in het Landschapspark Lippensgoed-Bulskampveld (de groene
long van West-Vlaanderen) krijg je twee contrasten: enerzijds de druk bewandelde dreef
tussen beide parkeerterreinen en anderzijds de complete stilte langs mooie wandelpaden.
We wandelen voor 90% in naaldbossen. Aan verhalen ook geen gebrek, want we starten op de
plaats waar de moorden van Beernem zijn begonnen: 'Het Aanwijs'.
Voor 's middags nemen we zelf onze picnic mee die we onderweg (binnen !!) nuttigen, drankjes
kunnen er gekocht worden. Zorg zeker voor warme kledij en goede wandelschoenen.
Afspraak: Om 10u aan parking 'Het Aanwijs', Bulskampveld 10 te Beernem.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren € 1,5)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 06/11. Enkel bij droog weer. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 13/11: THEATER: 'KAREL, LUITENANT VAN BELGIË'
17 juli 1951. Kroonprins Boudewijn legt weldra de eed af als nieuwe koning. Karel van
Vlaanderen (gespeeld door Onno Van Gelder Jr), oom van de kroonprins en bijna zes jaar lang
prins-regent van België maakt zich los uit de armen van zijn minnares. Vol bitterheid over de
manier waarop zijn familie hem opzij heeft geschoven maakt hij zich klaar om de heuglijke
ceremonie bij te wonen. Nu de geschiedenis zijn broer Leopold in het ongelijk heeft gesteld,
hoopt hij eindelijk de erkenning te krijgen die hij verdient ‘pour avoir sauvé le brol’.
Hij vertelt aan zijn bedgenote het verhaal van zijn regentschap en de moeilijke relatie met
zijn broer en moeder. De voorstelling wordt gebracht door vzw De Dakbroeders op de zolder
van het (gele) huisje waar Prins Karel heel wat jaren verbleef.
We hebben al enkele tickets aangekocht voor de snelste die storten op onze rekening.
Afspraak: Om 19u30 aan Restaurant Walrave, Nieuwpoortsesteenweg 636 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Snel Nancy verwittigen (0474//800485 of onze e-mail) en € 10 storten.

 Zaterdag 14/11: BEZOEK AAN HET NAVIGO-MUSEUM (MET GIDS)
Vandaag brengen we een bezoek aan het Navigo-museum (ex Nationaal Visserijmuseum).
Naast de vaste tentoonstelling is er voor het ogenblik ook 'Oesterpassie'. Deze smaakvolle
expo bestaat uit zeven delen, zeven vormen van verleiding, de zeven hoofdzonden: IJdelheid,
Hebzucht, Wellust, Jaloezie, Vraatzucht, Gramschap en Luiheid. De oester is een symbool met
meerdere betekenissen: een symbool van plezier, van zonden en de gevolgen daarvan.
Aan de hand van bijzondere voorwerpen, ongewone beelden en historische anekdotes overtuigt
‘Oesterpassie’ zowel de liefhebbers als de haters. Wij hebben een gids die ons om 16u zal
rondleiden en ons alle duistere geheimen van deze 'lekkernij' zal uitleggen.
Afspraak: Om 14u aan het Navigo-museum, Pastoor Schmitzstraat 5, te Oostduinkerke.
Prijs: € 5 (wij sponsoren € 2)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 07/11. Carpooling mogelijk.

 Zaterdag 21/11: CINEMA-AVOND 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: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 20/11.
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 Zondag 22/11: DAGSCHOTEL EN SPELNAMIDDAG IN HET CASINO
Vandaag gaan we op avontuur is het prestigieuze Casino van Oostende.
In Restaurant Fortuna genieten we van een heerlijk diner in een warm en uitnodigend kader!
Uniek dineren met zicht op de speelzaal… We nemen er de dagschotel 'Three of a kind menu'
(= voorgerecht, hoofdgerecht, dessert).
In de prijs van € 21 zit € 5 gratis speltegoed inbegrepen die we achteraf kunnen spenderen in
de speelzaal. Meer geld kan je er natuurlijk ook uitgeven maar we houden wel een beetje
toezicht dat niemand zich teveel laat verleiden om op een korte tijd miljonair te worden.
Of we er toevallig bij zullen zijn als een geroutineerde speler veel geld in zijn/haar aktentas
meeneemt valt nog te bezien.
Afspraak: Om 17u30 aan de ingang van het Casino, Monacoplein 12 te Oostende.
Prijs: € 21
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 21 storten voor 15/11.

 Vrijdag 27/11: THEATER: BOONTJE - 'TAILLEUR POUR DAMES'
Een heerlijke komedie van de Franse vaudeville-schrijver Georges Feydeau, in een vertaling en
bewerking van Arlette Brackx, gebracht door Toneelkring Boontje.
Wanneer dokter Moulineaux pas 's morgens thuiskomt na een afspraakje met zijn maîtresse,
geraakt hij in een benarde situatie. Om zich daaruit te redden verzint hij een ongelooflijk
verhaal, maar raakt (natuurlijk) in een pirouette van leugens tegenover zijn vrouw. Om
ontrouw, uitvluchten, leugentjes en slippertjes te verdoezelen, is geen berg te hoog en geen
zee te diep … Maar zoals het bij komedies hoort, komt alles uiteindelijk helemaal goed!
We hebben al enkele tickets aangekocht voor de snelste die storten op onze rekening.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Snel Nancy verwittigen (0474//800485 of onze e-mail) en € 8 storten.

 Zondag 29/11: OPTREDEN: THE CLASSIC ROCK SHOW
Na een uitverkochte tournee in 2014, pakt The Classic Rock Show dit jaar uit met de ‘Top 20
Greatest Guitar Riffs Of All Time’! Een spectaculaire show met enkel het allerbeste uit de
Classic Rock. Om de vijfde verjaardag van de show te vieren, focussen ze in 2015 exclusief op
de allerbekendste, meest aanstekelijke, geniaalste en meest tijdloze gitaarriffs uit de
rockgeschiedenis. Tijdens een 2,5 uur durende show komen de mooiste klassiekers van Eagles,
Led Zeppelin, Dire Straits, Pink Floyd, Queen, Deep Purple, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, The Who,
Eric Clapton, ZZ Top en vele andere legendarische bands aan bod. Een parel van een rockshow!.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in Kursaal Oostende, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 29 (wij sponsoren € 5)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Snel Genyflore verwittigen en € 29 storten.

