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VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 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
Nancy
0474/80.04.85
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 2016
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
05/10
07/10
07/10
17/10
20/10

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eddy verwittigen en € 6,5 storten voor bezoek aan een slakkenkwekerij op 08/10.
– Nancy verwittigen en € 12 storten voor de homage aan Toon Hermans op 21/10.
– Nancy verwittigen en € 29 storten voor het culinair etentje op 16/10.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 16/10.
– Caroline verwittigen voor het etentje in De Baron op 23/10.
– Caroline verwittigen en € 3,5 of € 11 storten voor de sauna op 23/10.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Op zaterdag 05 november is er in het CC Zomerloos te Gistel een optreden met Jean Blaute,
Jean-Marie Aerts en Eric Melaerts, 3 topmuzikanten die weer het beste van zichzelf geven.
We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor degene die Genyflore verwittigen en
€ 15 op onze rekening storten.
Op zaterdag 03 december is er in CC Zomerloos te Gistel een optreden van Veerle Malschaert.
Deze straffe comédienne is reeds aan haar 4de show toe. Haar nieuwe show ‘Boegbeeld’ is zowel
hilarisch als ontroerend. Naast comédienne is Malschaert ook actrice. Zo was ze te zien in de
populaire reeks Flikken als Carla.
Voor tickets snel Nancy verwittigen en € 10 storten voor 15 oktober.
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 Zaterdag 01/10: DAGUITSTAP NAAR AMSTERDAM (MET GIDS)
Na een korte stadsrondrit verlaten we de bus van Sima Tours. Wie wil is de ganse dag vrij.
De gids maakt met de liefhebbers een wandeling naar de Dam, het Begijnhof, de
Bloemenmarkt, het Rembrandtplein, de Walletjes, enzovoort... Een boottocht op de grachten
met de vele mooie pakhuizen behoort ook tot de mogelijkheden (niet inbegrepen!).
Het shoppingaanbod in Amsterdam is enorm. Naast De Biekorf, Magna Plaza, de Kalverstraat,
enz, zijn er oneindig veel typische Hollandse winkeltjes. Een aanrader zijn de 9straatjes.
Amsterdam is ook een museumstad. Na tien jaar renovatie is het Rijksmuseum met de
Nachtwacht van Rembrandt weer open, zowel het Stedelijk Museum (moderne kunst), het
Amsterdam Museum, het Van Gogh museum, zijn vernieuwd.
In de Hermitage is er een de merkwaardige tentoonstelling: Catharina de Grote en de
tentoonstelling met grote portretten van 'Hollanders van de Gouden Eeuw'.
Afspraak: Om 7u20 op de parkeerplaats van de afrit Loppem E40.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 08/10: BEZOEK AAN EEN SLAKKENKWEKERIJ (MET GIDS)
Na het bezoek aan de hertenkwekerij 'Hertenfinesse' en de struisvogelkwekerij
'Schobbejaks Hoogte' bezoeken we vandaag de slakkenkwekerij 'In den Wijngaard' in
Aardenburg (Sluis). In de slakkenkwekerij worden echte escargots gemaakt om aan
restaurants in Nederland te leveren.
Tijdens een rondleiding door de kwekerij ontdekken we o.a. wat ze eten en hoe ze zich
ontwikkelen. Ook wordt er uitleg gegeven over cosmetische producten zoals slakkencrème en
slakkensiroop. Na de rondleiding zijn ook nog een vijftal hapjes voorzien.
We zorgen ervoor dat er voldoende transport voorzien is.
Afspraak: Om 12u45 voor het station van Oostende of om 14u aan 'In den Wijngaard'
Smedekensbrugge 34 te Aardenburg (Sluis).
Prijs: € 6,5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 6,5 storten.

 Zondag 09/10: HERFSTWANDELING IN HET STADSRANDBOS
Het Oostendse Stadsrandbos wordt stilletjesaan volwassen. Na het aanplanten van heel wat
soorten struiken en bomen kreeg de natuur hier de vrije loop. Daar maakte ze dankbaar
gebruik van wat blijkt uit de vele soorten kruiden die er nu groeien. Bij al dit groen hoort een
hele resem insecten die op hun buurt weer voedsel vormen voor de jongen van de vele
(zang)vogels die er komen nestelen. Zo vormt dit bos een klein, maar goed draaiend
ecosysteem. Tijdens een twee uur durende wandeling genieten we van de vele vormen en
herfstkleuren. Waar het kan volgt een woordje uitleg over soortnamen maar vooral ook over
de hoe's en de waaroms van dit nieuw stukje natuur.
Opgelet: zorg ervoor dat je gepaste kledij en schoeisel bij hebt.
Afspraak: Om 13u45 aan de kruising van de Gistelse Steenweg en de Grindweg te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 07/10.
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 Vrijdag 14/10: CULINAIRE WERELDREIS: DE WERELD IS KLEIN
Dit restaurant is een waar festijn van de wereldkeuken onder 1 dak.
Franse, Italiaanse, Chinese, Japanese en Thaise specialiteiten worden er vakkundig bereid.
Elk maakt zijn eigen keuze en geniet onbeperkt uit het ruime aanbod.
Het 'All in Diner' kost 35 euro. Huiswijnen zijn in de prijs begrepen, alle andere dranken zijn
te betalen maar blijven voordelig. Zo is er een uniek aanbod van frisdranken, koffie, thee en
dessert, die onbeperkt kunnen worden genuttigd voor het forfaitaire bedrag van 5 euro
Wij beperken de prijs van het buffet en sponsoren € 6 voor onze leden.
Afspraak: Om 19 uur aan 'De wereld is klein', Gistelsesteenweg 77 te Varsenare (Jabbeke).
Prijs: € 29 (zonder dranken)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 29 storten voor 07/10.

 Zondag 16/10: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarigen van de maanden juli, augustus en september te verwennen
met een lekker ontbijt aan een prijsje. Hiervoor betalen ze amper € 5.
Uiteraard zijn ook de niet-jarigen van harte welkom! Die betalen dan wel € 10.
Afspraak: Om 9u in Hotel Acces, Van Iseghemlaan 21 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 07/10.

 Vrijdag 21/10: LIVE OPTREDEN: HOMMAGE AAN TOON HERMANS
Antoine Gerard Theodore Hermans was een Nederlandse cabaretier, zanger, kunstschilder en
dichter. Met Wim Kan en Wim Sonneveld behoorde hij tot de grote drie van het cabaret van
na de Tweede Wereldoorlog. Vandaag wordt een hommage aan hem gebracht. Meesterlijk
verteld door Herman Van Hove, zijn laatste manager en grandioos muzikaal begeleid door een
live band onder leiding van Pol Van Fleteren met zangeres Lissa Meyvis.
Afspraak: Om 19u30 aan het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 12 storten voor 05/10.

 Zaterdag 22/10: DANSAVOND VAN 'CONTACT SOIREE' IN GISTEL
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'Ten Putte' in Gistel is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige dansavonden
voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal 'Ten Putte', Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 20/10 (reservering van een tafel).
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 Zondag 23/10: ZWEM- EN SAUNAVOORMIDDAG
In tegenstelling tot de sauna-activiteit van januari hebben we er nu voor gekozen om de
activiteit niet tot onze vrouwelijke leden te beperken. De mannen zijn deze keer ook welkom.
We spreken af aan de ingang van Vayamundo Club Ravelingen, waar naast het indoor zwembad
ook relaxerende whirlpools en sauna's zijn. Vergeet zeker je badpak of zwembroek (naakt
ontspannen is hier absoluut niet toegelaten !!!) en ander zwemgerief (handdoek e.d.) niet.
Afspraak: Om 9u15 aan Vayamundo (ingang Kinkhoorn), Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Zwemmen € 3,5, sauna € 7,5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 3,5 of € 11 storten voor 20/10.

 Zondag 23/10: 'APRES-SAUNA LUNCH' IN BISTROOM DE BARON
Om 12u kunnen de 'zwemmers' en ook onze andere leden terecht in Bistroom 'De Baron' voor
een gezamenlijke lichte lunch en verder nog een gezellige namiddag.
Op hun spijskaart staan vooral verse pasta's en acht verschillende huisgemaakte kroketten.
De spaghetti bolognese van deze zaak wordt bij de beste van het land gerekend !!
Wat we daarna nog doen hangt volledig af van het weer.
Afspraak: Om 12u in Bistroom 'De Baron', Dorpsstraat 81 te Oostende.
Prijs: Bepaal je zelf
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 17/10.

 Vrijdag 28/10: 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 de spaghetti, € 18,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,30 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 26/10 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 30/10: APERITIEFWANDELING OP ZONDAG
In een schitterend natuurgebied van bos, polders en kreken doen we een gezonde frisse
ochtendwandeling met gids en aperitief achteraf. Deze wandeling duurt anderhalf uur en
loopt grotendeels over onverharde bospaden. Aangepast schoeisel is dan ook aanbevolen.
In de prijs van € 2 is ook een lekker aperitief inbegrepen.
Afspraak: Om 9u50 in 'De Lange Schuur', Stuiverstraat 599 te Oostende/Stene .
Prijs: € 2 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 28/10.

