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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

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 (12 maanden)
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 2017
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
28/09
04/10
10/10
10/10
12/10
13/10
14/10

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het ontbijt op 01/10.
– Eddy verwittigen en € 20 storten voor het Aziatisch etentje op 08/10.
– Nancy verwittigen en € 6 storten voor de wandeling 'erfgoed met smaak' op 15/10.
– Nancy verwittigen en € 12 storten voor optreden 'Blues in de box' op 03/11.
– Genyflore verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 14/10
– Caroline verwittigen en € 10 storten voor tentoonstelling Leonardo da Vinci op 21/10.
– Eddy verwittigen en € 5 storten voor bezoek aan 'SOS reptiel' op 22/10.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 13 oktober was een uniek bezoek aan DOVO (Dienst Opruiming en Vernietiging van
Oorlogstuigen) in Poelkapelle gepland. Door het overweldigend succes zijn alle bezoeken voor het
ogenblik echter al volledig volzet.
Op zaterdag 11 november gaan we naar het Design Museum in Gent. Met een gids bezoeken we
er de tentoonstelling ‘Hello, Robot. Design tussen mens en machine’, over de relatie tussen
mens en machine. Heb je interesse hou dan zeker deze datum nu al vrij in je agenda.
Op vrijdag 17 november maken we om 19u15 een culinaire reis naar Oost-Europa in restaurant
De Vlasschaard in Stene op een Baltische avond. We krijgen er aperitief met Wodka & Caviar,
gekende en minder gekende gerechten zoals Boeuf Stroganoff, Borsjt, verschillende salades en
desserts. Dit alles voor € 40, maar wij sponsoren € 5 voor onze leden.
We hebben al enkele plaatsjes voorzien voor de snelste die Nancy verwittigen en € 35 storten.
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 Zondag 01/10: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarige leden van de maanden juli, augustus en september te
verwennen met een lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Uiteraard zijn ook de nietjarigen hartelijk welkom! Eet- en danscafé Monroe in Mariakerke biedt op aanvraag voor
groepen een uitgebreid ontbijtbuffet aan.
De prijs voor onze leden is weer € 5 voor de jarigen en € 10 voor de niet-jarigen.
Afspraak: Om 10u in café Monroe, Distellaan 60 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 28/09.

 Zaterdag 07/10: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OEDELEM
Contact Soiree organiseert al jaren dansavonden voor singles. Het dansrepertoire is heel
gevarieerd met swing, slow, quickstep, rock –n-roll, chachacha en Discoswing vanaf de jaren
70/80 tot en met de hedendaagse hits, tevens zijn verzoeknummers mogelijk.
Dit wordt dus weer een leuke avond voor de fervente dansers onder ons.
Afspraak: Om 21u in domein 'Zandberghoeve', Zandberg 12 te Oedelem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 05/10 (voor reservering van een tafel).

Wacht bij het inschrijven en betalen voor een activiteit NOOIT tot de allerlaatste dag. Soms
moeten we al heel lang op voorhand bij de organisator een geschat aantal plaatsen boeken. Bij
het uitkomen van de Nieuwsbrief kunnen we dan ook niet altijd nog plaatsen bijkrijgen en is OP
wel degelijk OP. Voor het geven van de beschikbare plaatsen baseren we ons dan op de volgorde
van de BETALINGEN.

 Zondag 08/10: CULINAIRE WERELDREIS NAAR AZIE
Vanmiddag gaan we exotisch eten in het Aziatisch restaurant Unami (in de Kinepolis)
U kunt er onbeperkt genieten van dranken, soepen, koud-, warm-, dessert- en ijsbuffetten.
Wij kiezen voor de lunchformule waarbij u ook uw glas wijn en/of bier naar genoegen kunt
bijvullen aan de zelfbediening.
Afspraak: Om 12u in restaurant Unami, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 20 (wij leggen het verschil bij)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 20 storten voor 04/10.

 Zaterdag 14/10: 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 nog niet naar huis maar ergens een lekkere 'pint pakken', of zoiets….
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 12/10.
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 Zondag 15/10: WANDELING: ERFGOED MET SMAAK (MET GIDS)
Oostende is een stad met een méér dan rijke geschiedenis. Deze wandeling, met vtbKultuur
Bredene, neemt ons op een smaakvolle manier op sleeptouw langs een selectie prachtige
erfgoed locaties. Inderdaad: in een notendop ontdekt u een aantal oogstrelende panden waar
een gids van 'Lange Nelle' alles over verteld.
Op het einde van de wandeling is er nog een drankje voorzien.
Afspraak: Om 13u45 in de inkomhal van het station van Oostende.
Prijs: € 6 (drankje inbegrepen)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 6 storten voor 10/10.

 Zaterdag 21/10: TENTOONSTELLING LEONARDO DA VINCI (MET GIDS)
In Brugge is de grootste tentoonstelling ooit te zien over Leonardo da Vinci.
Meer dan honderd maquettes van de uitvindingen en machines van het Italiaanse genie zijn te
bezichtigen in het Oud Sint-Jan. Ook ruim honderd originele schetsen en schriftjes zijn te
zien van Da Vinci (1452 -1519), en van enkele tijdgenoten onder wie Michelangelo.
Tussen de maquettes staan diverse uitvindingen op ware grootte opgesteld.
Brugge bijt de spits af, de tentoonstelling reist in november door naar Istanboel en trekt
daarna naar Dubai, Singapore en de VS.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenzaal van station Oostende of om 14u15 aan Oud St Jan,
Zonnekemeers te Brugge.
Prijs: € 10 (normaal € 12,5)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 10 storten voor 13/10.

We willen er NOGMAALS op aandringen om STEEDS ook de verantwoordelijke te verwittigen
als je aan een activiteit wilt deelnemen. De laatste tijd komt het weer regelmatig voor dat er
voor een activiteit wordt betaald, zonder dat de verantwoordelijke vooraf wordt verwittigd.
De betaling is voor de verantwoordelijke niet altijd (onmiddellijk) zichtbaar, zodat het gevaar
bestaat dat jullie aanwezigheid niet wordt genoteerd, met ergernis voor alle partijen achteraf…
Er staat in elke Nieuwsbrief HEEL DUIDELIJK bij elke activiteit:
‘X (= verantwoordelijke) verwittigen en –eventueel- € Y (= bedrag) storten voor Z (= datum)’
De gemakkelijkste en zekerste manier om je aanwezigheid door te geven is een e-mail naar
‘info@niet-alleen.be’. Heb je geen e-mail, zend dan een sms of bel de verantwoordelijke.

 Zondag 22/10: BEZOEK AAN HET 'REPTILE RESCUE CENTER' (MET GIDS)
SOS Reptiel werd in 2009 opgericht door enkele mensen met liefde voor koudbloedigen.
In 2011 werden ze door FOD Dierenwelzijn erkend als 'dierenasiel voor reptielen'.
Tijdens de rondleiding krijgen we een blik achter de schermen van het eerste reptielenasiel
op Vlaams grondgebied die allerhande 'gedumpte' reptielen opvangt.
Er zijn misschien ook dierenverzorgers in de buurt om de dieren te voederen.
Afspraak: Om 14u30 aan SOS Reptiel, Oostendse Steenweg 90 te Houtave.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 14/10.
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 Vrijdag 27/10: 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: € 10,90 voor de spaghetti, € 19,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,60 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 25/10 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 28/10: DAGUITSTAP NAAR EEN PAPIERFABRIEK (MET GIDS)
Vandaag maken we een daguitstap naar Gent met bezoek aan de papierfabriek Stora Enso, één
van de allergrootste papierproducenten ter wereld. Op basis van 100% gerecycleerd papier
vervaardigt de firma meer dan 555.000 ton kranten- en magazinepapier.
We maken ook een rondvaart in de Gentse zeehaven.
De (inbegrepen) maaltijd nemen we in een Colmar restaurant.
Er wordt gevraagd dat iedereen zo’n 1,5 a 2 kg oud papier meebrengt voor verwerking.
Afspraak: Om 7u45 aan OC Schaperye, Steenovenstraat 86 te Oostende.
Prijs: € 48
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 03/11: LIVE OPTREDEN: BLUES IN THE BOX
In de reeks 'Blues in the box' is er vanavond een optreden van The Steppin Stones. Ze zijn
een jong blues-rock trio uit Hilton Head Island, South Carolina. Frontvrouw Hannah Wicklund
stichtte de band reeds op 9-jarige leeftijd. The Steppin Stones hadden al meer dan 1.100
shows gespeeld nog voor ze de wettelijk stemgerechtigde leeftijd hadden bereikt.
The Steppin Stones kunnen het best worden omschreven als een nostalgische rockband. Hun
invloeden zijn afkomstig van enkele muzikale legendes zoals Jimi Hendrix, Fleetwood Mac,
Tom Petty & Heartbreakers and Jeff Beck. Ze hebben ondertussen al 4 albums uit.
Afspraak: Om 20u in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 12 storten voor 10/10.

