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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
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

ACTIVITEITEN – SEPTEMBER 2018
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
03/09
10/09
15/09
20/09

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eddy verwittigen en € 7 storten voor 'spaghetti a volonté' op 07/09.
– Caroline verwittigen en € 6 storten voor het bezoek aan Nieuwpoort op 15/09.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 'Radio Modern' op 21/09.
– Caroline verwittigen en € 4 storten voor de daguitstap naar Izegem op 29/09.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op woensdag 3 oktober gaan we naar de toneelvoorstelling ‘Adela en Helena’ in De Branding te
Middelkerke. Drie vrouwen met verschillende achtergronden en levensverhalen doorkruisen
Europa. Ze zijn op de vlucht uit angst voor oorlog. Op hun tocht zijn ze vol goede hoop op zoek
naar een nieuw en veiliger leven. Het boeiend relaas wordt op een ontroerende manier op het
toneel gebracht door Chris Lomme, Simone Milsdochter en Katelijne Verbeke.
Wie erbij wil zijn verwittigt Nancy meteen en stort € 15.
Op donderdag 25 oktober om 20u is er de nieuwe show van Walter Baele in De Branding te
Middelkerke. Met zijn lekkere woordspelingen, fijne satire en 1001 typetjes weet hij altijd zijn
publiek te boeien en aan het lachen te brengen. Wie er nog bij wil zijn verwittigt Genyflore en
stort € 10 voor 05/10! Wees snel, want de plaatsen zijn beperkt!
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Op zaterdag 27 oktober om 20u is er een muzikale lezing over Leonard Cohen in het CC De
Groene Meersen in Zedelgem. In deze voorstelling gaat Cohen-kenner Francis Mus (KU Leuven)
op zoek naar de mens achter één van de beste singer-songwriters ooit.
Vier muzikanten doorspekken de lezing met live muziekfragmenten. Wie erbij wil zijn verwittigt
Genyflore en stort € 13 op onze rekening voor 05/10. Carpooling mogelijk.
Op vrijdag 14 december gaan we de voorstelling ‘Twee zielen, drie levens, zes mensen’
bijwonen van muziektheater De Kolonie MT in De Branding te Middelkerke.
Twee acteurs ontmoeten elkaar in drie verschillende tijdvakken. Ogenschijnlijk hebben die delen
niets met elkaar te maken. Toch loopt er een gevoelsmatige lijn door het stuk.
Van en met Peter De Graef, Lottie Hellingman, Bo Spaenc en Sacha Van Loo.
Wie erbij wil zijn verwittigt Nancy voor 23/09 en stort meteen € 10 op onze rekening.
Op vrijdag 25 januari 2019 om 20u treedt Laïs op in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Schore
(Middelkerke). Deze dames met hun prachtige stemmen hoeven we zeker niet meer bij jullie voor
te stellen. Onder begeleiding van contrabas, cello, harp en viool brengen ze een volledig nieuw
repertoire van veelzijdigheid, meerstemmigheid, schoonheid en frivoliteit. We hebben een aantal
kaarten gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen en € 10 storten.
Op vrijdag 15 februari 2019 brengt Guido Belcanto zijn nieuwe show ‘Zo goed als alleen’ in De
Branding te Middelkerke. Uit zijn onwaarschijnlijk mooie repertoire van levensliederen en
chansons brengt hij nu een selectie met 2 fantastische muzikanten aan zijn zijde: Lieven
Demaesschalck op piano, gitaar en accordeon en Nicolas Rombouts op contrabas.
We hebben een aantal kaarten gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen en € 15
op onze rekening storten.

 Zaterdag 01/09: BARBECUE EN DANSAVOND MET JEAN DOVER & FRIENDS
De wijkvereniging van Mariakerke VOK organiseert weer haar jaarlijkse wijkfeest met zeer
verzorgde barbecue aan een zeer schappelijke prijs. Voor wie gisteren nog niet genoeg heeft
gekregen, kan aansluitend –vanaf 21u- terug de dansvloer opgaan bij muziek uit de jaren 60
tot nu, gespeeld door de coverband Jean Dover & Friends.
Voor de barbecue is vegetarisch ook mogelijk: graag vermelden bij inschrijving.
Afspraak: Om 17u45 in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 15 (voor de BBQ)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 02/09: OOSTENDEDAG OP DE FIETS
Vandaag is een derde Oostendedag ! Dit jaar brengt het parcours van ongeveer 20 km ons
langs verborgen groene parels van Stene, het Schorre en Raversijde. Het belooft een
belevingsvolle en gezellige dag te worden. We worden verwend met gratis proevertjes van
Oostendse streekproducten maar ook met animatie en muziek.
De centrale locatie van start en aankomst van deze fietstocht is het Koninklijk Atheneum
Pegasus te Stene.
Afspraak: Om 13u30 aan het Koninklijk Atheneum Pegasus, Steensedijk 495 te Oostende .
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 02/09.
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 Vrijdag 07/09: SPAGHETTI A VOLONTE IN SFEERCAFE MONROE
Eet je graag een lekkere spaghetti? Dan moet je vanavond weer in sfeercafé Monroe zijn.
Voor amper € 7 eet je hier zo veel van je lievelingsgerecht als je op kan krijgen.
Achteraf blijven we natuurlijk nog een tijdje 'plakken' voor een gezellig samenzijn.
Afspraak: Om 18u30 in eet- en danscafé Monroe, Distellaan 60 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7 storten voor 03/09.

 Zaterdag 15/09: STADSBEZOEK AAN NIEUWPOORT (MET GIDS)
Vandaag gaan we op stadsbezoek in Nieuwpoort. Een gids neemt ons mee door gekende en
ongekende stukjes in en rond Nieuwpoort-Stad.
In de prijs is ook een drankje inbegrepen.
Afspraak: Om 12u45 aan tramhalte Station Oostende of 14u aan tramhalte Nieuwpoort-Stad
ter hoogte van het vissersbeeld.
Prijs: € 6
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor € 6 storten voor 10/09.
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.

 Zaterdag 15/09: 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-Beernem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 13/09.

 Zondag 16/09: 'FIN DE SAISON'-FIETSTOCHT MET VERRASSING
Voor de winter zijn offensief inzet en de dagen te kort worden, plannen we nog een laatste
fietstocht. Het wordt een verrassingstocht van circa 28 km door de natuur in het hinderland
weg van onze kust. Vandaag worden alle fietsers beloond met een leuke tractatie op een
unieke lokatie.
Iedereen weet intussen dat het makkelijker en veiliger fietsen is met goed opgepompte
banden. Vergeet ook je windjacket niet en wat water voor onderweg.
Afspraak: Om 13u aan de St. Annakerk, Stenedorpsstraat te Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 15/09.
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 Donderdag 20/09: LIVE OPTREDEN: A TRIBUTE TO ELTON JOHN
Vergezel ons op een magische trip doorheen de hits van één van de werelds best verkopende
artiesten ooit, 'the one and only Sir Elton John'. Deze show is de perfecte combinatie van
adembenemend zangtalent, flamboyante kostuums, een prachtig lichtspektakel en een
schitterende live band en backing vocals. Dit wordt een reisje 'back in time'.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: € 23
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 21/09: RETRO DANSFEEST RADIO MODERN
Radio Modern is hét retro dansfeest van Vlaanderen. Een knallende live band, een dansles
waarin je de jive en lindy hop aangeleerd krijgt, swingende dj’s, de Modernettes met hun
Beauty Boudoir en een vintage fotodecor zijn de vaste onderdelen van de typische Radio
Modern avond. 'Back in time' is een nostalgische trip voor jong en minder jong!.
Afspraak: Om 18u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 15/09.
Bij elke activiteit staat er in het vakje ‘opmerkingen’ steeds duidelijk vermeld wat je moet
doen om in te schrijven: enkel verwittigen of ook storten. Dit wordt op de eerste pagina, voor
de meeste activiteiten, ook samengevat in een tabel.
Vragen we niet om te storten, doe dit dan ook niet. Vragen we het wel, doe het dan ook
op tijd !!

 Zaterdag 22/09: 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 20/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 29/09: DAGUITSTAP NAAR IZEGEM
Vandaag bezoeken we Eperon d'Or, het schoenen- en borstelmuseum in Izegem.
In de voormiddag krijgen we van een gids verhalen te horen over pianoborstels,
snorrenborstels, hoedenborstels, goede en slechte borstels, ragebollen en meer.
's Middags nemen we een kleine lunch in De Brasserie. Daarna neemt een gids ons mee door de
3700 paar schoenen, heel veel werktuigen en een boel verhalen.
De gidsen worden door ons gesponsord.
Afspraak: Om 8u30 in de hall van Station Oostende of om 9u50 in Station Izegem.
Prijs: € 4
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 4 storten voor 20/09.
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IN MEMORIAM

Onlangs werden we op de hoogte gesteld van het overlijden van ons lid

Bart Van Moorsel
Bart is geboren te Turnhout op 12 maart 1964 en, na een slepende
ziekte, sereen ingeslapen in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in
Edegem op 15 augustus 2018.
Hij was sinds het eerste uur (2007) lid van onze Vriendenkring.

In naam van het bestuur en alle leden betuigen wij ons innig medeleven
aan de familie.

