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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 – OKTOBER 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
03/10
08/10
11/10
15/10
18/10
18/10

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 'Blues in the box' op 11/10.
– Genyflore verwittigen en € 14 storten voor 'Vriend en Vijand' op 24/11.
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 12/10.
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de wandeling in Het Zwin op 04/11.
– Genyflore verwittigen en € 13 storten voor 'Leonard Cohen' op 27/10.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardsdagontbijt op 21/10.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Donderdag 22 november is er, in de reeks ‘Luistervinken’, een lezing van Nick Balthazar over
‘Verander de klimaat verandering’ in De Branding in Middelkerke. We hebben reeds een aantal
tickets gekocht voor de snelste die Caroline verwittigen en € 5 storten op onze rekening.
Op zaterdag 24 november is er om 20u in het CC Ysara in Nieuwpoort de voorstelling ‘Vriend of
Vijand’. Bram Vermeulen was gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en schreef hierover
prachtige liedjes en composities. Samen met Rudi Vranckx, die over zijn persoonlijke ervaringen
getuigt, zorgt dit voor een intimistische en beklijvende voorstelling.
Wie erbij wil zijn verwittigt snel Genyflore en stort € 14 op onze rekening voor 08/10.
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.
Wie erbij wil zijn verwittigt Nancy zo snel mogelijk en stort meteen € 10 op onze rekening.
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OUDEJAARSAVOND: Het is weer zover!! 2018 is bijna voorbij en wij maken op maandag 31
december de overstap naar 2019 in Ten Stuyver. Wij beginnen de avond met een uitgebreid
etentje en sluiten af met een spetterend dansfeest.
Ook dit jaar doen wij weer een sponsoring voor onze leden, zij betalen slechts € 80 ipv € 90.
Wil je er zeker bij zijn, verwittig dan snel Genyflore en stort € 80 (leden) of € 90 (niet-leden)
op onze rekening. Opgepast, de plaatsen zijn beperkt!

 Woensdag 03/10: TONEELVOORSTELLING: ADELE EN HELENA
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.
Voorafgaande aan de voorstelling kan je in de Kelderzaal van de Branding deelnemen aan een
inleiding. Daar geeft een verteller van het gezelschap interessante achtergrondinformatie
over het verhaal, de aanpak van de makers en de personages.
Afspraak: Om 19u in de Kelderzaal ofwel om 19u50 aan de theaterzaal van CC De Branding,
Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 15
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 07/10: NAZOMERSE FIETSTOCHT
Door het enthousiasme van onze fietsers en een mooi nazomers weertje indachtig, trekken we
er dit jaar voor een laatste keer op uit met ons stalen ros voor een fietslus van circa 30 km.
We zullen genieten van de eerste herfstkleuren en met een beetje geluk zijn de eerste
ganzen te spotten.
Zoals gewoonlijk houden we halt aan een leuke stek voor het laven van onze dorst en het
nuttigen van een versnapering indien voorradig.
Vergeet zelf niet wat water mee te nemen voor onderweg. Denk ook aan je (warmere)
windjacket en inspecteer vooraf je fiets zodat je niet in de problemen komt onderweg.
Afspraak: Om 13u aan de OLV-ter-Duinenkerk, Dorpsstraat 115 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 06/10.
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.

 Donderdag 11/10: LIVE OPTREDEN: BLUES IN THE BOX - STEVEN TROCH
Steven Troch draait al meer dan 20 jaar mee in de blues scene en staat bekend als een zeer
bedreven mondharmonicaspeler en een begenadigd zanger en clever songwriter. Met zijn band
brengt hij een aanstekelijke mix van blues en andere rootstijlen.
Afspraak: Om 19u45 in het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 10 (wij sponsoren € 2)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 03/10.
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 Vrijdag 12/10: 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: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 11/10.

 Zaterdag 13/10: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN GISTEL
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 hotel-restaurant Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 11/10.

 Zondag 14/10: VERKIEZINGEN
Vandaag geven we iedereen de kans om weeral eens het 'juiste' bolleke rood te kleuren.

 Vrijdag 19/10: 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 18/10 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 21/10: 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 18/10.

4

 Donderdag 25/10: LIVE OPTREDEN: WALTER BAELE 'NO MAN SHOW'
‘Geacht publiek, hartelijk welkom, maar ik ben er niet.’
Zo begint de nieuwe (en zestiende!) show van Walter Baele. Zijn alter ego’s moeten het deze
keer alleen zien te redden. Wat doen Martin Rigolle en co? Of is het rekenen op een
noodinterventie van koning Filip, onze premier en Willy Naessens? ‘No Man Show’ is een one
man show zonder de man voor wie we allemaal zijn gekomen. Wat een vlotte avond moest
worden dreigt te eindigen in een nooit eerder gezien brokkenparcours.
Met zijn lekkere woordspelingen, fijne satire en 1001 typetjes weet hij altijd zijn publiek te
boeien en aan het lachen te brengen.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

 Zaterdag 27/10: MUZIKALE LEZING OVER LEONARD COHEN
Wie was Leonard Cohen? De Canadese singer-songwriter was voor zijn recente dood
populairder dan ooit. Toch bleef hij gehuld in mysterie.
Cohen-kenner Francis Mus (KU Leuven) dook in alle beschikbare archieven, interviewde
mensen uit Cohens entourage, analyseerde zijn songteksten en ging op zoek naar de mens
achter de bekendste singer-songwriter ter wereld.
Vier muzikanten zorgen ervoor dat de lezing doorspekt wordt met live muziekfragmenten. Een
unieke kijk in de ziel van Leonard Cohen.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 te Zedelgem.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 13 storten voor 18/10.

 Zondag 28/10: WANDELING IN DE VOETSPOREN VAN KONING LEOPOLD II
In het kader van haar gidsenopleiding wandelen we gedurende twee uur mee met (leerling)gids
Chantal, een lid van onze Vriendenkring, doorheen de drie arcades, van de zeedijk tot het
Maria-Hendrikapark. De Koninginnelaan toont ons de bewijzen van de onophoudelijke bouwlust
van koning Leopold II.
Door zijn talrijke projecten en financiële tussenkomsten heeft de koning de laan omgetoverd
in een onvergetelijke 'Belle-Époque-Route'.
We eindigen de wandeltocht in het Koninginnehof waar we gezellig iets kunnen drinken.
Afspraak: Om 14u over de fietsenstalling aan het zwembad, Koninginnelaan 1 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 26/10.

 Zondag 04/11: WANDELING DOOR HET ZWIN (MET GIDS)
Om 14u sluiten ons aan bij een geleide wandeling van 2 uur door het Zwin.
Daarna hebben we de gelegenheid om voor de laatste keer de tentoonstelling 'Wildlife
Photographer of the Year' te bezoeken. Natuurlijk is er achteraf ook nog tijd voor een
drankje en een hapje. Carpooling is mogelijk.
Afspraak: Om 13u30 aan Natuurpark Het Zwin, Graaf Leon Lippensdreef 8 te Knokke-Heist.
Prijs: € 10 (wij sponsoren € 2)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 15/10.

