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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 – NOVEMBER 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
Snel
07/11
07/11
10/11
20/11
29/11

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor de voorstelling van Boontje op 16/11.
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 09/11.
– Genyflore verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan Destrooper op 10/11.
– Caroline verwittigen en € 15 storten voor de Escape Game op 17/11.
– Caroline verwittigen en € 5 storten voor de lezing over het klimaat op 22/11.
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 30/11.

Sinds het begin 2007 bieden we met Niet Alleen wekelijks een aantal activiteiten aan voor onze
leden. Dit wil zeggen dat we in deze twaalf jaar reeds meer dan 1.600 activiteiten op ons
palmares hebben. Genyflore is er al vanaf het begin bij als voorzitster, Eddy is er kort nadien
bijgekomen als secretaris. Na al die drukke jaren is het niet altijd gemakkelijk om zich steeds
met evenveel enthousiasme in te blijven zetten temeer we ook nog onze vele persoonlijke
verplichtingen hebben.
Eddy heeft, na ruim 600 deelnames, een tijdje geleden al zijn activiteiten op een laag pitje
gezet, maar blijft wel de administratieve taken verder zetten.
Nu heeft Genyflore ook beslist om na ruim 900 deelnames haar aantal activiteiten te beperken
vanaf 01 januari 2019. Ook zij blijft haar administratieve taken verder zetten.
We zijn ervan overtuigd dat er onder onze leden nog enthousiaste vrijwilligers zijn die af en toe
eens een activiteit kunnen inrichten en begeleiden. Dit zal nodig zijn om onze medewerkers,
Caroline en Nancy, te versterken. Op die manier betrachten we een gevuld maandprogramma te
kunnen blijven aanbieden.
We kijken dan ook met enige verwachting uit naar jullie respons.

2
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
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, Lotti Hellingman, Bo Spaenc en Sacha Van Loo.
Wie erbij wil zijn verwittigt Nancy voor 05/11 en stort € 10 op onze rekening.
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!

 Zondag 04/11: WANDELING DOOR HET ZWIN (MET GIDS)
Om 14u hebben we een geleide wandeling van 2 uur door het Zwin geboekt.
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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 09/11: 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 storten voor 07/11.

 Zaterdag 10/11: LUNCH + BEZOEK AAN JULES DESTROOPER (MET GIDS)
Na ons buikje te hebben gevuld in Gasthof De Zwaan wandelen we bij droog weer naar het
bezoekerscentrum van biscuiterie Jules Destrooper (5 min), waar we om 15u een geleid
bezoek hebben gereserveerd: een gids zal ons rondleiden en daarbij alles vertellen over de
rijke geschiedenis van de wereldberoemde koekjes uit West-Vlaanderen. Tijdens ons bezoek
is er ook tijd voor een uitgebreide proeverij. Op de terugweg maken we nog een tussenstop in
het oudste café van Vlaanderen: Café De Leute in Oeren.
Carpooling vanuit Oostende is mogelijk op aanvraag. Gelieve ook DUIDELIJK te vermelden of
je met of zonder lunch reserveert.
Afspraak: Om 12u30 in gasthof De Zwaan, Breydelstraat 1 te Lo-Reninge of om 14u45 aan
het bezoekerscentrum Jules Destrooper, Gravestraat 5 in Lo-Reninge.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 7/11.
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 Zaterdag 10/11: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OOSTKAMP
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 Van der Valk, Kapellestraat 146 te Oostkamp.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 08/11.

 Vrijdag 16/11: TONEEL: BOONTJE 'DE KNECHT VAN TWEE MEESTERS'
Over de avonturen van Truffaldino Battocchio. Hij riskeert het, om tegelijkertijd, de knecht
te zijn van de weledele heren Florindo Aretusi en Federigo Rasponi. Eén probleem: de beide
heren mogen elkaar absoluut niet ontmoeten! Loopt het allemaal goed af? Jawel maar hoe?.
Afspraak: Om 19u45 in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: We hebben enkele kaarten voor de rapste die Nancy verwittigen en € 8
storten op onze rekening.

 Zaterdag 17/11: OP AVONTUUR IN EEN 'ESCAPE ROOM'
Ontsnappen uit het ziekenhuis? Wie wil dit niet? Vooral wanneer je leven er van af hangt!
Een ruime, authentiek ingerichte escape room waarin teamwork héél belangrijk is. Een
uitgebreide escape room, maar je hebt dan ook 75 minuten om te ontsnappen.
Out-of-the-(pill)box thinking: 100%! De kamer wordt aangepast volgens het aantal
deelnemers en bevat extra puzzels voor grotere groepen.
OPGELET: Er kunnen maximaal 10 leden deelnemen, het is dus voor de rapste.
Afspraak: Om 18u45 aan Timescape Escape Games, Torhoutsesteenweg 195 te Oostende.
Prijs: € 15 (ipv € 22, wij sponsoren € 7)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 15 storten voor 10/11.

 Donderdag 22/11: LEZING: 'VERANDER DE KLIMAATVERANDERING'
Nic Balthazar ken je ongetwijfeld als vermaard regisseur, filmmaker en televisiefiguur. Hij is
ook een bevlogen klimaatactivist die kosten noch moeite spaart om het grote publiek te
informeren over de dramatische gevolgen van de klimaatverandering. Aanzet was een
massabijeenkomst op het Klein Strand in Oostende waar hij de videoclip ‘The big ask’ opnam.
Dit evolueerde naar het concept ‘Sing for the climate’, waar hij alle Vlaamse gemeenten
mobiliseerde om het op te nemen voor het klimaat. Balthazar brengt met zijn voordracht zijn
unieke visie over de klimaatverandering en geeft duiding waarom hij zich zoveel zorgen maakt
over de klimaatcrisis.
Afspraak: Om 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 5 storten voor 20/11.
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 Vrijdag 23/11: 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: € 11 voor de spaghetti, € 20,90 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 21/11 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 24/11: LIVE OPTREDEN: BRAM VERMEULEN 'VRIEND OF VIJAND'
Bram Vermeulen was gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog en schreef hierover
prachtige liedjes en composities.
Dochter Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam (Frank Boeijen band) en Serge Feys
(Arno/TC Matic) lieten zich muzikaal inspireren door het oeuvre van Bram Vermeulen. Samen
met Rudi Vranckx, die over zijn persoonlijke ervaringen getuigt, zorgt dit voor een
intimistische en beklijvende voorstelling.
Afspraak: Om 19u30 aan Centrum Ysara, Dienstweg Havengeul 14 te Nieuwpoort-Bad.
Prijs: € 14
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 30/11: 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 29/11.
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 02/12: WANDELING: VAN MUSEUM NAAR PANNENKOEKENHUIS
De drukte van de feestdagen zit eraan te komen. Daarom kozen we vandaag eens voor een
rustige zondag met een brokje kultuur. In de Venetiaanse Gaanderijen bezoeken we de nieuwe
tentoonstelling. Onderweg bewonderen we ook de vele mooie foto's in de Nieuwe Gaanderijen.
Het mooie weer en onze fitheid zal bepalen waar we een tea-roompauze houden.
Afspraak: Om 13u30 aan de tramhalte op het Marie Joséplein te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 30/11.

