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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
Eddy
0486/50.12.82
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Chantal
0487/48.36.47
Eric
0498/57.28.98
e-mail
info@niet-alleen.be

IBAN :
Lidgeld:

BE22 9795 2493 9147
€ 54 (12 maanden)

Bezoek ook eens onze websites:
www.niet-alleen.be
www.facebook.com/groups/nietalleen
(facebook is enkel voor onze leden)

ACTIVITEITEN – SEPTEMBER 2019
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
28/08
04/09
11/09
25/09
01/10

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 5 storten voor Heleen Debruyne op 19/09.
– Genyflore verwittigen voor de minigolf op 01/09.
– Genyflore verwittigen voor de uitstap naar Blankenberge op 07/09.
– Genyflore verwittigen en € 3 storten voor Piv Huvluv op 13/09.
– Chantal verwittigen en € 10 storten voor de interactieve workshop op 29/09.
– Eric verwittigen en € 20 storten voor de Apero-tocht op 06/10.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 13 oktober gaan we Mini-Europa en het Atomium bezoeken in Brussel. Houdt deze
datum alvast vrij!
Op zondagnamiddag 20 oktober krijgen we een rondleiding in het concertgebouw van Brugge
achter de schermen. Daarna kunnen we in het concertgebouwcafé nog nagenieten van een
prachtig zicht over Brugge. Ben je geïnteresseerd, hou dan alvast deze datum vrij'
We gaan zondagmorgen 27 oktober naar Passendale bij chocolaterie Ledoux. Tijdens een 2u
durende chocoladeworkshop kan je chocoladefiguren, pralines, truffel, rotsjes … maken.
We worden verwend met proevertjes en drankjes. Na afloop krijg je 500 gram chocolade mee.
Daarna volgt er een snack in een plaatselijk restaurant (niet inbegrepen) gevolgd door een kleine
wandeling van 3,5 km in het Helleketelsbos met stop in een café voor een Picon of een ander
drankje (niet inbegrepen). Eric verwittigen en € 25 storten voor de workshop.
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Op zaterdag 30 november komt Cockney Rebel - Unplugged naar Zomerloos te Gistel.
Een topformatie van wereldklasse met hits zoals Sebastian, Make me Smile, Judy Teen ...
Wil je erbij zijn, dan snel Nancy verwittigen en € 18 storten. We sponsoren € 2 voor onze leden.
Op vrijdag 13 december komt Tiny Legs Tim met zijn nieuwste productie ‘Elsewhere Bound’
naar De Branding te Middelkerke. Een must voor bluesliefhebbers. We worden ondergedompeld
in een smeltkroes van blues, soul, rumba, americana, Neil Young, Louisiana swamp en Woodstock
rhythm & blues. Wil je erbij zijn, dan snel Nancy verwittigen en € 13 storten.

 Zondag 01/09: MINIGOLF IN HET LEOPOLDPARK
Vermits de uitbaters van de bowling met verlof zijn, kiezen we deze keer voor een andere
leuke sport: minigolf. Het wordt zeker weer een hilarische namiddag onder het motto
'meedoen is veel grappiger dan winnen'.
Afspraak: Om 14u in Chalet-Minigolf, Leopoldpark 1 te Oostende.
Prijs: € 4 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 28/08.

 Zaterdag 07/09: UITSTAP NAAR BLANKENBERGE (MET GIDS)
We beginnen ons bezoek met een geleid bezoek aan het Belle Epoquecentrum (€ 2,5 inkom, de
gids wordt door ons gesponsord). Vervolgens wandelen we naar de exporuimte De Meridiaan
om er de tentoonstelling van Cindy Wright te bewonderen, die gekend is voor haar
ongelooflijk fotorealistische schilderijen. Voor deze expo worden tien monumentale, nooit
eerder geëxposeerde werken van haar tentoon gesteld (gratis).
We sluiten de namiddag af met koffie en taart in het nabijgelegen Casino (€ 4).
Afspraak: Om 13u45 aan Belle Epoque centrum, Elisabethlaan 24 te Blankenberge.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 04/09.

 Zondag 08/09: DAGUITSTAP NAAR DE WESTHOEK
We starten bij hoppeboer Lemahieu met een welkomstkoffie met diverse huisgemaakte
versnaperingen, gevolgd door een rondleiding van een uur.
Na een broodjesmaaltijd rijden we naar de Palingbeek in Zillebeke voor het wandeltheater
‘Roering en romantiek langs de vaart’.
Afspraak: Om 8u45 op het Mariakerkeplein te Oostende.
Prijs: € 23
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 13/09: LIVE OPTREDEN: PIV HUVLUV 'COMEDY CARROUSEL'
In dit 'huiskameroptreden' wandelt Piv door 20 jaar eigen comedy-materiaal en heeft zelfs
oor naar de verzoekjes van de aanwezigen! Wil je een bepaalde sketch of stand-up-act nog
eens terug zien? Piv speelt het graag: de overval, manillen, Boney M, Duitse woorden, de
leeskaartjes, Eurosong, Franse vertalingen, op de speelplaats …
We hebben een beperkt aantal tickets voor de rapste die aanmelden!.
Afspraak: Om 18u30 in OC 't Viooltje, Violierenlaan 3b te Oostende.
Prijs: € 3
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 3 storten voor 11/09.
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 Zondag 15/09: DE JOODSE BUURT IN ANTWERPEN (MET GIDS)
Samen met vtbKultuur Bredene gaan we naar Antwerpen, waar we met een gids de Joodse
buurt ontdekken.
In de voormiddag krijgen we tekst en uitleg over hoe de Joodse gemeenschap leeft, waarom
ze zo gekleed zijn, over hun geloof en gebruiken, etc... s'Middags kunnen we proeven van de
Joodse kookkunst (koosjer eten). Na de middag gaan we terug op stap in de diamantwijk.
We vertrekken huiswaarts rond 17u.
Afspraak: Om 7u10 in de lokettenhal van station Oostende.
Prijs: € 50
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Donderdag 19/09: LUISTERVINKEN: HELEEN DEBRUYNE 'VUILE LAKENS'
Heleen Debruyne is een historica, journaliste, columniste en radiomaakster. Ze schreef en
schrijft voor magazines zoals Knack, De Morgen en Humo. Samen met Anaïs van Ertvelde
schreef zij het spraakmakende boek 'Vuile Lakens' over seks en het lichaam.
Heleen Debruyne doorbreekt de seksuele taboes en staat bekend als voorvechtster van
feminisme en seksuele vrijheid.
Tijdens deze voordracht houdt Heleen voor ons een wetenschappelijk en persoonlijk pleidooi
voor respect en vrijheid.
Afspraak: Om 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Direct Nancy verwittigen en € 5 storten.

 Zondag 22/09: BOSSEN VAN VLAANDEREN: KOEKELAREBOS
Een 4,5 km lange wandeling over gemakkelijk begaanbare wegen leidt ons door het bos, door
velden en langs het arboretum.
Na afloop nemen we nog tijd voor een hapje en/of drankje in Koekelare.
Afspraak: Om 14u op het Mariakerkeplein te Oostende of om 14u20 op de parking aan de
Bovekerkestraat 9 te Koekelare.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 21/09.

 Vrijdag 27/09: 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: € 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 25/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

4

 Zaterdag 28/09: BEZOEK AAN DE RAINBOW WARRIOR
Vandaag ligt de Rainbow Warrior, het bekendste schip van de milieuorganisatie Greenpeace
aangemeerd in Oostende. Het schip is al sinds begin juni in Europese wateren in het kader van
de United for Climate tour van Greenpeace. Deze tour promoot de omslag van fossiele
brandstoffen en kernenergie naar hernieuwbare energie. Voor de landen aan de Noordzee
betekent dit de verdere uitrol van windparken op zee.
Heb je nog ergens een oud (wit) t-shirt rondslingeren? In het Greenpeace village kan je je
t-shirt bedrukken met een Greenpeace-logo.
Afspraak: Om 11u30 aan Greenpeace Village, Henrik Baelskaai 22 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Er zijn nog enkele plaatsen over voor de snelste die Caroline verwittigen.

 Zondag 29/09: INTERACTIEVE WORKSHOP
In de workshop 'Door welke bril kijk jij naar de wereld ?'leren we dat ieder van ons een eigen
perceptie heeft van de wereld rondom hem en geeft daardoor een eigen individuele kleur aan
zijn omgeving. Tijdens deze namiddag ga je kennis maken met jouw eigen persoonlijkheidstype
en wat je daarmee kan aanvangen. Na de uiteenzetting van de coach (Diane Dekelver) volgt de
interactie. Door de communicatie tussen de verschillende types in de groep ga je ontdekken
dat anderen vaak door een heel andere bril naar hun omgeving kijken.
Tijdens de workshop wordt een taart en een tas koffie aangeboden.
Afspraak: Om 14u bij Chantal De Boeck, Francis Verestraat 60 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 10 storten voor 25/09.

 Vrijdag 04/10: TONEELVOORSTELLING 'ZAKMAN'
Toneelvoorstelling ‘Zakman’, wordt gebracht door het Vernieuwd Gents Volkstoneel.
Met Katelijne Verbeke, Bob de Moor, Jo Van Damme, Frank Van Laecke, Heide De Grauwe.
Zakman is het verhaal van een dakloze die in Gent overleeft tussen shoppers en toeristen, de
pracht van het Lam Gods en het Gravensteen.
Hij wordt aangerand en bestolen, maar Zakman strikes back.
Afspraak: Om 19u15 in de Kelderzaal voor de inleiding of om 19u45 voor de vertoning in De
Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10,40
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 06/10: DAGUITSTAP: APERO-TOCHT (PAARDENKOETS) EN LUNCH
Op deze hopelijk mooie herfstdag verkennen we gedurende twee uur op een rustig tempo
het hinterland van Oostende met de overdekte paardenkoets. Onderweg worden we
verwend met hapjes en een drankje. Achteraf nemen we (niet inbegrepen in de prijs) een
lunch in één van de vele restaurantjes in het pittoreske Stene, waarna we de bijgekomen
calorieën er weer kunnen afwandelen.
De rit met de paardenkoets kost € 15 en we vragen € 5 borg voor de maaltijd achteraf.
Afspraak: Om 10u aan de Vlasschaard, Oud-Strijdersplein te Oostende (Stene).
Prijs: € 20 (tocht, aperitief, hapjes en borg)
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 20 storten voor 01/10.

