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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
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 – OKTOBER 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
01/10
06/10
06/10
15/10
15/10
15/10

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 18 storten voor'Hommage à Brel' op 11/10.
– Eric verwittigen en € 20 storten voor de apero-tocht op 06/10.
– Genyflore verwittigen en € 6 storten voor de gevelwandeling op 12/10.
– Caroline verwittigen en € 10 storten voor 'bezoek Concertgebouw' op 20/10.
– Chantal verwittigen en € 15 storten voor Humo's Comedy Cup op 25/10.
– Eric verwittigen en € 10 storten voor de chocoladeworkshop op 27/10.
– Genyflore verwittigen en € 17,90 of € 12,90 storten voor het ontbijt op 02/11.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie om samen Oudejaarsavond te vieren.
Er bestaat een kans dat het een locatie in Gistel wordt, vermits Ten Stuyver volzet is en
Groeneveld haar activiteiten stopt. Vanuit Oostende kan dan carpooling georganiseerd worden
(we zoeken hiervoor nog enkele BOB’s: wie zich geroepen voelt meldt zich bij Genyflore).
Pas midden oktober zal het menu gekend zijn.
Bij één locatie is er ook dans met een disjockey voorzien. Prijs: € 95 incl. dranken.
Als alternatief hebben we ook adressen opgevraagd van restaurants uit Oostende die op
oudejaarsavond geopend zijn. Ook deze mogelijkheid zullen we bekijken.
Wie samen met ons oudejaar wil vieren, ongeacht de locatie, verwittigt Genyflore zo snel
mogelijk, zodat we al een idee hebben van het aantal te reserveren plaatsen.
In de nieuwsbrief van november wordt dan de definitieve locatie met alle details vermeld. We
zullen er voor zorgen dat het weer een gezellige avond wordt!
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Volgend jaar vieren we ons jaarlijks Nieuwjaarsfeest op zondag 19 januari in OC ’t Viooltje.
We beginnen de dag om 14u met de activiteiten, waaronder onze traditionele voorstelling van
‘Het jaaroverzicht in beeld’ en het verdelen van de geschenkjes.
In de pauze genieten we van een uitgebreid dessertenbuffet. Hou deze datum zeker vrij !!!
Op Vrijdag 15 november om 17u30 gaan we verse mosselen met frietjes eten voor 13 € in het
OC ‘t Viooltje te Oostende. Tegelijkertijd kunnen we genieten van leuke teksten en goede
muziek van Augustijn Vermandere. Reserveer snel wegens vlug uitverkochte plaatsen bij Chantal.
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.

 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: APERO-TOCHT MET EEN 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 restaurant Nieuw Stene 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.
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 Vrijdag 11/10: LIVE OPTREDEN: FILIP JORDENS 'HOMMAGE A BREL'
In 'Hommage à Brel' brengen Filip Jordens en zijn muzikanten een meesterlijke ode aan de
grootmeester van het Franse chanson.
Met veel liefde en respect voor Brels woorden en composities trachten zij het publiek te
laten proeven van 'l'artiste sur scène' die Brel was. Filip Jordens imiteert niet, hij
reconstrueert op een manier dat het heel even lijkt alsof Brel terug is.
Er is natuurlijk de fysieke gelijkenis. De franstalige Vlaming Jordens heeft dezelfde flair,
beweegt als Brel en werkt zich bovendien in het zweet als Brel. Een formidabele theaterpersoonlijkheid waardoor Filip Jordens net zo uniek is als Jacques Brel.
In de prijs is een hapje en een drankje inbegrepen. Wij sponsoren € 2 voor onze leden.
Afspraak: Om 19u30 in Cultuurzaal De Balluchon, Moerestraat 19 te Koekelare.
Prijs: € 18
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Direct Nancy verwittigen en € 18 storten.

 Zaterdag 12/10: GEVELWANDELING DOOR HET 'HAZEGRAS' (MET GIDS)
We verkennen samen met VTB Bredene de wijk ’t Hazegras, waar er heel wat veranderd is:
nieuwe appartementen verschenen, straten werden herlegd en een kerk werd platgegooid.
’t Hazegras was vroeger bekend voor zijn mooie gevels, waarvan er nu nog maar enkele
-gelukkig- zijn blijven staan. Vroeger was het een heel levendige buurt met vele cafeetjes,
restaurants en huisjes van plezier. De gids van Lange Nelle leidt ons door de geschiedenis van
deze ooit zo levendige wijk.
Afspraak: Om 13u45 in de lokettenhal van station Oostende.
Prijs: € 6 (inclusief drankje)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 6 storten voor 06/10.

 Vrijdag 18/10: 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: € 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: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 16/10 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 20/10: HET CONCERTGEBOUW VAN BRUGGE (MET GIDS)
Een gids neemt ons mee door het gebouw in een verhaal over de geschiedenis, de architectuur
en de werking van het Concertgebouw op 't Zand. Alles aangevuld met verrassende anekdotes.
Een interessante trip die frontstage start, met het Atrium, de Kamermuziekzaal en de
Concertzaal als blikvangers. Backstage waan je je even een topartiest.
Na de rondleiding kunnen we in het concertgebouwcafé nog nagenieten van een prachtig zicht
over Brugge met een verfrissend drankje.
Afspraak: Om 13u30 in station Oostende of 14u15 aan de ingang van Concertgebouw Brugge.
Prijs: € 10
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 10 storten voor 06/10.
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 Vrijdag 25/10: LIVE OPTREDEN: HUMO'S COMEDY CUP ON TOUR
De prestigieuze Humo's Comedy Cup staat al jaren garant voor de nieuwe lichting stand-up
comedians van de toekomst. Na vijf voorrondes werd er in december 2018 een nieuwe finale
betwist. Amelie Albrecht kwam als winnares uit deze spannende finale. Dit najaar tourt een
top line-up van de drie finalisten langs de culturele centra. Jasper Posson, Sander VDV en
Amelie Albrecht worden bijgestaan door ervaren Seppe Toremans.
Afspraak: Om 19u30 MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 15
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 15 storten voor 15/10.

 Zondag 27/10: CHOCOLADEWORKSHOP IN PASSENDALE
Ooit zelf eens pralines willen maken? Dan krijg je nu de kans. We gaan naar Passendale bij
chocolaterie Ledoux. Tijdens de 2u durende chocoladeworkshop krijg je onder begeleiding de
mogelijkheid om chocoladefiguren, pralines, truffel, rotsjes … te maken.
Tijdens de workshop worden we verwend met proevertjes en drankjes.
Niet te versmaden: na afloop krijg je minimum 500 gram chocolade mee naar huis.
Na afloop 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).
Afspraak: Om 8u45 op het Mariakerkeplein in Oostende of om 9u45 aan Chocolaterie Ledoux,
Boezingestraat 133 te Langemark-Poelkapelle.
Prijs: € 25
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 25 storten voor 15/10.

 Zaterdag 02/11: UITGEBREID HALLOWEEN-VERJAARDAGSONTBIJT
Vandaag zijn onze jarigen van juli, augustus of september aan de beurt. Uiteraard zijn ook
alle niet-jarigen welkom!
We gaan deze keer naar een andere locatie: het gezellige restaurant Nieuw Stene, waar ze
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet aanbieden met verschillende drankjes (koffie, thee,
fruitsap, chocomelk, etc), diverse broodjes en een grote keuze aan toespijs en kazen.
Wat er nu net zo speciaal aan dit 'Halloween'-ontbijt is, blijft een verrassing.
Afspraak: Om 9u in restaurant Nieuw Stene, Zilverlaan 5 te Oostende.
Prijs: € 17,90 (niet-jarigen) en € 12,90 (jarigen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 17,90 of € 12,90 storten voor 15/10.

 Zondag 03/11: FOTOZOEKTOCHT IN DE BELLE EPOQUE WIJK
Aan de hand van een stadsbrochure ontdekken we de Belle Epoquewijk van Oostende.
In 1865 stuurde Leopold II aan op stadsuitbreiding voor Oostende. Het resultaat was een
nieuwe wijk ten westen van het oude stadscentrum met sierlijke lanen, elegante herenhuizen
en statige gebouwen. We wandelen hier ongeveer 5 km
De brochure heeft nogal kleine letters, dus vergeet je leesbril niet indien nodig.
Afspraak: Om 13u30 op het Marie Joséplein te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 01/11.

