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NIEUWSBRIEF EN ACTIVITEITENKALENDER
ONS PROGRAMMA VOOR JANUARI 2007

HET BESTUUR WENST ALLE NIETALLEEN’ers
EN HUN FAMILIE EEN PRETTIG KERSTFEEST
EN EEN VOORSPOEDIG NIEUW JAAR 2007!

 VRIJDAG 5 JANUARI: KENNISMAKINGS- en ONTMOETINGSAVOND
Het is alweer tijd voor onze gezellige babbel- en ontmoetingsavond tussen “oude”,
nieuwe en toekomstige leden. De gelegenheid om zoveel mogelijk mensen van onze
vriendenkring te leren kennen.
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende (schuin t.o.v. Den Artiest)
Afspraak: Vanaf 20.00 u
Aanwezig: Dirk (0478/49.17.11), Linda (0473/26.46.51) en Peter
Opmerkingen: Graag een seintje aan Dirk indien je komt (ook nog mogelijk de
avond zelf)
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 ZATERDAG 6 JANUARI: DANSAVOND VAN CONTACT (Club Cupido)
Dit wordt een speciale nieuwjaarsdansavond met een gratis attentie voor alle
aanwezigen. Erbij zijn is dus de leuze!
Plaats: Zaal Ten Stuyver, Styuverstraat, Oostende
Afspraak: vanaf 20.30 u
Aanvang: 21.00 u
Prijs: 6,- i.p.v. 7,- €
Aanwezig: Dirk (0478/49.17.11)
Opm.:Indien jullie een gereserveerd zitje wensen, graag een seintje aan Dirk

 ZONDAG 7 JANUARI: WINTERWANDELING DOOR OOSTENDE
Vandaag is de laatste dag dat we nog eens de Kerst- en Nieuwjaarssfeer kunnen
opsnuiven. We maken een wandeling doorheen de stad (ca. 4 km) waarbij we
afscheid nemen van de belangrijkste Kerst- en Nieuwjaarshappenings. We starten
aan het Mijnplein (Nieuwstraat) waar we het Elfahla-Dan bezoeken, een feeëriek
en betoverend winters sprookjespaleis, met verhalen over elfen en andere figuren
gemaakt uit aarde, vuur en porcelein. Wie SASSAFRAS in Bredene ooit heeft
bezocht weet welke prachtige kunstwerkjes dit zijn! .
Dit unieke project is een organisatie van Sprookjeskasteel Sassafras, VTI
Oostende (leerlingen en leerkrachten van de afdelingen Hout, Schilderwerk &
Decoratie, Elektriciteit), Handelaarsbond d’Oede Vismiene en Toerisme Oostende
vzw. We vervolgen onze weg langs het Wapenplein, waar we eventueel nog eens de
schaatsen kunnen aantrekken en/of een bezoekje brengen aan de Kerstmarkt. We
gaan verder langs de A. Buylstraat naar het feeëriek verlichte Leopoldpark en van
daaruit richting Casino zeedijk. We volgen de Albert-I-Promenade richting
Visserskaai en keren terug naar het Wapenplein waar er van 17 – 19.00 u een liveoptreden plaatsvindt van.”Dr. Groove and the Soulmachine” (ambiance verzekerd!).
Plaats: t’ Zeezotje, Vissersplein, Oostende
Afspraak: 14.30 u
Aanvang: 15.00 u
Prijs: gratis en voor nikske
Aanwezig: Genyflore (059/51.81.66)
Opmerkingen: Graag ten laatste tegen ’s middags 12 u vooraf een belletje naar
Genyflore indien je mee wilt gaan

GOED GESPREUKEN...
De ideale echtgenoot is hij die begrijpt wat zijn vrouw niet zegt.
Wat gebeurt er als je je tweemaal halfdood schrikt?
Wie het laatst lacht is traag van begrip.
Dansen is het vertikaal uiten van horizontale verlangens.
Twee redenen waarom mannen op café gaan: ze hebben een vrouw of ze hebben er geen.
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 ZATERDAG 13 JANUARI: BEZOEK AAN HET CASINO OOSTENDE
MET ETENTJE EN INITIATIE IN HET SPEL
Deze activiteit kan enkel doorgaan bij voldoende reservaties!
Eerst verorberen we de dagschotel die wordt aangeboden tussen 17.30 en 19.00
aan de zeer democratische prijs van 9,50 €. Deze bestaat steeds uit een voor- en
een hoofdgerecht met als bijlagen natuuraardappelen, frietjes, kroketjes, puree of
rijst. Drankjes zijn extra te betalen. Daarna volgt er een kennismakingsarrangement t.w.v. 14,- € waar we uitleg krijgen over de verschillende geluksspelen en ons
geluk zelf eens kunnen beproeven. Ons arrangement ziet er als volgt uit:
1. Welkomstdrankje aan de bar
(schuimwijn of fruitsap)
2. Initiatie in het spel
3. 6 jetons à 2,- €
Om dit arrangement te kunnen boeken, moeten we ten minste met 10 personen zijn.
Plaats: Casino Kursaal Oostende, Monacoplein
Afspraak: om 18.30 u in de ingang van het Casino voor degenen die willen mee-eten,
om 20.00 in de speelzaal van het Casino voor de initiatie in het spel.
Prijs: 9,50 € voor de dagschotel + 14,- € voor het arrangement (waarvan 12,- € in
jetons die je desnoods ook weer kunt inwisselen tegen geld)
Aanwezig: Genyflore , Linda
Opmerkingen: Wij vragen om ten laatste tegen woensdagavond 10 januari bij
Genyflore (059/51.81.66) te willen reserveren (zowel voor de dagschotel als ook
voor de spelinitiatie).
HEEL BELANGRIJK: IDENTITEITSKAART NIET VERGETEN

 VRIJDAG 19 JANUARI: GEZELLIG SAMENZIJN MET AANSLUITEND
LIVE-OPTREDEN “THE EXCELLO’S”
We spreken af om 20h in de Zeegeuzen en maken er een gezellige praatavond van.
Voor de muziekliefhebbers (in het bijzonder van blues- en jazz) is er later het
concert van “The Excello’s” in de Celtic: Jump Blues and Swing styles of the “40s
and 50s” with a touch of today’s blues
Plaats: Zeegeuzen, Kapucijnenstraat (schuin t.o.v. De Artiest
en Celtic Ireland, Langestraat 67, Oostende
Afspraak: 20 u in de Zeegeuzen en vanaf 22.15 in de Celtic
Aanvang concert: 22.30 u
Prijs: alles gratis
Aanwezig: Dirk, Linda en Peter (Zeegeuzen) en Genyflore (Celtic)
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 ZATERDAG 20 JANUARI: : FILM- EN DANSAVOND
De winter is de ideale tijd om bij een mooie film te ontspannen en de koude te
ontvluchten. Na de film gaan we met z’n allen eens een kijkje nemen in de “47”
(Forty Seven), het nieuwe danslokaal voor danslustige 35-plussers in de Hangar 1,
Stapelhuisstraat 1 in het havengebied Oostende, met muziek uit de jaren 70-90.
Plaats: Rialto, Langestraat, Oostende
Afspraak: 19.30 u of vanaf 22.00 in de Forty Seven
Aanvang: 19.45 u (film)
Prijs: 5,- € (film) en 6,- € (“47”)
Aanwezig: Film: Nadine, Linda / Dancing: Dirk
Opm.:.Wie wil meegaan geeft heel zeker een seintje aan de verantwoordelijken.

 ZONDAG 21 JANUARI: NIEUWJAARSCONCERT BEL ORCHESTRA
“The Fiddle on the Roof”
Ditmaal brengt The Bel Orchestra samen met de klarinettist van wereldniveau,
Jean-Michel Charlier, een onvergetelijke avond door in de Balkan.
The Bel Orchestra neemt je mee op ontdekkingstocht door de Oost-Europese
volksmuziek.
Als nomaden trekken ze met een zigeunerkaravaan door Slovenië, Kroatië, Hongarije,
Bulgarije, Roemenië tot in Israël waar ze je kennis laten maken met de ‘Klezmorim’.
Klezmer (wat zoveel betekent als muzikant in het Hebreeuws) is de muziek van het
rondtrekkende Joodse volk. Overal in Europa begeleiden haar klanken, die geboren
werden in de schoot van de lokale folklore, alle culturele en religieuze
gebeurtenissen. Door de eeuwen heen hebben de ‘Klezmorim’ (muzikanten) zich laten
beïnvloeden door inheemse muzikale elementen en ze tot een eigen stijl omgetoverd.
Zigeuner- en Roma-accenten verrijken het programma en maken het geheel tot een
onvergetelijke middag.
Aansluitend wordt u uitgenodigd op de officiële nieuwjaarsreceptie van het
gemeentebestuur.
Plaats: Cultureel Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke (als je
Middelkerke binnenrijdt, is er kort voor de verkeerslichten (aan de kerk) aan je
rechterkant een groot plein en daarachter links ligt de Branding.
Afspraak: 15.30 u
Aanvang: 16.00 u
Prijs: 12,- € (vroegboekers: 8,- €)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zelf reserveren onder het nummer 059/31.95.53 (enkel op ma., woe.
en do. van 10-12 en van 13.30-16 u, do. tot 19 u) EN heel zeker ook bellen naar
Genyflore!
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 ZATERDAG 27 JANUARI:: BOWLING
Een gezellige en sportieve avond voor zowel onze cracks alsook voor onze
beginnelingen. Achteraf wordt er nog een beetje nagepraat.
Plaats: De Kegel, achter de Carrefour te Middelkerke
Afspraak: vanaf 19.30 u
Aanvang: 20.00u
Prijs: 3,40 € per spelletje
Aanwezig: Linda, Dirk, Genyflore en vele andere
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN:
ZAT 3 FEBRUARI: LIVE IN CONCERT:
ONE NIGHT OF QUEEN in het CASINO KURSAAL OOSTENDE
In een twee uur durende spetterende show brengen Gary Mullen & The Works al die
onvergetelijke nummers zoals zoals BOHEMIAN RAPSODY, ANOTHER ONE BITES
THE DUST, WE WILL ROCK YOU en BICYCLE, en ook latere parels als I WANT TO
BREAK FREE.
GARY MULLEN & THE WORKS zijn de beste Queen-vertolkers ter wereld. Ook u kunt
binnenkort getuige zijn van de verbluffende overeenkomst in stem, beweging en mimiek.
En natuurlijk genieten van de fantastische muziek van Queen. In een twee uur durende
show brengen Gary Mullen & The Works al die onvergetelijke nummers.
TICKETS: CAT. I: 45 €, CAT. II: 39 €, CAT. III: 35 €, Cat. IV: 25 € (excl. 3 euro
reservatie-kosten) Via www.sherpa.be, 070/22.56.00 of in het bespreekbureau Kursaal
Oostende (open van ma-za van 13u tot 18u). Tijdig reserveren!
Wie geïnteresseerd is belt TIJDIG naar Genyflore. Zij gaat in ieder geval naar dit
concert.

BELANGRIJK: In de loop van de maand februari (heel waarschijnlijk de tweede
of derde zaterdag) wordt – zoals ieder jaar- een receptie aangeboden door het
bestuur om de nieuwe start van het jaar en van de vriendenkring in te luiden.
Plaats en datum worden in de nieuwsbrief van februari meegedeeld. Houd alvast
deze datum vrij!!
EVENTJES LACHEN: Brief van een klant aan Belgacom (ECHT GEBEURD!)
Beste mijnheer van Belgacom,
Ik heb het genoegen u de ontvangst te melden van uw brief van 12 april jl. waarin u voor de
derde keer betaling vraagt voor het geld dat ik u schuldig ben.
Gelieve te noteren dat ik het bedrag dat u eist absoluut niet betwist en dat ik de oprechte
intentie heb u zo snel mogelijk te betalen.
Aan de andere kant echter heb ik nog veel meer schuldeisers die ik ook wens te betalen.
Het is daarom dat ik elke maand de namen van al mijn schuldeisers op briefjes schrijf en in
een hoed steek, en daaruit de onschuldige hand van mijn dochtertje van drie een naam laat
trekken, die dan zo snel mogelijk zijn factuur betaald krijgt.
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Ik durf hopen dat uw naam binnenkort getrokken wordt.
Gelieve inmiddels mijn oprechte gevoelens van hoogachting te willen aanvaarden.
Handtekening
P.S. : Gezien de onbeleefde en scherpe toon van uw laatste brief, deel ik u mede dat u niet
zal mogen deelnemen aan de twee volgende trekkingen.

TUSSENSTAND BOWLING 2006
PL

NAAM

FEB

MRT

APR

MEI

SEP

OKT

NOV

DEC

1

Chris

145

137

153

106

133

169

173

105

141

169

122

1553

2

Herman

130

162

96

114

127

115

121

124

155

119

137

1400

3

Rafaël

135

154

110

118

127

134

123

124

133

122

112

1392

4

Gilbert

99

106

103

103

114

109

104

102

118

129

97

1184

5

Raymond

128

124

123

88

126

102

83

81

93

106

87

1141

6

Vera

93

135

67

95

106

93

127

103

117

114

90

1140

7

Guido

114

137

135

112

158

106

120

87

121

8

Lieve ds

88

103

111

71

128

78

102

9

Robert

108

89

123

10

Yvette

99

102

82

87

370

11

Bernard

93

98

86

87

364

12

Maurice

127

94

129

13

Annie

14

Martine

15

Diane

16

Jennyflore

17
18

87

JUNI JULI AUG

JAN

TOT

1090
79

99

859
407

350
51

83

63

116

313
102

56

75

177

112

168
58

75

133

Stefaan

101

101

Karine

66

66

PERSOONLIJKE TOPSCORES
1

Chris

Juli

169 p.

4

Rafaël

Mrt.

154 p.

2

Herman

Mrt.

162 p.

5

Vera

Mrt.

135 p.

3

Guido

Juni

158 p.

6

Maurice

Apr.

129 p.

onderlijnd = inhaalpunten

Gilbert
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BELANGRIJKE

INFORMATIE

MEDEDELING
Beste leden,
Enkelen onder u waren verbaasd "35-60" op onze website te lezen. Sommigen hebben
dit zo begrepen, als zouden ze uitgesloten worden uit onze vriendenkring. Niets is
minder waar: wie reeds lid was , blijft lid (mits betaling van het lidmaatschap 2007
uiteraard).
De melding "35-60" geldt enkel voor de nieuwe kandidaat-leden, waarmee we de
leeftijdscategorie binnen onze vriendenkring duidelijker willen situeren.
Onze leden die de "60" halen of overschrijden worden op deze manier niet uitgesloten.
Bovendien blijft ons programma zo afwisselend, dat er voor iedereen iets te beleven
valt. Er bestaat dus absoluut geen reden tot bezorgdheid.
Tot binnenkort op één van onze activiteiten.
Het bestuur.
Het is mogelijk om kleine aankondigingen van maximaal 5 lijnen in onze maandelijkse
nieuwsbrief te laten verschijnen. Dit voor een zacht prijsje van 3,OO € per mededeling
en per Nieuwsbrief.
Adverteren voor firma’s en groeperingen is eveneens mogelijk: hier is de prijs 30,00 €
per advertentie en per Nieuwsbrief. ( maximaal 1/3 blz.)
Beschik je over internet dan kan je onze nieuwsbrief voor de volgende maand reeds
eerder bekijken . Surf dan naar http://www.nietalleen.be.
Meerijden (carpoolen) met een ander lid gebeurt kostendelend: 0,20 € per kilometer
gedeeld door het aantal inzittenden, inclusief chauffeur
BELANGRIJK: Bij deelname aan een activiteit vragen wij om steeds vooraf telefonisch
of via e-mail je aanwezigheid aan de vermelde persoon (onder “aanwezig”) door te geven.
Telefoonnummers en e-mail adressen vinden jullie vooraan op deze nieuwsbrief. Indien
er een gsm-nummer bij de activiteit vermeld staat dan primeert dit nummer.

OPROEP
Indien er leden zijn die belangstelling hebben om bij de werking van onze
vriendenkring mee te helpen, of zich kandidaat willen stellen om tot het bestuur
toe te treden, vragen wij deze leden om contact op te nemen met Dirk, Linda of
Genyflore.
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VRIENDENKRING VOOR
ALLEENSTAANDEN
dirk@nietalleen.be -tel.0478/491711 – fax 059/325874
Website : http: //www.nietalleen.be
INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam

_________________________________________

Voornaam

_________________________________________

Adres :

straat

_________________________________________

gemeente

_________________________________________

Geboortedatum

_________________________________________

Telefoon

_________________________________________

GSM

_________________________________________

E-mailadres

_________________________________________

Al deze gegevens zijn enkel bestemd voor het Bestuur en worden niet
doorgegeven aan derden = leden en/of andere personen (wet van 8 december

1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
persoonsgegevens).
Doelstelling van de vereniging: Via gezamenlijke activiteiten (sociale, culturele,
maatschappelijke, ethische, sportieve en andere eerbare activiteiten) de
bevordering van vriendschap en solidariteit onder, en ontplooiing van de leden
nastreven.
Hierbij bevestig ik dat ik een alleenstaande persoon ben en de doelstelling
van de vereniging wil behartigen.

Voor akkoord,

Datum

Handtekening

Heden betaal ik de som van . .. Euro op rekening nr. 979-0817387-70

Dit formulier:
- stuur ik op naar : NietAlleen, p.a. Mansveldstraat 86 - 8400 Oostende
- of fax ik naar het nummer 059/325874
- of mail ik naar dirk@nietalleen.be .
Meer inlichtingen op het nummer 0478/491711
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