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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VERENIGING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr.:
979-5249391-47
Het bestuursteam:
Lidgeld:
48€ per jaar
Genyflore@niet-alleen.be
Bezoek ook eens onze website:
Linda@niet-alleen.be
www.niet-alleen.be
Eddy@niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/70.63.48
059/50.22.11

Onze bestuursleden kunt u zowel per e-mail als telefonisch bereiken (zie hierboven).
Per gsm: Linda op 0473/26.46.51, Eddy op 0486/50.12.82 en Genyflore op 0499/26.12.01
(Genyflore is moeilijk te bereiken op gsm, daarom liefst haar vast nummer bellen!).

NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2008
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTING OP ONZE REKENING:
- Zo 30/11 – 21€ overschrijven en Linda verwittigen voor Rijsel op 06/12. (De leden die reeds
betaald hadden voor Canterbury krijgen het verschil teruggestort).
- Zo 30/11 – 10€ overschrijven en Genyflore verwittigen voor Willem Vermandere op 05/12.
- Vr 05/12 – 13€ overschrijven en Genyflore verwittigen voor Wim Opbrouck op 19/12.
- Vr 05/12 – Bel Genyflore (laatste kans) voor het Westvlams Vintekoor op 20/12.
- Vr 05/12 – Eddy verwittigen voor de quizavond van Pasar op 13/12.
- Wo 10/12 – 22,50€ overschrijven en Linda verwittigen voor het "Vogelfestival" op 21/12.
- Ma 15/12 - Bel Linda voor de ultieme kans om er nog bij te zijn op oudejaarsavond !!!

a Maandag 01/12: DIGITALE DIAPROJECTIE OVER SLOVENIE EN KROATIE
Een diavoordracht van Odette & André Haesaert voor de Volkshogeschool Oostende.
Plaats: Conferentiezaal Stadhuis, Vindictivelaan 1, Oostende.
Afspraak: Om 19h30 in de Faro (voorstelling begint om 20u15).
Prijs: 4€
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor zaterdag 29/11.

a Vrijdag 05/12: OPTREDEN WILLEM VERMANDERE
De werkgroep Sprankel organiseert n.a.v. 60 jaar mensenrechten, 90 jaar WO I en op weg naar
Kerstmis een optreden van zanger en levenskunstenaar Willem Vermandere.
Plaats: St. Jan-Baptistkerk, Elisabethlaan 376, Oostende.
Afspraak: 19u30 ter plaatse.
Prijs: 10€
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en storten tegen zondag 30/11.
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a Zaterdag 06/12: DAGUITSTAP NAAR RIJSEL
De trip naar Canterbury werd vervangen door Rijsel, daar we de overtocht -niet zoals
oorspronkelijk voorzien met de Eurotunnel- maar met de boot moesten maken en daarom al om
6u30 moesten vertrekken.
Om 9u14 sporen we dus naar het station Lille Flandres. We wandelen tot aan de Place Rihour,
waar we de Kerstmarkt met zijn talrijke artisanale geschenkideeën bezoeken. Vlakbij heb je de
Grand’Place waar we lunchen in "La Houblonnière". Na de middag bezoeken we Vieux Lille, bekend
om zijn markante gevels en zijn exclusieve boetieks.
Rijsel is echter méér dan shoppen: er is ook "Le Furet du Nord", grootste boekhandel van
Europa, het Palais des Beaux Arts, het geboortehuis Général de Gaulle…. Elke deelnemer krijgt
een stadsplannetje om zich een weg te banen naar zijn of haar favoriete plekjes.
Bij het terugkeren doen we eventjes het shoppingcenter Euralille aan, gelegen vlak aan het
station en geopend tot 20u. Om 20u08 nemen we de trein terug naar Oostende.
Afspraak: Om 9u in lokettenzaal station Oostende. Vertrek om 9u14, in Brugge om 9u34, in
Kortrijk overstappen en vertrek om 10u22. Aankomst in Lille Flandres om 10u55.
Prijs: 21€ voor een "trampoline" ticket h/t. Dit ticket wordt door ons aangekocht.
Aanwezig: Linda en Eddy
Opmerkingen: Linda verwittigen én 21€ betalen tegen zondag 30 november.

a Zondag 07/12: FILMNAMIDDAG MET BEZOEK AAN DE KERSTMARKT
Vandaag doen we het wat rustiger aan en gaan we een filmvoorstelling bijwonen. We zien wel wat
het wordt ter plaatse. Na ons bioscoopbezoek kunnen we nog de sfeer op het Wapenplein
opsnuiven en er ons tegoed doen aan een jenever of gluhwein.
Plaats: Cinema Rialto, Langestraat 39, Oostende.
Afspraak: Om 14u15 aan de ingang.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Vrijdag 12/12: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een praatavond waar steeds meer en meer geïnteresseerde singles naar toekomen om kennis met
onze vereniging te maken. Het is steeds onze bedoeling er een aangename avond van te maken,
met als thema “SINGLE maar toch NIET ALLEEN”.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste om 16u de dag zelf.

a Zaterdag 13/12: QUIZAVOND PASAR: THEMA "MUZIEK"
Vorig jaar deden we mee aan de quiz met als thema "Oostends dialect", dit jaar gaat het over
"muziek". Johan Verstreken is onze quizmaster en vuurt de meest gevarieerde vragen op ons af.
Het belooft een gezellige bedoening te worden en de prijzenpot is ook niet te versmaden. De
nummers 1, 2 en 3, de 13de én de laatste worden beloond met een prijsje.
Plaats: De Schaperye, Steenovenstraat 86; 8400 Oostende.
Afspraak: Om 19u lokettenzaal station voor carpooling of om 19u15 ter plaatse. De quiz begint
om 19u30.
Prijs: 2,5€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen vrijdag 05/12.
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a Zondag 14/12: "QUEEN OF PROMS" KERSTHAPPENING
De plaatselijke handelaars op de Albert I-promenade stellen u graag hun specialiteiten voor.
Tijdens deze winterse wandeling op de zeedijk kan u culinaire toppers degusteren in diverse eet& drankstanden. Er is ook allerlei randanimatie voorzien, evenals een uitgebreid aanbod mobiele
acts en muzikale animatie.
Plaats: Langs de Albert I Promenade.
Afspraak: Om 14u30 in de Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u.

a Zondag 14/12: CELLOCONCERT VAN BENJAMIN GLORIEUX
Benjamin Glorieux werd geboren in een muzikale familie, en ontdekte al vroeg piano en cello. Hij
beweegt zich als een vis in het water doorheen verschillende muziekdomeinen. Solo, in ensemble,
en af en toe als componist.
Benjamin Glorieux speelt de "Sonata opus 8" van Zoltan Kodaly en "Suite voor cello-solo n°5 in c"
van Johan Sebastian Bach op een 17e-eeuwse Venetiaanse cello.
Plaats: Droge Coo, Zeedijk, Oostende.
Afspraak: Om 16u30 ter plaatste.
Prijs: 5€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10u.

a Vrijdag 19/12: COUNTRY-AVOND MET WIM OPBROUCK
Eigenzinnig liedjesprogramma van Wim Opbrouck en Els Dottermans.
Met "Ik Val…" realiseert Wim Opbrouck één van zijn vele dromen: een eerlijk programma maken
rond de vaak zeer romantische (en wat misprezen) countrymuziek. Zij selecteerden hun
persoonlijke favorieten uit het repertoire van o.a. Johnny Cash, June Carter, Patsy Cline,
Emmylou Harris, Dolly Parton en Tammy Wynette.
Plaats: Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u in de lokettenzaal van het station voor carpooling of om 19u30 ter plaatse.
Het optreden begint om 20u.
Prijs: 13€ (voorverkoop).
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en betalen tegen vrijdag 05/12.

a Zaterdag 20/12: OPTREDEN "'T WESTVLAMS GEMIENGELD VINTEKOOR"
Vandaag gaan we naar een grote kersthappening met 't Westvlams Gemiengeld Vintekoor in het
cultureel centrum "De Balluchon" (Koekelare). Het Vintekoor brengt de hele avond door een mix
van oude en nieuwe covers in het West-Vlaams. Er is ook een videoprojectie, een gluhweinstand,
een wullokkotje, een jeneverbar, een smulbarak en kersttoestand alom...
Plaats: De Balluchon, Moerestraat 16, Koekelare.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 8€
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Als je er nog bij wil zijn, bel dringend naar Genyflore voor een ticket. Wie
wil meerijden met Genyflore of Eddy geeft een seintje op voorhand.
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a Zondag 21/12: DAGUITSTAP: VOGELFESTIVAL IN DAMME
Voor 22,50€ krijg je een "Boeketje Damme Culinair". Meteen goed voor een bon voor een kop
koffie of thee in de onthaalruimte van het vluchtverkeerscentrum, een ticket voor de bus of
toeristentrein naar de ganzen, een ticket voor het uitkijkplatform op de kerktoren van Damme,
en een bon voor een Maerlantbiertje in één van de plaatselijke horecazaken. Genieten in en rond
Damme stopt gelukkig niet bij vogels kijken. In ons "boeketje" is ook een dagmenu inbegrepen.
We opteren voor "Smulkroeg Ter Kloeffe", waar er twee garnaalkroketten of een boerenomelet
met daarna een hartige of zoete pannenkoek op het menu staan.
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenhal van het station Oostende (de trein vertrekt om 10u43)
of om 11u in de lokettenhal te Brugge. We nemen de bus naar Damme om 11u33.
Prijs: 22,50€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen én 22,50€ storten tegen woensdag 10/12.

a Zaterdag 27/12: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
Je kunt er eerst lekker smullen van de uitstekende spaghetti en achteraf de calorietjes terug
afwerken door een balletje te gooien. Je kan echter ook gewoon komen zonder mee te spelen.
We gaan er vooral naartoe omwille van de gezellige sfeer en de leuke babbel.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26, Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: 15€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1 drankje naar keuze, of 3,40€/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen vrijdagavond 26/12.

a Zondag 28/12: AVONDWANDELING "OOSTENDE IN KERSTLICHT"
Wandelclub "De Keignaerttrippers" organiseert een wandeltocht (6, 12 of 18 Km) langs de
feeërieke kerstverlichting. Samen met het stadsbestuur en Toerisme Oostende doen zij er alles
aan om de kerstsfeer in Oostende zo goed mogelijk te evoceren. De wandeltocht doet zowat alle
voor deze periode speciaal verlichte bezienswaardigheden aan.
Voor we gaan wandelen "in het donker" spreken we reeds af om 14h30 in het Koninginnehof, waar
we eerst nog genieten van een lekkere pannenkoek of wafel en van een leuke babbel.
Afspraak: Om 14u30 (wandelaars om 16u30) in het Koninginnehof, Platanendreef 1, Oostende
Prijs: 1,5€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.
Als men in het donker wandelt is een zaklamp zeker geen overbodige luxe !!

a Woensdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
Restaurant "De Noordzee" heeft de naam een uitstekende kok in huis te hebben en met hun
menu (zie bijlage) zal het ongetwijfeld zijn reputatie alle eer aandoen.
Na dit uitgebreide diner kunnen we om middernacht het vuurwerk op het Groot Strand
bewonderen en/of ons aan een danspasje wagen in het hartje van de stad.
Plaats: De Noordzee, Wapenplein 14, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Prijs: 55€. Er werd eerst gewag gemaakt van 53€ maar dit is gewijzigd !!
Opmerkingen: Mochten er toch nog leden zijn die op het laatste nippertje willen meegaan,
moeten ze dringend Linda verwittigen (uiterste datum 15/12).

OUDEJAARSAVOND

MENU
1) Torentje van flinterdunne rauwe St.Jacobsschelpen, groene asperges,
mierikswortelespuma getopt met een kroket van gamba
of
2) Piramide van gebakken ganzenlever, rodekoolgelei, krokant filodeegkoekje
en goudgele honingdressing
***
Witloofsoepje met boeket van tuinkruiden en julienne van gerookte bosduiffilet
***
3) Grietfilet met winterse brunoise van raapjes en spruitjes, rattes de Touquetaardappel,
mosterdbeukzwammen en knolselderreepjes
of
4) Tournedos van ree, goudbruine dobbelstenen van knolselder en rattesaardappelen,
crème van pastinaak en wildzwammen, vlierbessen en rodebietreepjes
***
Compositie rond speculaas – kaneel en vruchten
***
hierbij nog 1/2 liter wijn
(Het aanbod van de wijn is een toemaatje, exclusief voor onze groep!)

Opmerkingen: Er zijn reeds 20 leden ingeschreven en we vragen om tegen 15/12 aan Linda
te willen melden wat je verkiest als voorgerecht (1 of 2) en als hoofdgerecht (3 of 4).
De betaling van het voorschot van 20€ (uiterlijk op 30/11) geldt als inschrijving.

WE WENSEN ONZE LEDEN HEEL MOOIE EN LIEFDEVOLLE KERST- EN NIEUWJAARSDAGEN
EN VOOR 2009 EEN JAAR VAN (H)ECHTE VRIENDSCHAP EN DIEPE TEVREDENHEID
GENYFLORE, LINDA EN EDDY

