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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 059/51.81.66 0495/773964
Bezoek ook eens onze website:
Linda@niet-alleen.be
059/70.63.48 0473/264651
www.niet-alleen.be
Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/501282
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2010
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

Æ Æ Æ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN Å Å Å
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- 10/01 – Eddy verwittigen en 12€ storten voor 'Concerto Tricolore' op 17/01.
- 22/01 – Genyflore verwittigen en 10€ of 33€ (etentje inclusief) storten voor onze
'Nieuwjaarsreceptie' op 31/01
Reservaties: Om vergissingen te vermijden vragen wij om enkel het bestuurslid dat bij de
activiteit als aanwezig vermeld staat te verwittigen: dit kan per e-mail, telefoon, gsm of sms,
keuze te over. Kun je die persoon niet onmiddellijk bereiken, probeer het dan later nog eens.
Gelieve de inschrijvingsdata die bij elke activiteit vermeld staan te respecteren, zowel voor
de reservatie als de betaling. We kunnen je reservatie anders niet altijd garanderen!

a Zaterdag 02/01: NIEUWJAARSDUIK: IJSBEREN IN DE NOORDZEE
Vandaag is het weer zover. Het gekste evenement van het jaar gaat door op het groot
strand van Oostende: de Nieuwjaarsduik! Naar jaarlijkse gewoonte zal Oostende gaststad
zijn voor duizenden 'ijsberen'. Om 14u30 begint de opwarming en om 15 uur wagen ze zich
in het koude water van de Noordzee ter hoogte van de Drie Gapers.
Dit jaar doen ook de 20 finalisten van 'Miss België' een poging de vrieskou te trotseren.
De toeschouwers kunnen dit spektakel van op de zeedijk of het strand gadeslaan.
Plaats: Zeedijk, ter hoogte van de 'Drie Gapers', Oostende.
Afspraak: Om 13u30 in de Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.
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a Zondag 03/01: BEZOEK AAN DE KERSTMARKTEN IN BRUGGE
Ook al is Kerstdag voorbij, de Brugse binnenstad baadt nog steeds en vandaag voor de
laatste keer in een feeërieke kerstsfeer. De kerstverlichting hangt in de straten, op de
Markt en het Simon Stevinplein kun je terecht voor twee sfeervolle kerstmarkten. Je
vindt er leuke, winterse cadeautjes en je kunt je er tegoed doen aan hartverwarmende
drankjes of een lekkere hap.
Met de ijspiste op de Markt is de schaatspret verzekerd.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenhal van station Oostende, of om 13u55 in de lokettenhal
van station Brugge.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Zaterdag 09/01: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een gezellige praatavond waar singles elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer
kunnen ontmoeten. De ideale gelegenheid om met onze vereniging kennis te maken en een
aangename avond met gelijkgezinden te beleven!
Plaats: Praatcafé Escape, Visserskaai 13, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 10/01: GROEPSTENTOONSTELLING '4X MU.ZEE'
Jef Geys – 'Kleurboek': Alle leerlingen van het zesde jaar basisonderwijs te Oostende
kregen een kleurboek van Jef Geys. Hoe kijken ze naar zichzelf en naar de wereld?
Daan van Golden – 'Golden Years'. Is een verzameling van beelden vanaf zijn geboortejaar
1936 tot zijn zeventigste verjaardag in 2006.
Luc Claus – Na de eerste monografie over het oeuvre van Luc Claus (1930-2006) brengt
Mu.Zee een collectiepresentatie van zijn tekeningen.
Jean Leering en Jan van Toorn – Een presentatie rond de recente publicatie 'Fotograferen
met Cézanne – landschappelijke elementen als motief'
Plaats: Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 in de Faro, Vindictivelaan 3B, Oostende.
Prijs: 6€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen voor 12u de dag zelf.

a Zaterdag 16/01: KERSTBOOMVERBRANDING
Vanaf 18u brandt het vuur op het strand. We kunnen aan de vele standjes genieten van een
jenevertje, een glaasje glühwein, sprot, haring of ander lekkers. De warme gloed van het
immense vuur zal ons zeker in de stemming brengen voor een gezellige avond.
Plaats: Klein Strand, aan het Zeeliedenmonument.
Afspraak: Om 16u30 in de Peach Pit, hoek Mijnplein-Nieuwstraat, Oostende.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.
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a Zondag 17/01: STENZEL, KIVITS EN MENDERS: 'CONCERTO TRICOLORE'
Tenor Stenzel, meesterpianist Kivits en tenor Menders brengen u muzikaal cabaret zoals u
het nog nooit eerder zag. In 'Concerto Tricolore' versmelten humor en klassieke muziek op
een heerlijke manier. Verrassend origineel maar altijd herkenbaar. Gewapend met een
creatieve geest en een gezonde dosis humor worden er uitstapjes gemaakt naar de folklore
en jazz en zijn cabareteske improvisaties niet te vermijden. Een komische voorstelling vol
fysiek en muzikaal stuntwerk.
Plaats: Cultureel Centrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, vertoning om 20u.
Prijs: 12€.
Aanwezig: Genyflore en/of Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 12€ storten op de rekening voor 10/01.

a Zaterdag 23/01: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
In deze koude nieuwjaarsmaand willen we eens terug een filmvoorstelling bijwonen.
We zien ter plaatse wel welke film het wordt.
Na de vertoning gaan we zoals gewoonlijk nog eens de dorstige kelen laven.
Plaats: Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 9€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Zondag 24/01: FOTOTENTOONSTELLING 'INWONERS VAN OOSTENDE'
Willy Spegelaere, voorzitter van het West Vlaams verbond van Foto en Diakringen, stelt
zijn werk tentoon in het woon- en zorgcentrum 'De Boarebreker'.
Willy heeft wereldwijd met zijn werken al de hoogste onderscheidingen behaald.
We zien zo'n tachtig zwart-wit foto's van de bewoners van 'De Boarebreker' en een
zestigtal voorbeelden van een keuze uit zijn beste werken.
Plaats: Woon- en zorgcentrum 'De Boarebreker', Kairostraat 82, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 in de bar 'De Ironie' van Sportcentrum De Koninklijke Stallingen,
Koninginnelaan 76, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Maandag 25/01: DIAVOORDRACHT 'SOUTH GEORGIA: PINGUINPARADIJS'
In oktober 2005 trokken Frank De Leger en Karin Claeys met Evohe, een zeilboot van 25
meter lengte, van Stanley, de hoofdstad van de Falkland Eilanden, via Sea Lion Island, naar
South Georgia, tussen de Falkland Eilanden en Antarctica.
Tijdens hun reis verbleven Frank en Karin enkele dagen op Sea Lion Island, een relatief
klein eiland dat volledig tot natuurreservaat werd omgevormd.
Plaats: Conferentiezaal Stadhuis, Vindictivelaan 1, Oostende.
Afspraak: Om 19u45 ter plaatse.
Prijs: 4€ (korting met cultuurkaart).
Aanwezig: Genyflore en Eddy.
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.
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a Zaterdag 30/01: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
Maar vandaag valt er ook iets te winnen. Er zal een prijsje uitgereikt worden voor de drie
beste spelers van het jaar 2009 EN een troostprijs voor de grootste verliezer.
Het gaat er echter niet om, om de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven!
Je kan ook gewoon komen zonder mee te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de
gezellige sfeer, de leuke babbel en... om te supporteren.
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 verwittigen ten laatste tegen vrijdagavond 29/01.

a Zondag 31/01: NIEUWJAARSRECEPTIE MET FOTO-JAAROVERZICHT
Alle leden zijn hartelijk uitgenodigd om gezamenlijk –met een hapje en een drankje- het
nieuwe jaar in te luiden en op het derde –succesvolle- jaar van Niet-Alleen te klinken!
Tegelijkertijd is er een terugblik op het jaar 2009 en zal Eddy, onze 'huisfotograaf', ons
verwennen met een fotopresentatie op groot scherm van al onze belevenissen tijdens de
activiteiten van vorig jaar: plezier en hilariteit gegarandeerd!
Tijdens de voorstelling worden we twee uur lang verwend met cava en allerlei koude en
warme hapjes. Hiervoor vragen we een onkostenbijdrage van 10€ p.p.
Na de voorstelling biedt het huis Charles Lindbergh ons nog volgend menu aan voor de
democratische prijs van 23€:
Garnaalkroket of seizoenslaatje of soepje
***
Varkenshaasje met graanmosterd, verse daggroentjes en aardappelkroketjes
OF
Viscreatie volgens aanvoer van de dag
***
Inclusief 2 glazen wijn tijdens het menu
***
Dessert
****
Koffie
Plaats: Restaurant Charles Lindbergh, Nieuwpoortsesteenweg 945, Oostende (vanuit
Oostende richting Middelkerke, voorbij de luchthaven, aan je linkerkant - bushalte VLOC).
Afspraak: Om 16u ter plaatse.
Prijs: 10€ voor de receptie, 33€ met het avondetentje erbij.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 10€ (of 33€ met menu) overschrijven uiterlijk
tegen vrijdag 22/01. Gelieve voor het menu aan te geven of je vis of vlees kiest.

