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3/8954

VERENIGING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr.:
979-5249391-47
Contactpersonen:
Iban :
BE22 9795 2493 9147 Genyflore@niet-alleen.be 059/51.81.66 0495/77.39.64
Lidgeld:
48€ per jaar
Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/50.12.82
Bezoek ook eens onze website:
Patrick@niet-alleen.be
059/43.54.28 0472/41.63.46
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – DECEMBER 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:
-

01/12
01/12
01/12
05/12
10/12
15/12
16/12

– Genyflore verwittigen en 5€ storten voor The Violent Husbands op 04/12.
– Genyflore verwittigen en 7€ storten voor de daguitstap naar Doornik op 05/12.
– Patrick verwittigen en 6€ storten voor toneel 'Gevaarlijk snoepgoed' op 10/12.
– Genyflore verwittigen en 5€ storten voor Pol Goossens op 16/12.
– Patrick verwittigen voor de uitstap naar de Kerstmarkt van Luik op 12/12.
– Saldo van 27€ storten voor oudejaarsavond en vis- of vleesmenu vermelden.
– Genyflore verwittigen en storten voor een spaghetti op de bowling van 18/12.

Zondag 7 februari 2011 nodigen wij alle leden uit op onze nieuwjaarsreceptie.
Hou deze datum alvast vrij!!
Gezien dit de laatste Nieuwsbrief van het jaar is, is er voor de leden ook een aparte bijlage
met een uitnodiging om het lidgeld te vernieuwen. We hopen natuurlijk dat de meeste hun
lidmaatschap zullen verder zetten. Dit is voor ons, het bestuur, een blijk van waardering voor
het werk dat we reeds vier jaar dagelijks voor de vereniging verzetten en voor jezelf ook een
zekerheid dat je volgend jaar weer verder kan deelnemen aan de vele activiteiten die we voor
jullie blijven plannen en organiseren.
BELANGRIJKE OPMERKING: Gelieve voor reservaties en betalingen de data die bij elke
activiteit in de Nieuwsbrief staan te respecteren. Let er ook op bij betalingen altijd te
vermelden voor welke activiteit je wilt inschrijven, wij kunnen het niet steeds juist raden!
We hebben ondervonden dat bij bepaalde banken, als je aan een self-banking automaat je
overschrijving doet, de mededeling niet doorgegeven wordt. Daarom blijven we aandringen om
ook steeds de verantwoordelijke te verwittigen van je komst!
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a Vrijdag 03/12: TONEEL - DE COULISSE 'SCHOKTHERAPIE'
'Schoktherapie’ speelt zich af in de spreekkamer van de relatietherapeut dokter
Desteunder waar hij koppels ontvangt van allerlei pluimage. Alle paren hebben één ding
gemeen: problemen in hun relatie wat tot hoogoplopende ruzies en discussies aanleiding
geven. Maar gaandeweg wordt duidelijk dat niet alleen deze koppels problemen hebben; de
dokter zelf heeft ook serieuze moeilijkheden met zijn ex-vrouwen en kinderen.
Een groepssessie zorgt uiteindelijk voor een verrassend resultaat.
Afspraak: Om 19u30 aan cultuurcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: 7€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

a Zaterdag 04/12: LIVE OPTREDEN - THE VIOLENT HUSBANDS
Je zou het niet meteen afleiden van hun naam, maar The Violent Husbands zorgden voor
het enige Nederlandstalige nummer dat de finale van Belgosong haalde. Ze spelen een
vlotte en meeslepende Vlaamse rock die voor de nodige ambiance zal zorgen. Ook het
voorprogramma mag er zijn: Flip Kowlier en Two Russian Cowboys alias Spokane 4774
brengen een zinderende mix van stokoude Texasblues en dronken Americana Very Pop ...,
Afspraak: Om 19u30 aan cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Prijs: 5€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben alvast enkele kaarten gereserveerd. Genyflore verwittigen
en 5€ storten voor 01/12. Carpooling mogelijk.

a Zondag 05/12: DAGUITSTAP NAAR DOORNIK (MET GIDS)
Na Tongeren de oudste Belgische stad, met een geschiedenis die teruggaat tot het
Romeinse tijdperk. Op gebied van bezienswaardigheden heeft deze stad talrijke schatten
te bieden: de kathedraal, het Belfort, de Lakenhal, de Pont des Trous en een pracht van
een historische binnenstad. De verschillende wijken zijn gemakkelijk te voet te bezoeken
en dit doen we dan ook met een Nederlandstalige gids (gesponsord door de vereniging).
Verder staat er nog een bezoek aan één van de vele musea op het programma en een
audiovisuele show over de geschiedenis van de stad.
Vanwege de lange reistijd met de trein rijden we met de auto. Wil je zelf rijden of liever
meerijden, meld dit dan aan Genyflore, zodat we de nodige regelingen kunnen treffen.
Afspraak: Om 9u op de parking van het Jet-Air Center, Kennedy Rondpunt, Oostende.
Prijs: 7€ (musea) + 6€ (carpooling)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 7€ storten voor 01/12.

a Vrijdag 10/12: TONEEL - GEVAARLIJK SNOEPGOED
Het gezin van de familie Latour wordt na een gemaskerd bal meegesleurd in 24 waanzinnige
uren waarin we een lawine van misverstanden te zien krijgen. Allen waren ze zwaar in vorm
en vader vond moeder zo goed bezig dat hij zichzelf weer 20 jaar waande, grootvader ging
de drink- en versiertoer op en bracht een groen blaadje mee naar huis, en de
stapelverliefde dochter wou van de gelegenheid gebruik maken om de liefde met haar
vriendje een stuk te officialiseren. Maar één en ander loopt mis.
Afspraak: Om 19u30 aan feestzaal Ter Duinen, Westendelaan 6, Middelkerke.
Prijs: 6€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 6€ storten voor 01/12. Carpooling mogelijk.
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a Zaterdag 11/12: 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!
In 't Botteltje krijgen we het bovenzaaltje voor ons.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 12/12: DAGUITSTAP - KERSTSHOPPING IN LUIK
Vier-en-twintig jaar! Het Kerstdorp van Luik is niet alleen het grootste van België, maar
ook het oudste. Al van bij de start is wat eigenlijk een klassieke Kerstmarkt had kunnen
zijn, uitgegroeid tot een waar Dorp. In die tijd was dat een vrij nieuw concept, maar het
heeft sindsdien al veel navolging gekend…
Voor we op koopjesjacht gaan in de bijna 200 chalets van het Kerstdorp maken we een
korte wandeling (3,5km) langs de mooiste bezienswaardigheden van Luik.
Als er op het einde van de dag nog wat tijd over is brengen we nog een bezoek aan het
monumentaal en spraakmakend spoorwegstation Luik-Guillemains
Afspraak: Om 8u15 in de lokettenhal van het station. We nemen de trein van 8u42.
Prijs: Railpass h/t 14,80€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 10/12.

a Donderdag 16/12: VERTELAVOND - POL GOOSSENS 'HONDS'
Voor de hondenliefhebbers: Samen met zijn trouwe viervoeter Wap brengt hij de
voordracht 'Honds'. Onder begeleiding van de accordeon vertelt hij leuke en ontroerende
anekdotes over zijn Golden Retriever. Hij vertelt niet alleen hoe Wap zijn hart heeft
gestolen en zijn leven grondig veranderde, de voordracht belicht de relatie tussen een
hond en zijn baasje in het algemeen.
Plaats: Openbare Bibliotheek, Populierenlaan 16, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u40 ter plaatse.
Prijs: 5€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 5€ storten voor 05/12. Carpooling mogelijk.

a Zaterdag 18/12: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
We gaan er niet naartoe 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 EN tegen 16/12 storten voor de spaghetti:
15€ (met bowling) of 8€ (enkel spaghetti). Wie enkel bowlt kan ter plaatse betalen.
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a Zondag 19/12: TENTOONSTELLING 'PUBLIC PRIVATE PAINTINGS'
Met PPP, Public Private Paintings wil Mu.ZEE een stand van zaken opmaken van de
hedendaagse schilderkunst. Deze tentoonstelling brengt voor de eerste maal het boeiende
verhaal van de schilderkunst uit privé- en openbare collectie in Vlaanderen en Brussel uit
de periode 2000 tot 2010.
Plaats: MuZee, Romestraat 11, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 ter plaatse.
Prijs: 7€ (5€ voor 55+ en leerkrachten)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.

Van vrijdag 24/12 tot zondag 26/12 nemen wij ‘vrijaf’ zodat wij ook,
samen met onze familie, Kerstmis kunnen vieren.
a Vrijdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen.
Op deze laatste avond van 2010 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd gevolgd
door een spetterend feest tot in de vroege uurtjes met entertainer John Rando.
Als menu krijgen wij het volgende:
Oudejaarsavondaperitief met warme en koude verwenhapjes
Scampis op de wijze van de chef
Fazantfilet met Grandveneursausje, gebraiseerde witloof en kroketjes
of
Tarbot met beurre blank sausje, grijze garnalen en pommes duchesse
Dessertpaletje met trio van desserts
Koffie en versnaperingen
2 glaasjes wijn (of iets anders) inbegrepen
Om middernacht drinken we samen een glaasje champagne om het nieuwe jaar op gepaste
wijze in te zetten. Misschien genieten we zelfs mee van het vuurwerk van Oostende en
Middelkerke voor we de nacht ingaan met onze entertainer.
Plaats: Bistro Jonad, Henegouwenstraat 2, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: 52€
Aanwezig: Genyflore en Eddy.
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol

2011

