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VRIENDENKRING 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 2011
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:
- Direct – Genyflore verwittigen en € 15 storten voor het 'Ontmoetingscafé' op 09/12
- 10/12 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor 'Wandelen in Wildenburg' op 18/12
- 15/12 – Saldo van € 25 storten voor diegenen die ingeschreven voor Oudejaarsavond
- 30/12 – Saldo van € 10 storten voor zij die ingeschreven zijn voor het Nieuwjaarsconcert
- 15/01 – Saldo van € 35 storten voor de deelnemers aan de vorige meerdaagse uitstap

Zondag 29 januari 2012 nodigen wij alle leden uit op onze nieuwjaarsreceptie.
** We vieren onze vijfde verjaardag **
Hou deze datum alvast vrij!!
Gezien dit de laatste Nieuwsbrief van het jaar is, is er voor de leden 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
nu reeds vijf 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 organiseren.

Op 15 januari 2012 is er in het Kursaal van Oostende weer het traditionele nieuwjaarsconcert
van Rotary club Torhout-Houtland. We hebben goede plaatsen kunnen reserveren voor diegenen
die ingeschreven zijn en reeds € 15 voorschot hebben betaald.
Een zitplaats kost normaal € 32 maar wij leggen € 7 per lid bij. Deelnemers dienen dus tegen
30/12 nog een saldo van € 10 te storten.
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 Vrijdag 02/12: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND
Op deze avond kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden op een ongedwongen
manier en in een aangename sfeer kennismaken. Wie zijn we? Wat doen we? Wat zijn de
voorwaarden? Kom gerust eens langs voor een drankje, hapje en gezellig praatje.
Afspraak: Om 20u in 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 01/12. De lokatie is bereikbaar met bus 5,
halte 'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.

 Zaterdag 03/12: DANSAVOND: CONTACT SOIREE EXCLUSIVE
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. De Salons Saint Germain in
Diksmuide is een leuke uitgaansgelegenheid waar Contact Soiree regelmatig dansavonden voor
alleenstaanden inricht. U kunt er terecht voor een dansje of een babbel bij een drankje.
Wij laten alle remmen los en maken er een gezellige fuifavond van.
Afspraak: Vanaf 21u in 'Salons Saint- Germain', De Breyne Peellaertstraat 12 te Diksmuide.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 02/12.

 Woensdag 07/12: LEZING: AFGHANISTAN, LACH NIET KHANOEM
Afghanistan is een mooi en dor land met heel veel kleuren maar ook heel veel oorlog. 25 jaar
oorlog met de Russen, de Taliban, de Amerikanen en nu opnieuw de Taliban.
De vrouwen betekenen er niks en worden voortdurend onderdrukt en vernederd in deze harde
en meedogenloze wereld. Hun levensverwachting is 42 jaar.
Jennie Vanlerbeghe heeft met zeer veel moed en doorzettingsvermogen een vrouwencentrum
opgericht en haar oorspronkelijk onwezenlijke droom is een succes geworden. Ze brengt ons
pakkende en verbijsterende verhalen en getuigenissen die ons ongetwijfeld tot in het diepste
van onze vezels zullen beroeren en ons nooit meer zullen loslaten.
Afspraak: Om 14u15 aan 't Oostends Variététheater, Christinastraat 20 te Oostende.
Prijs: € 6 (Ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 06/12.
Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Vrijdag 09/12: ONTMOETINGSCAFE VOOR SINGLES
Het 'Sociaal Huis' organiseert voor het eerst een speciale avond voor singles. De gekende
Jean-Marie Bolle (Moestache) staat in voor het goede verloop van de avond.
Na het aperitief is er een leuke verrassingsactiviteit voorzien. Om 21u kunnen de deelnemers
bijpraten tijdens het nuttigen van een kaaschotel en vanaf 22u is er nog een dansavond met
ambiance en sfeermuziek. In de prijs is het aperitief en een lekkere kaasschotel inbegrepen.
Afspraak: Om 19u aan de ingang van De Schelpe, Schelpenstraat 20 te Oostende.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Onmiddellijk Genyflore verwittigen en € 15 storten. Uiterlijk 28 november
worden de inschrijvingen bij ons afgesloten! Je kunt dan wel nog tot 30/11 bij een
ontmoetingscentrum van Oostende direct boeken. Graag ook dan Genyflore verwittigen.
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 Vrijdag 09/12: VOORDRACHT: WILD VAN AFRIKA VAN CHRIS DUSAUCHOIT
Chris Dusauchoit leerde het leven in de Zuid-Afrikaanse parken echt kennen dankzij de vele
opnames voor het VRT-programma 'Dieren in Nesten'. Gewapend met zelfgemaakte foto’s,
geluidsfragmenten, een pak pittige verhalen, hilarische anekdotes en weetjes over zaken die
voorheen uw petje te boven gingen, verhaalt Chris u over Afrika.
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang van Ipso Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg.
Prijs: € 8
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 10/12: DAGUITSTAP NAAR DE KERSTMARKTEN IN KEULEN
In het centrum van de bekende kerkstad staan op maar liefst zes locaties sfeervolle
kerstmarkten. Het aanbod is divers, hier vindt iedereen een passend kerstcadeau. Daarnaast
zijn er kerstconcerten, tentoonstellingen van kerstkribben en is de binnenstad schitterend
verlicht en feestelijk versierd. Natuurlijk mag ook een bezoek aan de Dom (met een min of
meer gekende gids??) niet ontbreken. We ontdekken deze prachtige stad aan de Rijn en
genieten van de charme en de feeërieke sfeer van de kerstmarkten.
We hebben voor iedereen een 'ontbijt op de bus' besteld die voor onze leden 'gesponsord'
wordt door de Vriendenkring.
Verdere info over het verloop van de dag wordt op de bus gegeven.
Afspraak: Om 6u30 aan hotel Melinda, Mercatorlaan 21 te Oostende of om 6u50 aan de
carpool-parking aan de op- en afrit van de autostrade in Loppem.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 17/12: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND 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 kunt ook gewoon komen zonder mee te spelen.
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: € 9 voor een spaghetti, € 16,50 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze of € 3,60/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 16/12.

 Zondag 18/12: WANDELEN IN 'WILDENBURG' (MET GIDS)
Wandel samen met baron van der Bruggen langs kastelen en kapelletjes uit de 18de en 19de
eeuw. We kuieren zo'n 5 km door prachtige dreven en mysterieuze bossen. Je krijgt de tuin
van Kasteel Wildenburg te zien en wandelt langs de historische ijskelder. Het decor bij
uitstek om je onder te dompelen in het spannende verhaal over de moord op de baron.
Her en der wachten warme haltes met lekkernijen! .
Afspraak: Om 13u45 aan de Kerk van Wildenburg, Beernemsteenweg 169 in Wingene.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 10/12.

4

Van vrijdag 23/12 tot zondag 25/12 nemen wij ‘vrijaf’ zodat wij ook
Kerstmis kunnen vieren samen met onze familie.
 Vrijdag 30/12: AVONDWANDELING 'OOSTENDE IN KERSTLICHT'
Na de zeer gesmaakte kerstwandelingen van vorige jaren doen wij er weer alles aan om de
kerstsfeer in Oostende zo goed mogelijk op te snuiven. De wandeltocht doet zowat alle voor
deze periode speciaal verlichte bezienswaardigheden aan.
Voor we gaan wandelen spreken we reeds af om 15u in de Noordzee, waar we eerst nog
genieten van een lekkere pannenkoek of wafel met een warm drankje en een leuke babbel.
Voor de wandeling (16u30) is warme kledij en handschoenen zeker geen overbodige luxe!!.
Afspraak: Om 15u in restaurant Noordzee, Wapenplein 14, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 29/12.

 Zaterdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen. Op deze laatste
avond van 2011 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd in een gezellige sfeer.
Dit jaar is ons oog gevallen op ’t Fermetje, Visserskaai 2 te Oostende met volgend menu:
aperitief van het huis met hapjes
*****
scampi Fermetje OF gegratineerde mosselen OF meloen met parmaham
*****
vissoep (bisque) OF parelhoensoep
*****
kabeljauw met mousseline saus en fijne groenten OF filet mignon met saus naar keuze
(met kroketjes of pommes dauphinois)
*****
crème brulée OF roomijs
*****
Koffie, water en wijn aan tafel inbegrepen
*****
om middernacht zetten we het nieuwe jaar in met een glas cava.
Afspraak: Om 20u in restaurant 't Fermetje, Visserskaai 2 te Oostende.
Prijs: € 50
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

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

2012

