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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr.:
979-5249391-47
Contactpersonen:
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Genyflore
Lidgeld:
€ 48 per jaar
Eddy
Bezoek ook eens onze website:
Patrick
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
0495/77.39.64
059/50.22.11
0486/50.12.82
059/43.54.28
0472/41.63.46
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2012
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   

Hierbij wensen wij al onze leden en hun familie een
voorspoedig, gezond en liefdevol nieuw jaar toe.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- Direct – Genyflore verwittigen en storten voor de optredens hieronder vermeld.
- 15/01 – Patrick verwittigen en € 5 of € 30 storten voor onze 5e Nieuwjaarsreceptie.
Voor alle volgende activiteiten moesten we snel zijn. We hebben daarom reeds een aantal
tickets gereserveerd voor de rapste die Genyflore verwittigen en storten op de rekening.
 Zaterdag 04/02 om 20u: Optreden van het Westvlaams Gemiengeld Vintekoor in ‘De Balluchon’
te Koekelare. Kostprijs € 10
 Vrijdag 16/03 om 20u: Optreden van Guido Belcanto ‘Een man als ik ontmoet je niet elke dag’
in het Staf Versluyscentrum te Bredene. Kostprijs € 13,5.
 Vrijdag 20/04 om 20u: Optreden van Hannelore Bedert ‘Uitgewist’ in cc De Branding te
Middelkerke. Kostprijs € 13.
 Zaterdag 28/04 om 20u: Comedy van de bovenste plank met Nigel Williams ‘Working Class
Hero’ in het Staf Versluyscentrum te Bredene. Kostprijs € 12.
 Vrijdag 04/05 om 20u: Optreden van Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts en Nele Bauwens
‘Jukebox 2000’ in cc De Zwerver te Leffinge. Kostprijs € 13.
 Vrijdag 11/05 om 20u: Bob Dylan Bootleg Tour 2012 – ‘Tribute to Bob Dylan’ in het Staf
Versluyscentrum te Bredene. Kostprijs € 12.
 Zondag 20/05 om 20u: Exclusief concert voor België van de wereldbekende Schotse rockband
NAZARETH (‘Love Hurts’) in het cc Zomerloos te Gistel. Kostprijs volgt later.
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REGELING CARPOOLING: Om het voor iedereen een stuk aangenamer te maken stellen we
regelmatig voor om bij verplaatsingen aan carpooling te doen. Om het eerlijk te houden hebben
we hiervoor een bedrag vastgelegd dat aangerekend mag worden door de chauffeurs, nl. € 0,25
per afgelegde kilometer, gerekend vanaf de vertrekplaats die vermeld is in onze Nieuwsbrief.
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal voertuigen en dan gedeeld door het aantal
deelnemers (inclusief de chauffeurs). Elke chauffeur krijgt dan een gelijk deel van het totaal
onafhankelijk van het aantal leden die hij vervoerde.
De vergoeding wordt eerst aan de verantwoordelijke gegeven die het dan evenredig verdeeld.
Het spreekt voor zich dat iemand die voor eigen gemak en helemaal alleen naar de bestemming
rijdt geen aanspraak kan maken op enige vergoeding.

 Vrijdag 06/01: 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: Patrick verwittigen voor 05/01. De locatie is bereikbaar met bus 5, halte
'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.

 Zaterdag 07/01: NIEUWJAARSDUIK EN WINTERVUUR IN OOSTENDE
Maar liefst 6000 ijsberen duiken, naar jaarlijkse traditie, om 15u in het koude water van de
Noordzee. Onze jaarlijkse traditie is dat we ze daarbij 'luidkeels' gaan aanmoedigen. Na de
duik gaan we ons zowel uitwendig als inwendig opwarmen met een 'hete choco' of een lekkere
gluhwein. Rond 17u30 nemen we dan definitief afscheid van Kerstmis met de traditionele
kerstboomverbranding. Aan de standjes, voor de Venetiaanse Gaanderijen, genieten we van
een jenevertje, een glaasje glühwein, sprot, haring of ander lekkers.
Afspraak: Om 14u in Le Chatelet, Nieuwpoortsesteenweg 8 (aan Petit Paris) te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 06/01 (maar is telefonisch moeilijk bereikbaar van
02/01 t.e.m. 06/01, mail of sms is geen probleem).

 Zondag 08/01: DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL
We profiteren van de zeer gunstige 'shoppingtickets' om weer eens een uitstapje naar
Brussel te maken, waar we –na een lunch te hebben genomen- de expo 'Aan Tafel' in Tour &
Taxis bezoeken. Hier ontdek je alles wat je ooit over voeding wilde weten: evolutie van de
eetgewoontes van de prehistorie tot nu, toekomstvisie, tafelmanieren, wetenschappelijk
onderzoek, bio-voeding, reclame, CO2-uitstoot, en nog veel meer. Onze visie en kennis over
voeding zal na deze tentoonstelling niet meer dezelfde zijn!.
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenhal van station Oostende. We nemen de trein van 10u42.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 07/01.
Een 'shoppingticket' kost € 9,90 (h/t) en de inkom in Turn & Taxis bedraagt € 13.
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 Vrijdag 13/01: WE VERMIJDEN ALLE RISICO'S EN NEMEN VERLOF
 Zaterdag 14/01: SMUL- EN FILMAVOND
Na het smullen van een sappig 'half kiekske' in de Koekoek gaan we naar de overkant van
straat 'een cinématje doen'. Welke film het zal worden beslissen we dan wel ter plaatse.
Afspraak: Om 18u30 in de Koekoek, Langestraat 38-40 te Oostende of om 19u45 aan de
ingang van cinema Rialto, Langestraat 39 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 13/01.

 Zondag 15/01: NIEUWJAARSCONCERT IN HET KURSAAL VAN OOSTENDE
Wat zou de start van een nieuw jaar zijn zonder het traditionele nieuwjaarsconcert van
Rotary club Torhout-Houtland in het Kursaal van Oostende. Het Nationaal Orkest van België,
onder leiding van dirigent Martin Sieghart brengt u met de klassiekers van Johann Strauss Sr.
en Jr. en van Joseph Lanner in de sfeer van het prestigieuse Weens Nieuwjaarsconcert.
Afspraak: Om 14u30 aan de ingang van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 25
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Zaterdag 21/01: 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 € 3,70/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 20/01.

 Zondag 22/01: WANDELING 'DE SINT-SIXTUSABDIJ EN OMGEVING'
We maken een ontspannende wandeling van zo'n 7 km langs kerkwegens, graspaden en
landelijke wegen. Onderweg is er een tussenstop aan de Sint-Sixtusabdij van West-Vleteren.
De abdij en brouwerij zijn eigenlijk niet te bezoeken. De geïnteresseerden kunnen wel terecht
in het 'claustrum', een informatieruimte in het ontmoetingscentrum 'In de Vrede', recht
tegenover de abdij. Hier bieden de monniken van de Sint-Sixtusabdij u een inkijk in hun
kloosterleven aan. Hier kunnen we ook een echte West-Vleteren drinken..
Afspraak: Om 13u30 aan het station van Oostende (carpooling) of om 14u15 aan 't Jagershof,
Bankelindeweg 58 te Krombeke.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 20/01. Carpooling is mogelijk.
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 Zaterdag 28/01: DANSAVOND: CONTACT SOIREE IN GISTEL
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. De zaal Ten Putte in
Gistel is een leuke uitgaansgelegenheid waar Contact Soiree regelmatig dansavonden voor
alleenstaanden inricht. U kunt er terecht voor een dansje of een babbel.
Wij laten alle remmen los en maken er een gezellige fuifavond van.
Afspraak: Om 21u30 in Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van de lidkaart)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 27/01. Carpooling mogelijk.

 Zondag 29/01: NIEUWJAARSRECEPTIE
Vandaag zijn we al voor de vijfde keer samen onder de vele trouwe LEDEN van onze (h)echte
Vriendenkring, om met een hapje en een drankje op weeral een succesvol jaar te klinken!
Na de toespraak door onze voorzitster is er een terugblik op het voorbije jaar en zal Eddy,
onze secretaris en 'huisfotograaf', ons verwennen met een fotopresentatie op groot scherm.
Plezier en hilariteit gegarandeerd!
Tijdens de voorstelling worden we twee uur lang verwend met drankjes en allerlei koude en
warme hapjes. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van € ?? (het verschil wordt bijbetaald
door de Vriendenkring).
Na de voorstelling kunnen diegene die het wensen nog genieten van een lekker etentje voor de
democratische prijs van € 25.
LET OP: dit etentje kunnen wij enkel aanbieden bij minimum twintig deelnemers.
Op het menu staat:
champignonsoep met Gandaham en Emmentaler
*****
tussenribstuk met slaatje en kruidenboter of bearnaisesaus
*****
ijstronk
*****
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, bier of frisdrank) inbegrepen
Wil je deze gezellige namiddag, onder vele vrienden, niet missen verwittig dan Patrick voor
15 januari en stort € 5 (enkel receptie) of € 30 (receptie en etentje) op onze rekening.
Afspraak: Ten laatste om 14u45 in het Koninginnehof, Platanendreef te Oostende.
Opmerkingen: Deze activiteit is enkel bestemd voor onze LEDEN (lidgeld betaald!).
Gezien de beschikbare plaats kunnen wij maximaal 50 deelnemers aanvaarden.

