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

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
NIEUWJAARSRECEPTIE
Voor onze eigen nieuwjaarsreceptie hebben we zondag 03 februari gereserveerd in het
Koninginnehof te Oostende. We verwennen iedereen met de lekkerste hapjes en drankjes en
een audiovisueel overzicht van de escapades waarop we veel van onze leden hebben kunnen
‘meekrijgen’ in de loop van het voorbije jaar. HOU DUS ZEKER DEZE DATUM AL VRIJ!!
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

29/11
29/11
29/11
29/11
29/11
07/12
07/12
07/12

– Caroline verwittigen voor de lunch in het Koninginnehof op 02/12.
– Patrick verwittigen voor de wandeling in het Maria-Hendrikapark op 02/12.
– Genyflore verwittigen en € 7 storten voor het bezoek aan de Mercator op 08/12.
– Eddy verwittigen en € 6 storten voor 'Kerst in Brussel' op 09/12.
– Eddy verwittigen en € 56 storten voor Ennio Morricone op 22/12.
– Patrick verwittigen en € 10 storten voor 'Lights, camera, action' op 14/12.
– Eddy verwittigen en € 5 storten voor de wandeling in Bulskampveld op 16/12.
– Genyflore verwittigen en € 65 of € 72,5 storten voor het Oudejaarsavondfeest.

Er zijn ook de volgende maand(en) nog een aantal activiteiten die we ruim op voorhand hebben
moeten reserveren willen we nog (goede) plaatsen hebben.
Op zaterdag 12/01/2013 is er in het Oostends Variététheater een voorstelling van Guga
Zonder hulp van make-up of pruiken metamorfoseert hij probleemloos van Jan Becaus via
Raymond van het Groenewoud naar Tom Boonen. Een ticketje kost € 12 en kan je bestellen door
heel snel naar ons te mailen of naar Genyflore te bellen.
Op zondag 13/01/2013 gaan we naar jaarlijkse traditie om 15u naar het Nieuwjaarsconcert van
Rotary Torhout in het kursaal van Oostende. Het Orchestre Philharmonique Royal de Liège,
onder leiding van Dirigent Christian Arming, brengt u met Johan Strauss, Josef Strauss en
Richard Strauss in de Weense sfeer. Voor € 30 kan je erbij zijn als je op tijd Patrick verwittigt.
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 Zaterdag 01/12: 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: Caroline verwittigen voor 30/11.

 Zondag 02/12: LUNCH IN HET KONINGINNEHOF
Voor we vandaag gaan wandelen in de natuur hebben we gekozen voor een lekker middagmaal
in het Koninginnehof. Je kan er de dagschotel (€ 13) bestellen ofwel kies je van de kaart.
Afspraak: Om 12u30 in het Koninginnehof, Platanendreef 1 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 29/11.

 Zondag 02/12: WANDELING IN HET MARIA-HENDRIKAPARK (MET GIDS)
Met onze eigen gids maken we een wandeling door 'ons Bosje'. Deze erfenis van koning
Leopold II evolueerde van 'Bois de Boulogne' tot, na de recente renovatie, het mooiste
stadspark van Vlaanderen. Dat dit 40 ha grote park ook historisch heel wat betekend heeft
voor Oostende horen we van onze gids Patrick.
Afspraak: Om 14u30 aan het Koninginnehof, Platanendreef 1 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 29/11.

 Vrijdag 07/12: LEZING: 'BUITENAARDS LEVEN'
Miljarden zonnestelsels binnen en buiten ons eigen melkwegstelsel… het lijkt bijna
onmogelijk dat er buiten onze planeet geen leven meer zou zijn. Maar waar zijn ze dan? Of is
het ontstaan van leven en intelligentie aan strikte voorwaarden verbonden?
Erwin Louagie maakt een wetenschappelijke analyse.
Afspraak: Om 20u15 aan bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 06/12.

 Zaterdag 08/12: BEZOEK AAN HET SCHOOLSCHIP MERCATOR (MET GIDS)
Met vtbKultuur Oostende bezoeken we vandaag de Mercator. Deze barkentijn voer tussen
1932 en 1961 als schoolschip voor de Belgische koopvaardij over de zeven wereldzeeën.
Daarna kreeg ze een bestemming als drijvend museum, eerst in Antwerpen en daarna in
Oostende. Recent werd het schip grondig gerestaureerd.
Het geleid bezoek duurt tot ongeveer 16u. Daarna biedt vtbKultuur alle deelnemers taart
met koffie of thee aan in hotel Burlington..
Afspraak: Om 14u15 aan de Mercator, Mercatordok te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 29/11.
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 Zondag 09/12: UITSTAP NAAR BRUSSEL: KERST IN DE STAD (MET GIDS)
Met vtbKultuur Brussel worden de kerstgebruiken in onze hoofdstad onder de loep genomen
met een korte verkenning in een feestelijke stad. Rond 15u eindigen we aan het beursgebouw
waar we verder zelf op ontdekking kunnen op de Brusselse Kerstmarkt.
Afspraak: Om 10u15 in het station van Oostende. We nemen de trein van 10u42.
Prijs: € 6 (zonder vervoerskosten)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 6 storten voor 29/11.

 Vrijdag 14/12: LIGHTS! CAMERA! ACTION!
Succesregisseur en mediafiguur Jan Verheyen is je gids op een speelse en avontuurlijke
ontdekkingsreis door de geschiedenis van de cinema. Luister en kijk naar de verhalen uit de
pioniersjaren van Hollywood, herleef de ups en downs van de Vlaamse film, lach met de
meest bizarre films uit de filmgeschiedenis, krijg rode oortjes van de strafste stoten van
de kleurrijkste bewoners van filmland.
Afspraak: Om 19u30 aan Cultuuurzaal De Balluchon, Moerestraat 19 te Koekelare.
Prijs: € 10
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 10 storten voor 07/12.

 Zondag 16/12: WINTERSE WANDELING IN BULSKAMPVELD (MET GIDS).
Wie vroeger leefde van 'hout', woonde dikwijls alleen in het bos en deed heel veel op eigen
houtje. Deze figuren nemen je mee op sleeptouw door het Bulskampveld. Het toont zijn
veelzijdigheid langsheen het wandelpad Sint-Amandus. Het pad loopt doorheen dreven en
bos en sluit naadloos aan op het bosreservaat Aanwijsputten. Centraal in het reservaat zijn
'De Aanwijsputten' gelegen, dit zijn oude zand- en veldsteenwinningsputten. Deze vijvers
hebben unieke natuurwaarden. Vandaar wandelen we naar het heidemoeras langsheen de
Bornebeek. Na een wandeling van zo'n 7 km zijn we rond 18u terug aan de startplaats.
Hier maken een streekhapje- en drankje deze verrassende winterwandeltocht helemaal af.
Afspraak: Om 13u15 aan Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus, Reigerlostraat 10 te Beernem.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 07/12.

ALS DE WERELD NU NOG NIET IS VERGAAN, ZOALS HEEL LANG GELEDEN
VOORSPELD WERD DOOR DE MAYA'S, ZETTEN WE ONZE ACTIVITEITEN
VERDER! ANDERS … NEMEN WE NU AFSCHEID EN DANKEN JULLIE VOOR
HET GESTELDE VERTROUWEN !
 Zaterdag 22/12: LIVE OPTREDEN: ENNIO MORRICONE
Ennio Morricone, de bekendste filmcomponist van de 20ste eeuw, komt naar het Sportpaleis.
De man die in een tijdspanne van een halve eeuw ruim 500 filmscores creëerde dirigeert een
uitgebreide bloemlezing uit zijn onverwoestbare werk. Nummers uit films als ‘Once upon a
time in the West’en ‘The Good, The Bad & The Ugly’’ zullen zeker voor kippenvelmomenten
zorgen. Een unieke en absoluut niet te missen kans om dit monument live mee te maken. .
Afspraak: Om 17u op de parking naast hotel Melinda, Mercatorlaan 21 te Oostende.
Prijs: € 56 (busreis inbegrepen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: We hebben nog enkele tickets over voor de snelle beslissers.
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 Zondag 23/12: WANDELING: KERSTSFEER IN OOSTENDE
Na de kerstwandelingen van vorige jaren doen wij er weer alles aan om de kerstsfeer in
Oostende zo goed mogelijk op te snuiven. Voor we gaan wandelen spreken we om 15u af in
Chalet Mini Golf in het Leopoldpark, waar we eerst nog genieten van een warm drankje en
een leuke babbel. De wandeltocht doet zowat alle voor deze periode speciaal verlichte
bezienswaardigheden aan. Op het einde van deze namiddag hebben we misschien nog en
speciale locatie in petto waar we nog iets kunnen nuttigen om ons weer op te warmen.
Voor de wandeling (16u30) is warme kledij en handschoenen zeker geen overbodige luxe!!.
Afspraak: Om 15u in Chalet Mini Golf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 22/12.

 Vrijdag 28/12: EEN AVONDJE CINEMA IN DE KINEPOLIS
In deze koude wintermaand willen we wel eens een avondje samen, lekker warm, dicht bijeen
een filmvoorstelling bijwonen. Welke film het zal worden zien we dan ter plaatse wel.
Na de vertoning gaan we zoals gewoonlijk nog eens de dorstige kelen laven.
Afspraak: Om 19u30 in de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 9,60 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 27/12.

 Zaterdag 29/12: 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 supporteren 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 € 3,90/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 28/12 EN VERMELDEN OF JE SPAGHETTI
WIL OF NIET.

 Maandag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen. Op deze laatste
avond van 2012 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd in een gezellige sfeer.
Het volledige menu kost € 72,5 maar voor onze leden leggen we € 7,5 bij uit de kassa.
Afspraak: Om 19u30 in restaurant New Nemrod, Vindictivelaan 25C te Oostende.
Prijs: € 65 (leden) of € 72,5 (niet-leden)
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Het (keuze)menu vindt je in de bijlage. Genyflore verwittigen van je keuze
uit het menu en het juiste bedrag (zie hierboven) storten voor 07/12.

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2013
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OUDEJAARAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen. Op deze laatste
avond van 2012 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd in een gezellige sfeer.
Dit jaar is ons oog gevallen op restaurant ‘New Nemrod’, Vindictivelaan 25C te Oostende.
We hebben volgend (keuze)menu voor jullie samengesteld:
Kirr Royal met een waaier van aperitiefhapjes
*****
(A1) Oostendse vuurtoren van gebakken ganzelever en appel
op een bedje van honing en balsamico met een glaasje oude port
OF
(A2) Scampi’s a la Boursin
*****
(B1) Fazant in de room met wintergarnituur en mini aardappelkroketjes
OF
(B2) Lotte met groene pepers en mini aardappelkroketjes
*****
(C1) Crème brulée
OF
(C2) Roomijs met advocaat
*****
Koffie met versnaperingen
*****
Een glaasje Cava om middernacht
Wijn, water en frisdranken (a volonté) zijn inbegrepen tijdens het eten.

Het volledige menu, inclusief de dranken tijdens het eten, kost € 72,5.
Voor onze leden (lidgeld betaald) leggen we € 7,5 bij zodat je maar € 65 betaalt.
Als je Genyflore verwittigt van je komst geef dan ook direct je keuze uit het menu.
Voor elk gerecht staat een code (A1, A2, B1 …) zodat je gemakkelijk je favorieten kan
doorgeven (vb. A2, B3, C1).

