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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
Patrick
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/50.22.11
059/43.54.28

0495/77.39.64
0486/50.12.82
0472/41.63.46
0470/54.47.02
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2013
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 dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol nieuw jaar !!
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de Nieuwjaarsbrunch op 06/01.
Direct – Patrick verwittigen en € 30 storten voor het Nieuwjaarsconcert op 13/01.
01/01 – Eddy verwittigen voor de wandeling 'erfgoed met smaak' op 05/01.
10/01 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de toneelvoorstelling op 19/01.
19/01 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de Crazy Indoor Golf op 27/01.
19/01 – Caroline verwittigen en € 5 storten voor de filmvoorstelling op 31/01.
27/01 – Patrick verwittigen en € 10 of € 36 storten voor de Nieuwjaarsreceptie op 03/02.

Van vrijdag 24 mei tot zondag 26 mei plannen we weer een meerdaagse uitstap, deze keer naar
het zuiden van Nederland. We logeren er in twee chalets in een villapark in Hoeven.
Voorlopige planning: Vrijdag bezoeken we het Van Gogh museum in Zundert en maken we een
stadswandeling (met gids) in Roosendaal. Zaterdag bezoeken we het miniatuurmuseum in Breda en
maken we een rondvaart over ‘de singles’. Zondag besluiten we met een stadswandeling in Hulst.
Voor de trip rekenen we op een kostprijs van ongeveer € 150 (zonder middag- en avondmaal).
Om te kunnen genieten van ‘vroegboekkortingen’ vragen we dat geïnteresseerden Patrick direct
verwittigen en een voorschot van € 50 storten voor 06 januari.
Om organisatorische redenen dienen we het aantal deelnemers te beperken tot 12! Het zal dus
voor de snelle beslissers zijn.
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 Zaterdag 05/01: WANDELING: ERFGOED MET SMAAK (MET GIDS)
Oostende is een stad met een méér dan rijke geschiedenis. Deze wandeling neemt ons op een
smaakvolle manier op sleeptouw langs een selectie prachtige erfgoedlocaties.
In een notendop ontdekken we een aantal oogstrelende panden waar we bovendien ook nog
eens de inwendige mens kunnen versterken. 'Erfgoed met smaak' is het resultaat van de
samenwerking tussen Dement en Toerisme Oostende en wil vergeten architecturale
pareltjes van de enige Stad aan Zee op een originele manier in de kijker zetten.
Afspraak: Om 14u15 aan Toerisme Oostende, Monacoplein 2 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 01/01.

 Zondag 06/01: NIEUWJAARSBRUNCH OP HET HAZEGRAS
Vandaag viert de wijk Hazegras het nieuwe jaar met een zeer uitgereid ontbijt in de zaal
van hotelschool HOTECH. Op het menu staan er allerlei soorten broodjes, toespijs, eitjes,
fruitsap, koffie, enz. Daarna zijn er nog diverse optredens. Om 13u: Freddy Birset: met zijn
mooie gevoelige stem brengt hij topnummers van o.a. Gilbert Bécaud, Goerges Moustaki,
Jacques Brel, Joe Dassin, etc. Om 14u zingt Herbert Verhaeghe leuke meezingers en
schlagers van alle tijden en voor elk publiek.
Afspraak: Om 10u45 in de lokettenzaal van station Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 30/12.

 Vrijdag 11/01: 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: Caroline verwittigen voor 10/01.

 Zaterdag 12/01: LIVE OPTREDEN: GUGA BAÙL 'MAESTROLOOG'
Wie Guga zag schitteren in het bekroonde ‘Tegen de sterren op’ of tijdens zijn passages in
‘Comedy for Life’, ‘Villa Vanthilt’, ‘Vrienden Van de Veire’ en ‘De Laatste Show‘ weet dat hij
een maestroloog in alle betekenissen van het woord is.
Afspraak: Om 19u30 aan Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 13/01: 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 '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.
Afspraak: Om 14u30 aan de piano van Marvin Gaye in het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben nog enkele kaarten over voor de snelle beslissers.
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 Zaterdag 19/01: TONEEL: KIEKTEKE 'WORTELS'
Begin twintigste eeuw. De Vanneste's zijn West-Vlaamse boeren uit Slijpe, die zich sedert
een aantal jaren in het plaatsje Kickapoo 'genesteld' hebben, een door God vergeten 'gat'
ergens in de staat Oklahoma (Noord Amerika) ! Het gezin leeft in barre omstandigheden en
vader is een soort tiran, die zijn vrouw en kinderen de wet voorschrijft, ofschoon elk van
hen op eigen wijze hieraan tracht te ontsnappen. Wanneer de boer, vooraleer op pensioen te
gaan, zijn territorium wenst uit te breiden ten nadele van de indianen, zit het spel op de
wagen. Helemaal gortig wordt het wanneer zijn dochter, die hij wilde uithuwelijken aan de
jongste zoon van jeneverstoker O'Hara (zijn voornaamste klant), verliefd wordt op het
indianen-opperhoofd. Bij vader slaan de stoppen door !.
Afspraak: Om 19u30 aan Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten tegen 10/01.

 Zondag 20/01: NIEUWJAARSRECEPTIE, ETENTJE EN TENTOONSTELLING
We beginnen deze drukke dag in het kursaal met de Nieuwjaarsreceptie die door het
stadsbestuur aangeboden wordt aan de inwoners van Oostende. We spreken hiervoor af om
11u aan de piano in de inkomhall van het kursaal.
TIP: In de 'Grote Klok' kan je een bonnetje vinden voor een gratis geschenk!
Na de gratis drankjes spreken we af om 13u in het cafetaria van het zwembad (aan de 'Drie
Gapers) voor het nuttigen van een dagschotel (€ 8,5) of iets anders van de kaart.
Rond 15u stappen we dan nog naar de Venetiaanse Gaanderijen waar we de tentoonstelling
'Herman van Nazareth ontmoet Permeke' bezoeken.
Prijs: Alles, behalve het etentje, is GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Alle activiteiten kunnen (apart) geboekt worden bij Caroline voor 19/01.

 Zaterdag 26/01: 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 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 25/01 EN VERMELDEN OF JE SPAGHETTI
WIL OF NIET.

 Zondag 27/01: MINIGOLF IN DE 'CRAZY INDOOR GOLF'
Zin om te genieten van een partijtje minigolf, dé concentratiesport bij uitstek voor allen?
Om geen rekening te moeten houden met onze wispelturige weergoden gaan we deze keer
naar de 'Crazy Indoor Golf'. De golfbaan ligt in het duister, met 'black light'-verlichting en
decors op het thema van een safari in de wildernis. De dieren zijn fluo gekleurd evenals de
omtrek van de gaten, de ballen en de golfstokken. Sfeer verzekerd.
Afspraak: Om 14u30 aan de Crazy Indoor Golf, Hertstraat 11 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 19/01.
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 Donderdag 31/01: FILMAVOND: LA SOURCE DES FEMMES
In een klein dorpje ergens tussen Noord-Afrika en het Midden-Oosten is het de traditie dat
de vrouwen in de brandende zon water gaan halen bij een afgelegen bron aan de top van de
berg. De jonge bruid Leila vindt het maar niets dat de mannen niets doen en de vrouwen alle
taken op zich nemen. Ze besluit om met de andere vrouwen van het dorp in staking te gaan.
De mannen krijgen geen seks meer totdat ze een pijpleiding hebben aangelegd naar het dorp.
Afspraak: Om 19u30 aan Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 5 (één consumptie inbegrepen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en €5 storten voor 19/01 Carpooling mogelijk.

 Zondag 03/02: ONZE JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE
Vandaag zijn we al voor de zesde 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 zijn weer 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 € 10 (het verschil wordt
bijbetaald door de Vriendenkring).
Na de voorstelling kunnen diegene die het wensen (enkel vanaf minimum 20 deelnemers!) nog
genieten van een lekker etentje voor de democratische prijs van € 26.
Op het menu staat:
minestronesoep met emmentaler
*****
varkenshaasje met peperroomsaus, groentekrans en aardappelkroketjes
*****
dessertbord
*****
koffie
*****
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
27 januari en stort € 10 (enkel receptie) of € 36 (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.

