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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 – NOVEMBER 2013
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:
-

Snel – Caroline verwittigen en € 12 storten voor de voordracht van Michel Wuyts op 23/11.
Snel – Caroline verwittigen en € 5 storten voor de voordracht van Carine Caljon op 13/12.
Snel – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor het 'Black&White' bal op 14/12
Snel – Caroline verwittigen en € 7 storten voor de voordracht van Rudy Vranckx op 21/12.
Snel – Patrick verwittigen en € 50 (voorschot) storten voor Oudejaarsavond op 31/12.
Snel – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor het optreden van Laïs op 19/01.
28/11 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor het pannenkoekenfestijn op 01/12.

Op 13 december is er in de bibliotheek van Middelkerke een voordracht van Carine Caljon
‘‘t Leven zit vol met taalkronkels’. Deze veelzijdige dame dompelt je volledig onder in taalkronkels en taalmysteries. Een ludieke, maar leerrijke speurtocht naar de soms bizarre kronkels
die onze woorden hebben gevolgd. We hebben reeds enkele tickets gekocht voor de snelste die
Caroline verwittigen en € 5 storten.
Op 14 december is er in de Baccara zaal van het Casino van Middelkerke een spetterende
dansavond met Andrei Lugovski en de befaamde Bobby Setter Band. Het feest start om 20u en
de dress code is ‘Black&White’. We hebben reeds een aantal tickets gekocht voor de snelste die
Genyflore verwittigen en € 10 storten.
Op 21 december is er in CC Zomerloos in Gistel een lezing ‘In het spoor van Rudy Vranckx’.
Vranckx is om de haverklap te zien op het scherm met journalistieke bijdragen of reportages.
Hij bracht boeken uit als ‘De vloek van Osama’. Kortom Rudi Vranckx is brandend actueel.
We hebben een aantal tickets gekocht voor de snelste die Caroline verwittigen en € 7 storten.
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Voor 19 januari 2014 hebben we enkele kaarten gereserveerd voor het optreden ‘Winter Tales’
van Laïs in de kerk van Schore. Deze dames brengen vroeger oeuvre gecombineerd met nieuw
werk. ‘Winter Tales’ is speciaal gemaakt voor unieke locaties, waar de akoestiek een essentieel
onderdeel wordt.

z Zaterdag 02/11: LIVE OPTREDEN: D'OSTENDSCHE REVUE
Ze zijn er terug: het gezelschap van d'Ostendsche Revue. Vanaf dit jaar gaat deze door in
het CC De Grote Post. Met hun revue 'Dad 'is 't èèn en 't ander, weije' brengen ze opnieuw
een eigenzinnige kijk op de gebeurtenissen in en rond Oostende van het voorbije jaar.
Afspraak: Om 19u30 aan CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 te Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

z Zondag 03/11: STRAFFE POELBERGVERTELLINGEN (MET GIDS)
Als u denkt dat de mooie Poelbergomgeving geen geheimen meer heeft, dan bent u aan het
verkeerde adres! Een prachtig stukje natuur mét zoveel verhalen, zoveel leuke anekdotes en
zoveel zwierige kantjes. Tijdens een heerlijke herfstwandeling ontdekt u de mysteries rond
Clothilde Slunsebeen, het gehucht Lappegem, de vele cafeetjes en zelfs over het vagevuur.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 13u45 aan Parking Bergstraat in Tielt.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

z Vrijdag 08/11: 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 06/11.

z Zaterdag 09/11: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN BEERST
Weeral een avond voor de fervente dansers en de wanhopige vrijgezellen onder ons.
'Salons Notredame' in Beerst is een prachtige zaal waar 'Contact Soiree' dansavonden voor
alleenstaanden inricht. Ons lid Philippe vertegenwoordigt ons vandaag.
Afspraak: Om 21u in 'Salons Notredame', Wijnendalestraat 103 te Beerst (Diksmuide).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Philippe verwittigen (0496/039750) tegen 07/11 voor reservatie van tafel.

z Zondag 10/11: LIVE OPTREDEN: NIGHT OF THE PROMS
Op het programma staan de internationale sterren Gloria Estefan, Wyclef Jean, Hiromi,
Amy Macdonald en ook John Miles. Robert Groslot dirigeert het orkest Il Novecento.
Speciaal dit jaar is de app die je op je Smartphone kan laden. Dankzij deze app kunnen de
schermen van de toestellen worden gestuurd. Zij zullen verschillende kleuren krijgen en
meedansen op het ritme van de muziek, wat voor een unieke lichtshow zal zorgen.
Afspraak: Om 12u aan de achterzijde van het station van Brugge (Spoorwegstraat).
Prijs: € 52
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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z Vrijdag 15/11: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
Vanavond brengen we rustig en gezellig warm door in de knusse zetels van de Kinepolis. Naar
welke film we gaan kijken beslissen we dan wel ter plaatse uit het ruime aanbod.
Na de film gaan we natuurlijk niet direct terug naar huis….
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 13/11.

z Zondag 17/11: HERFSTWANDELING IN DE DUINBOSSEN IN DE HAAN
Als het weer het toelaat maken we vandaag een frisse wandeling in de mooie 'Duinbossen'.
De 'Duinbossen' is een 157 ha groot natuur- en wandelgebied dat zich uitstrekt van de
Vosseslag tot Wenduine.
We starten onze wandeling in De Haan en stappen in de richting van Wenduine. Na zo'n twee
uur wacht er op het einde van de tocht een tas warme koffie met versnaperingen op ons.
Afspraak: Om 14u aan het tramhuisje van De Haan.
Prijs: GRATIS (zonder de koffie)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 15/11.

Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

z Vrijdag 22/11: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen. We gaan er niet naartoe om
de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven…
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor een spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,20 per spel.
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: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 20/11 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

z Zaterdag 23/11: VOORDRACHT: MICHEL WUYTS - PLANEET KOERS
Michel Wuyts nestelt zich diep in de schoot van de koers, waar de camera niet draait. Hij
haalt er de mooiste gevoelens uit, legt de ziel bloot. Hij trappelt ‘en danseuse’ door de
rennerswereld. Nu eens zet hij zich in het wiel van zijn eigen woorden. Dan weer ontsnapt hij
uit zijn eigen verhaal en leest fragmenten voor uit zijn rijke boekenpalmares.
Verwacht geen relaas van wielerwedstrijden maar fijne histories en spitse anekdotes. De
grens tussen realiteit en fictie is niet dikker dan een bandbreedte.
Samen met liedjesmaker-gitarist Geert Vandenbon die een aantal wielersongs op maat
schreef, en gewapend met sprekend fotomateriaal van de allerbeste wielerfotograaf Tim De
Waele, brengt Michel Wuyts een heerlijk badinerende wieleravond.
Afspraak: Om 19u30 aan OC Ipso Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg.
Prijs: € 12
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Caroline verwittigen en € 12 storten.
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z Zaterdag 30/11: LIVE OPTREDEN: THE BARRY WHITE EXPERIENCE
The Barry White experience met Eric Conley is een eerbetoon aan de unieke muzikant,
songwriter en producer Barry White die gekend stond als de 'King of Soft Soul'.
Het is een fantastische internationale live–show met 18 topmuzikanten. Ze brengen allemaal
bekende hits van de jaren 80 met een nostalgische betekenis voor velen.
Afspraak: Om 20u aan de piano in het Kursaal, Monacoplein in Oostende.
Prijs: € 55
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

z Zondag 01/12: SPELLETJESNAMIDDAG MET PANNENKOEKENFESTIJN
Tijdens deze koude winterperiode houden we eens een gezellig ouderwetse spelletjesronde,
waarbij er lekker gesmuld kan worden. Iedere deelnemer brengt één of meerdere
gezelschapsspelletjes mee. Vandaag zijn de pannenkoeken en koffie 'à volonté' !!!.
Afspraak: Om 14u30 in de bar van de Mister V-Arena, Sportparklaan 6 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 28/11.

OUDEJAARSAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen en het einde van 2013 is
alweer in zicht. Hoog tijd dus om aan de regelingen voor ons oudejaarsavondfeest te beginnen.
Dit jaar is ons oog gevallen op Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende waar we al een hele
tijd geleden de laatste vrije plaatsen geboekt hebben.
Voor de prijs van € 80 presenteren wij onze leden volgend menu:
cava vergezeld van zijn hapjes
*****
slaatje van tijgerscampi’s met balsamico
*****
ossestaartsoep
*****
grietfilet met een romig sausje van witloof en tomaat
*****
chateaubriand van de chef met amandelkroketten
*****
dessertbord ‘2014’ met koffie of thee
*****
aangepaste wijnen en andere dranken zijn inbegrepen tot aan de koffie
Na het eten wordt de dans ingezet tot in de vroege uurtjes met de muziek van DJ N-JOY.
Wil je er dit jaar zeker weer bij zijn, verwittig dan zo snel mogelijk Patrick en stort een
voorschot van € 50. De plaatsen zijn beperkt dus treuzel zeker niet te lang !

