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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
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 – DECEMBER 2013

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 26 januari 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:
-

Direct – Het saldo (€ 20) storten voor de deelnemers aan Oudejaarsavond op 31/12.
Snel – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor het pannenkoekenfestijn op 01/12.
15/12 – Patrick verwittigen en € 10 storten voor de daguitstap naar Brussel op 22/12.
15/12 – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor de show van Walter Baele op 17/01.

Vrijdag 17 januari 2014 komt Walter Baele naar het Staf Versluyscentrum in Bredene.
In zijn show ‘Het leven zoals het zeker niet is‘ verhaalt hij over het lamme dorpje M. waar de
rust brutaal verstoord wordt door het alziend oog van Google Street View. Postbodes krabbelen
recht uit een gracht, een agent duikt op in lingerie en de burgemeester maakt een nummertje.
De bewoners van M. gaan vastberaden in het verzet. We hebben reeds een aantal plaatsen
geboekt voor de snelste die Genyflore verwittigen en € 13 storten.
Op zondag 19 januari 2014 is er om 16u in de kerk van Schore een optreden van Laïs.
De dames van Laïs zijn wereldwijd bekend als de engelachtige schatbewaarders van authentieke
muziek. Voor ‘Midwinter Tales’ keren ze terug naar de frêle naaktheid van het lied. Purend uit
hun vroegere oeuvre en gecombineerd met nieuw werk, laten ze zich nu omringen door een cellist
en een organist. De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 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.

 Vrijdag 06/12: 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: Eddy verwittigen voor 04/12.

 Zaterdag 07/12: DAGUITSTAP NAAR LENS (MET GIDS)

Met vtbKultuur maken we vandaag een autocartrip naar Lens in Noord-Frankrijk. Op het
programma staat natuurlijk een bezoek (met Nederlandse audiogids) aan Louvre-Lens, een
bijhuis van het Parijse Louvre. We bezoeken ook Lens zelf en verkennen nog de omgeving
met 2 indrukwekkende militaire begraafplaatsen. Tenslotte maken we een stadswandeling in
Arras en brengen we een bezoek aan ‘La Carrière Wellington’.
Afspraak: Is reeds geregeld onder de deelnemers.
Prijs: € 59
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 07/12: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN GISTEL

Weeral een avond voor de fervente dansers en de wanhopige vrijgezellen onder ons.
Feestzaal 'Ten Putte' in Gistel is een prachtige zaal waar 'Contact Soiree' dansavonden voor
alleenstaanden inricht. Ons lid Philippe vertegenwoordigt ons vandaag.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'Ten Putte', Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Philippe verwittigen (0496/039750) tegen 05/12 voor reservatie van tafel.

 Vrijdag 13/12: VOORDRACHT: CARINE CALJON OVER '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. Ontdek de interessante geschiedenis van de woorden en taal in deze onderhoudende
voordracht ‘‘t Leven zit vol met taalkronkels’.
Afspraak: Om 19u45 aan de BIB van Middelkerke, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 14/12: DANSFEEST IN HET CASINO VAN MIDDELKERKE

In de Baccara zaal van het Casino van Middelkerke is er een spetterende dansavond met
Andrei Lugovski en de befaamde Bobby Setter Band. Deze avond wordt ingericht door de
'Bond van aangespoelden'. Voor de feestvierders is er een voorgeschreven 'dress-code'.
Iedereen wordt verwacht in ‘Black&White’.
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang van het Casino van Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
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 21/12: VOORDRACHT: IN HET SPOOR VAN RUDI VRANCKX

Rudi Vranckx is om de haverklap te zien op het scherm met journalistieke bijdragen of
reportages. Zijn nieuwe boek 'Het Gezicht van de Oorlog' ligt nu in de winkel: een boek vol
foto's achter de schermen van zijn talloze reportages. Kortom Rudi Vranckx is brandend
actueel. Als hij niet plotseling vertrokken is naar weeral een nieuwe verre oorlog, dan komt
hij ons vanavond persoonlijk vertellen over zijn avontuurlijke leven.
Afspraak: Om 19u30 aan OC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 7
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

 Zondag 22/12: DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL

In Brussel gaan we eerst een koffie drinken, voor we het 'Cacao en chocolademuseum'
bezoeken. Na een middagmaal in het Italiaans restaurant 'Giannino' trekken we dan naar het
Jubelpark voor de tentoonstelling van de architect Henri Van de Velde (gekend van o.a. de
Boekentoren en het Kröller-Müller Museum).
Als het daglicht verdwenen is en het kunstlicht ontstoken, wandelen we nog eens langs de
uiterst gezellige kerstmarkten voor we met een voldaan gevoel terug naar huis sporen.
Afspraak: Om 8u30 in het station van Oostende. We nemen de trein van 8u44 naar Brussel.
Prijs: +/- € 28 (het eten niet inbegrepen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 10 (borg) storten voor 15/12.

 Zaterdag 28/12: KERSTBOWLING 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 26/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zondag 29/12: 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 kunnen we nog iets 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 27/12.

 Dinsdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST

De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen. Op deze laatste
avond van 2013 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd in een gezellige sfeer.
Na het eten zal DJ N-JOY ons verwennen met heerlijke dansmuziek, voor ieders smaak, tot
in de vroege of zelfs late uurtjes van de eerste dag van het nieuwe jaar.
Het volledige feest kost € 80 maar voor onze leden leggen we € 10 bij uit de kassa.
Afspraak: Om 18u45 in Ten Stuyver, Stuiverstraat te Oostende.
Prijs: € 70
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

Regelmatig vermelden we in onze Nieuwsbrief dat het aantal plaatsen of tickets die we hebben
kunnen krijgen beperkt is en dat het de snelste zijn die storten, niet die verwittigen, die bij de
gelukkigen zijn en kunnen deelnemen aan de activiteit.
Het volstaat dus niet om zomaar terloops te zeggen tegen gelijk wie van het bestuur dat je aan
een activiteit wilt deelnemen, terwijl we soms in het lawaai en de drukte van meer dan twintig
mensen zitten en dit ook niet direct kunnen noteren.
De datum van de ontvangst van de storting op de rekening is dus het enige criterium dat gebruikt
wordt voor het bepalen van de volgorde van inschrijving. Er wordt dus nooit enige prioriteit of
voordeel gegeven aan bepaalde leden.

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2014

