1
België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
059/51.81.66
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Lidgeld: € 54 per jaar
Patrick
0472/41.63.46
059/43.54.28
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
0470/54.47.02
www.niet-alleen.be
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2014

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 – Zie hieronder bij de activiteiten voor de volgende maanden.
02/01 – Patrick verwittigen en € 7 storten voor de 'Bierkwisavond' op 04/01.
05/01 – Eddy verwittigen voor de dansavond in Danscenter Franky Maes in Ieper op 11/01.
17/01 – Patrick verwittigen en € 10 of € 38 storten voor onze Nieuwjaarsreceptie op 26/01.
24/01 – Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het Verjaardagsontbijt op 02/02.
24/01 – Patrick verwittigen en € 5 storten voor de T-Dansant met 'Pulle' op 02/02.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 14 februari komt Wannes Cappelle naar De Branding in Middelkerke met zijn
voorstelling ‘Zonder Niemand’. Wil je mee gaan, verwittig dan Caroline en stort € 13 voor 22/01.
Op zaterdag 15 februari is er in Ten Stuyver een ‘Valentine Dinner en Dance’ feest.
We hebben reeds een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen
en € 30 storten op onze rekening.
Op zaterdag 15 maart komen Paul Michiels, Philip Catherine en Jeroen D’hoe naar
Zomerloos in Gistel. We hebben reeds plaatsen gereserveerd voor de snelste die Caroline
verwittigen en € 17 storten.
Op vrijdag 2 mei komt Hooverphonic met hun ‘Reflection Tour’ naar het Concertgebouw in
Brugge. We hebben reeds een aantal tickets gereserveerd voor de snelste die Caroline
verwittigen en € 30 storten op onze rekening.
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 Zaterdag 04/01: BIERKWISAVOND ROND EUROPESE BIEREN

Op vraag van enkele leden gaan we onze kennis weer eens testen met een quiz. Vanavond is
het onderwerp van de vragen ‘Europese bieren’.
Vroeger was bier een specialiteit van onze mannelijke leden maar tegenwoordig is dat zeker
niet mee zo. Veel van onze vrouwen worden stilaan ook gespecialiseerde bierkenners.
Een ideale gelegenheid dus om minimum twee teams in de strijd te werpen.
Afspraak: Om 19u15 aan zaal Ter Duinen, Zwitserlandstraat 3 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 7 storten voor 02/01.

 Zondag 05/01: BEZOEK VENETIAANSE GAANDERIJEN EN STADSMUSEUM

In de Venetiaanse Gaanderijen bezoeken we de tentoonstelling 'Aan zee kan het waaien'
waar acht actuele kunstenaars er hun recent werk presenteren. Daarna gaan we naar het
Stadsmuseum voor de tentoonstelling 'Oostende 1913'. Aan de hand van een reeks
afbeeldingen uit die periode, maken we een wandeling doorheen het Oostende van 1913. Ze
schetsen een beeld van de stad en het mondaine leven van het strandgenot, de obligate matu-vu zeedijkpromenade, de haven en de visserij.
Afspraak: Om 14u aan de Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk te Oostende.
Prijs: Wij betalen vandaag de inkomgelden
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 02/01.

 Vrijdag 10/01: 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 08/01.

 Zaterdag 11/01: OPEN DEUR IN DANSCENTER FRANKY MAES

Naast de maandelijkse danavond van Contact Soiree verwennen we onze fanatieke dansers
deze maand nog met een gratis dansavond in danscenter Franky Maes in Ieper.
Christa nodigt onze Vriendenkring uit ten dans.
Afspraak: Om 21u in danscenter Franky Maes, Merghelynckstraat 15 te Ieper.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Christa
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 05/01 voor reservatie van een tafel.

 Vrijdag 17/01: LIVE OPTREDEN: WALTER BAELE

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.
Afspraak: Om 19u30 aan het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 18/01: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN GISTEL

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers 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 15/01 voor reservatie van tafel.

 Zondag 19/01: LIVE OPTREDEN: LAIS 'WINTER TALES'

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.
Afspraak: Om 15u30 aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk, Schorestraat 21 te Schore (Middelkerke)
Prijs: € 13
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 24/01: 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 22/01 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

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

 Zondag 26/01: ONZE JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE

Vandaag zijn we al voor de zevende keer samen onder de vele trouwe LEDEN van onze
(h)echte Vriendenkring, om met een hapje en een drankje op 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 weeral gegarandeerd !
Tijdens de voorstelling worden we verwend met drankjes en allerlei koude en warme hapjes.
Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van € 10. Het verschil wordt bijbetaald.
Na de voorstelling kunnen diegene die het wensen nog genieten van een lekker etentje voor
de democratische prijs van € 28. Het etentje gaat enkel door bij minimum 20 deelnemers !
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Op het menu staat:

bouillabaise met toast en rouille
*****
kalkoenborstfilet in de oven gebraden met dragonsaus
vergezeld van fruit en aardappelkroketten
*****
dessertbord
*****
koffie of thee
*****
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
17 januari en stort € 10 (enkel receptie) of € 38 (receptie en etentje) op onze rekening.
Afspraak: Onze deuren gaan open om 15u in het Koninginnehof, Platanendreef te Oostende.
Prijs: € 10 of € 38
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Deze activiteit is enkel bestemd voor onze LEDEN (lidgeld 2014 betaald!).
Gezien de beschikbare plaats kunnen wij maximaal 50 deelnemers aanvaarden.

 Zaterdag 01/02: LIVE OPTREDEN: SCALA EN KOLACNY BROTHERS

Damiaanactie wordt 50, een uniek moment. Een moment dat ze vieren met een uitzonderlijk
concert van ‘Scala & Kolacny Brothers’. Stijn en Steven Kolacny dragen Damiaanactie een
warm hart toe in 2014 als nationale ambassadeurs van de vereniging.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 02/02: VERJAARDAGSONTBIJT

Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: oktober, november, december) verjaard zijn
willen we in de bloemetjes zetten en samen hun verjaardag vieren bij een gezellig ontbijt.
Voor het uitgebreide buffet betalen onze jarigen niets maar we vragen wel € 5 borg die je
bij deelname terugkrijgt. Voor de andere deelnemers kost het € 10 (wij leggen € 3,90 bij).
In 'Le Grand Café du Bassin' (tegenover visserschip 'Amandine') kunnen we eten van 09u tot
11u. Op ons wachten allerlei lekkere dingen.
Afspraak: Om 9u in 'Le Grand Café du Bassin', Visserskaai 1 te Oostende.
Prijs: € 10 (€ 5 borg voor de jarigen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en 5€ (borg) of 10€ storten voor 24/01.

 Zondag 02/02: T-DANSANT IN DE GROTE POST MET 'PULLE'

Patrick Dupon kennen de Oostendenaars als ‘Pulle’, de hoofdrolspeler van d’Ostendsche
Revue. Maar ook zijn vroegere dansorkest ‘Los Pelicanos’ is bij velen geen onbekende naam.
Vandaag treedt ‘Pulle’ enkel nog alleen op. Zijn programma bestaat uit entertainende
dansmuziek van de goede oude tijd tot nu, van de tango over de rock en roll tot de disco.
Afspraak: Om 15u aan de ingang van 'De Grote Post', Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 5 storten voor 24/01.

