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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 – DECEMBER 2014
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
NIEUWJAARSRECEPTIE
Voor onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hebben we zondag 1 februari gereserveerd in het
Koninginnehof te Oostende. Dit jaar beginnen we met een lekker etentje van 12u tot 14u30.
Daarna gaan we van 15u tot 18u verder met onze traditionele multimedia voorstelling terwijl
we jullie blijven verwennen met de lekkerste hapjes en drankjes.
HOU DUS ZEKER DEZE DATUM NU AL VRIJ!!
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- 01/12 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor de 'Digitale wandeling in Oostende' op 07/12.
- 01/12 – Genyflore verwittigen en € 14 storten voor 'Abigail's Party' op 28/12.
- 15/12 – Saldo te storten voor het oudejaarsavondfeest: € 25 (leden) of € 35 (niet leden).
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 18 januari bewonderen we het spektakel van de Vriezeganzen in Damme. Na een
wandeling naar de kijkhut worden we getrakteerd op een uniek zicht op de weilanden en … op een
borreltje. Terug in het centrum kunnen we ook nog van een lekker streekbiertje genieten.
 Wil je mee wandelen, verwittig dan Caroline en stort € 7 voor 04/01.
Op vrijdag 6 februari om 20u is er in De Zwerver te Leffinge een optreden van Guido Belcanto.
Met ‘Cavalier Seul’ weet hij opnieuw een lach en een traan te bundelen in enkele heldere
akkoorden en meeslepende arrangementen. Traditiegetrouw brengt hij zijn medemuzikanten mee.
 Wie wil ‘meesnoepen’ verwittigt Genyflore en stort € 15 ten laatste tegen 05/01.
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 Vrijdag 05/12: LIVE OPTREDEN: THE JOHNNY CASH ROADSHOW
Johnny cash, één van de belangrijkste Amerikaanse singer-songwriters van de 20e eeuw,
wordt vaak geassocieerd met country muziek, toch was zijn repertoire veel gevarieerder met
invloeden uit de rock ‘n roll, rockabilly, blues, folk en gospel.
De show neemt de bezoeker mee doorheen het rijke repertoire van Johnny Cash.
Samen met The Spirit Band en Jill Schoonjans (in de rol van June Carter) brengt Clive John
de geest van Johnny Cash weer tot leven!.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de inkom van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 06/12: DANSAVOND CONTACT-SOIREE IN BRUGGE
Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'D'N Abatoir' in Brugge is een mooie zaal, op 200m van de Scheepsdalebrug, waar
'Contact Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'D'N Abatoir', Slachthuisstraat 7 te Brugge.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 04/12 voor reservering van een tafel.

Alhoewel we via het internet en vele andere bronnen een bijna onuitputtelijke hoeveelheid aan
informatie hebben kunnen we natuurlijk toch niet van alles op de hoogte zijn.
Leden die voorstellen hebben voor leuke activiteiten of interessante uitstappen kunnen deze
steeds doorgeven op het gekende e-mail adres info@niet-alleen.be.
Vanaf volgend jaar gaan we terug maandelijks op culinaire wereldreis. Wie een restaurantje
kent die (eetbare en betaalbare) buitenlandse specialiteiten serveert kan dit ook doorgeven.

 Zondag 07/12: DIGITALE STADSWANDELING: WO1 IN OOSTENDE
Aan het woord is Charles Castelein, een 52-jarige trambediende wanneer de oorlog uitbreekt
in 1914. De digitale stadswandeling is gebaseerd op zijn dagboek. Je maakt kennis met het
oorlogsverleden van Oostende, door de ogen van een échte Oostendenaar.
We leggen de wandeling (samen) af in eigen tempo, reken op zo'n 2 uur, aan de hand van een
audiogids met beeldscherm. Je hoort o.a. Marc Reynebeau, Belgisch journalist en historicus.
Afspraak: Om 14u aan In en Uit, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 01/12.

 Vrijdag 12/12: 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 10/12.
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 Zaterdag 13/12: UITSTAP: WANDELING 'GENT BIJ NACHT'
Een sfeervolle wandeling in het historische en pittoreske Gent in kerstsfeer, langs vele
bezienswaardigheden en oude stadsgedeelten, langs en door de Winterdroom.
Na ongeveer 7 km goed doorwandelen komen we in het centrum van Gent waar we de
kerstsfeer opsnuiven en onze (kleine) honger stillen met een hapje bij één, of meerdere, van
de vele kerstkraampjes. Met een volle maag keren we dan terug naar huis.
Afspraak: Om 14u30 voor het station van Oostende.
Prijs: € 1,5 (+ weekendticket NMBS € 10,40)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 11/12. We betalen ter plaatse.

 Vrijdag 19/12: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
Deze avond 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: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 17/12.

Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht in
verschillende zalen in West-Vlaanderen. Het volledige programma kan je steeds vinden op hun
website (www.contact-soiree.be) en kan je tijdens de dansavonden ook in de zaal verkrijgen.
We hebben bij de organisator kunnen verkrijgen, dat onze leden ELKE dansavond, op vertoon
van hun lidkaart of de meest recente Nieuwsbrief, aan een verminderd tarief binnen mogen.

 Zondag 21/12: 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 19/12.

 Dinsdag 23/12: KERSTCONCERT VAN DANA WINNER EN ANDREI LUGOVSKI
Vanavond geven Andrei Lugovski & Dana Winner, met een achtkoppige live band, een
kerstconcert in de Sint Janskerk .
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang van de Sint-Janskerk, Elisabethlaan 376 te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 27/12: 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 25/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 28/12: TONEEL: ABIGAIL'S PARTY
Abigail’s Party is niet louter een komedie, maar ook een schokkende observatie van een
kleinburgerlijk milieu waar oppervlakkigheid en een voortdurende honger naar bezit een
chronisch gebrek aan huiselijk geluk moeten maskeren.
De voorstelling speelt zich af in een living, ergens in de heel foute jaren zeventig incluis de
kapsels, kostuums en cocktailprikkertjes op de kaasjes. Beverly en Laurent – een keurig
echtpaar in een keurige buurt– organiseren een cocktailparty voor hun buren. De kennismaking
bij het eerste glas verloopt vlot, maar vele rondjes later wordt het steeds moeilijker om het
gezellig te houden. Kortom, de ideale komedie voor de eindejaarsfeesten!.
Afspraak: Om 14u45 aan CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 14
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 14 storten voor 01/12.

 Woensdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen. Op deze laatste
avond van 2014 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd in een gezellige sfeer.
Op het menu staan: Cava met hapjes, slaatje met een lauw geitenkaasje, romige paprikasoep,
babylotte met prei, Chateaubriand met kroketjes en een dessertbordje met koffie of thee.
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 € 85 maar voor onze leden leggen we € 10 bij uit de kassa.
Afspraak: Om 18u45 in Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 75
Aanwezig: Genyflore & Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2015
2015

