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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
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Caroline
0470/54.47.02

IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Lidgeld: € 54 per jaar
Bezoek ook eens onze website:
www.niet-alleen.be
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2015
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 ook de activiteiten voor de volgende maanden.
02/01 – Genyflore verwittigen en € 27 storten voor het optreden 'Elvis Fever' op 17/01.
02/01 – Caroline verwittigen en € 7 storten voor 'Vriezeganzen in Damme' op 18/01.
06/01 – Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 11/01.
16/01 – Eddy verwittigen en € 7 storten voor het bezoek aan Westfront op 25/01.
16/01 – Eddy verwittigen en € 10 of € 38 storten voor onze Nieuwjaarsreceptie op 01/02.
28/01 – Genyflore verwittigen en € 8 storten voor het Lichtfestival in Gent op 31/01.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 6 februari om 20u is er in De Zwerver te Leffinge het optreden ‘Cavalier Seul’ van
Guido Belcanto. Traditiegetrouw brengt hij zijn medemuzikanten mee.
 Wie wil ‘mee snoepen’ verwittigt Genyflore en stort € 15 voor 02/01.
Op zondag 8 februari is er om 15u in CC De Grote Post de voorstelling ‘Martha en Mathilda’
van toneelkring Spiegel uit Oostende.
 Wie deze voorstelling niet wil missen verwittigt Genyflore en stort € 10 voor 16/01
Op zaterdag 14 februari vieren we Valentijn met een etentje in het Zwitserse restaurant
Bündnerstübli Davos te Oostende. We kiezen er voor een lekkere kaasfondue met vleesschotel.
 Wie wil meevieren verwittigt Genyflore en stort € 18 (zonder drank) voor 30/01
Op zondag 15 februari maken we een daguitstap naar Gent en bezoeken er de tentoonstellingen
in de musea het SMAK en het STAM met een gids. De uitstap kost € 24 (zonder trein en lunch)
 Wie mee wil gaan op deze uitstap verwittigt Caroline en stort € 24 ten laatste tegen 11/01
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Zoals velen wellicht al zullen opgemerkt hebben vind je Patrick op de Nieuwsbrief niet meer
terug als verantwoordelijke voor onze activiteiten.
Patrick heeft beslist om, na bijna vier jaar als bestuurslid, zijn functie als penningmeester neer
te leggen en meer tijd te maken voor andere activiteiten o.a. in de Oostendse gidsenkring.
Hiermee willen hem nog eens oprecht bedanken voor zijn jarenlange inzet en toewijding en
wensen hem een mooie toekomst toe!
Bijgevolg doen wij een oproep aan onze leden: wie heeft er zin om vanaf januari 2015 regelmatig
(1-2 keer per maand) als verantwoordelijke voor een activiteit op te treden?
Dit houdt in: de activiteit organiseren, reservaties bijhouden, regelmatig contact met het
bestuur, bij de activiteit aanwezig zijn, nieuwe kandidaat-leden opvangen en informeren.
Mensen die zich geroepen voelen om met het reilen en zeilen van de Vriendenkring mee te helpen
mogen steeds contact opnemen met Genyflore of Eddy.
Na een drukke eindejaarsperiode belonen wij onszelf deze eerste dagen van het nieuwe
jaar met een weekendje verlof.

 Vrijdag 09/01: 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: Eddy verwittigen voor 07/01.

 Zondag 11/01: VERJAARDAGSONTBIJT
Alle leden die in de voorbije drie maanden (oktober, november en 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 € 5, voor de anderen kost het € 10.
In 'Le Grand Café du Bassin' kunnen we eten van 9u tot 11u.
Afspraak: Om 9u in 'Le Grand Café du Bassin', Visserskaai 1 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 06/01.

 Zaterdag 17/01: LIVE OPTREDEN: ELVIS FEVER MET AFTER-PARTY
In januari 2015 zou Elvis Presley - The King of Rock ‘n Roll - 80 jaar geworden zijn.
Kursaal Oostende presenteert vanavond 'Elvis Fever - 80th Birthday Special', een eerbetoon
aan the King met Black Elvis, Benvis, een stomende live band en The Retronettes.
Elvis wordt gestript tot zijn essentie, 100% pure rock ‘n roll en entertainment. Zijn grootste
hits worden geherinterpreteerd door een schare aan stijlvolle, gepassioneerde performers.
Na het concert blijven we in de sfeer met een afterparty waar de beste rock ‘n roll pasjes nog
eens kunnen bovengehaald worden samen met enkele go-go danseressen.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 27 (wij betalen de reservatiekosten)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 27 storten voor 02/01.
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 Zondag 18/01: WANDELING: VRIEZEGANZEN IN DAMME (MET GIDS)
Bewonder het spektakel van een zwerm Russische Kolganzen of Kleine Rietganzen die
neerstrijken of opstijgen in de Damse Polders in de schaduw van de Schellemolen.
Met een natuurgids wandelen we naar de site van de Oude Schaapskooi, om dan via de
Romboutswervedijk naar het Natuurreservaat De Oude Stadswallen te stappen. In de kijkhut
wordt u getrakteerd op een uniek zicht op de weilanden en op een borreltje. Terug in het
centrum kan u van een Maerlant- of een Uilenspiegelbier genieten.
Afspraak: Om 13u30 aan station Oostende (carpooling) of om 14u15 op de markt van Damme.
Prijs: € 7
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 7 storten voor 09/01.

 Vrijdag 23/01: 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 21/01 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 24/01: 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 mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige dansavonden
voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal Ten Putte, Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 22/01 voor reservering van een tafel.

Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht. Het
volledige programma kan je steeds vinden op hun website (www.contact-soiree.be).
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 25/01: BEZOEK AAN WESTFRONT IN NIEUWPOORT (MET GIDS)
Westfront is een gloednieuw centrum dat opgebouwd werd in de kelderverdieping van het
Albert I-monument in Nieuwpoort. Gezien de nabijheid van de Ganzenpoot - cruciaal in het
verloop van de Eerste Wereldoorlog - speelt het sluizencomplex een centrale rol in het
verhaal van het nieuwe bezoekerscentrum. De tentoonstelling opent met de inval van de Duitse
troepen in augustus 1914 en eindigt bij de heropbouw van de kuststad Nieuwpoort.
We hebben een gids gereserveerd die ons alles over het centrum weet te vertellen.
Afspraak: Om 14u aan tramhalte Kinepolis of om 14u45 aan de ingang van Westfront..
Prijs: € 7 voor de inkom (wij betalen de gids)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7 storten voor 16/01.
Tip: Parkeren aan de Kinepolis in Oostende is GRATIS.
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 Zaterdag 31/01: UITSTAP NAAR HET LICHTFESTIVAL IN GENT
Tijdens het driejaarlijkse Lichtfestival licht de stad op met het werk van internationale
lichtkunstenaars. De Gentse nachten vormen het decor voor verrassend spektakel, ingenieuze
installaties, spectaculaire performances en evenementen met licht. Je leert er de historische
plekken en monumenten op een andere manier kennen. Het parcours van de nieuwe editie wordt
langer, waardoor je nog beter kunt genieten van de lichtspektakels.
In het Design Museum bezoeken we eerst 'Lightopia', een tentoonstelling gewijd aan de
ontwikkeling van het elektrische licht. Lightopia omvat ongeveer 300 kunstwerken.
Afspraak: Om 13u25 voor het station van Oostende of om 14u25 voor het station van Gent.
Prijs: € 8 (plus treinticket € 10,40)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 28/01.

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 februari gaan we terug maandelijks op culinaire wereldreis. Wie een restaurantje kent
die (eetbare en betaalbare) buitenlandse specialiteiten serveert kan dit ook doorgeven.

 Zondag 01/02: NIEUWJAARSRECEPTIE MET FOTO-JAAROVERZICHT
Vandaag zijn we al voor de achtste keer samen onder de vele trouwe LEDEN van onze (h)echte
Vriendenkring, om met een hapje en een drankje op alweer een succesvol jaar te klinken!
Dit jaar gaan onze deuren reeds open om 12u voor het aperitief met diegenen die willen
meegenieten van een lekker etentje. We beginnen om 12u30 met volgend menu:
bouillabaise met toast en rouille
*****
gebakken eendenborst met een sausje van acaciahoning,
een appel in de oven en aardappelkroketten
*****
koffie of thee
*****
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, bier of frisdrank) inbegrepen
Vanaf 14u30 kunnen de 'niet-eters' ons vervoegen voor het namiddagprogramma.
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 gegarandeerd!
In de pauze worden de 'kampioenen' van onze jaarlijkse 'bowling competitie' gelauwerd
Tijdens de voorstelling worden we verwend met drankjes en allerlei koude en warme hapjes.
Afspraak: Om 12u of om 14u30 in het Koninginnehof, Platanendreef te Oostende.
Prijs: Receptie € 10, etentje € 28
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 10 of € 38 storten voor 16/01.

