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8400 Oostende
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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
Caroline
0470/54.47.02
Bezoek ook eens onze website:
Nancy
0474/80.04.85
www.niet-alleen.be
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – DECEMBER 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
Snel
03/12
05/12
08/12

– Zie hieronder ook bij de 'activiteiten voor de volgende maanden'.
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor het 'symfonisch orkest VUB' op 05/12.
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de cinema-avond op 04/12.
– Genyflore verwittigen voor de Sporenwandeling op 13/12.
– Deelnemers storten (eventueel) saldo van € 35 voor Oudejaarsavond op 31/12.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Zondag 24 januari houden we weer onze traditionele Nieuwjaarsreceptie voor onze leden in het
Koninginnehof. We houden ons aan hetzelfde stramien als vorig jaar.
’s Middags bieden we onze leden een uitgebreid 3-gangenmenu aan tegen een schappelijke prijs:
Duo van seizoenspastei met uienconfituur,
gemengd slaatje en geroosterd koekebrood
Parelhoenfilet met een sausje van echalotjes en rode wijn,
witloof, appel met bosbessen en aardappelnootjes
Sorbet assortiment
Twee drankjes (frisdrank, gewoon bier, witte of rode wijn)
Om 15u starten we dan met de eigenlijke receptie. De namiddag wordt gevuld met ons fotojaaroverzicht. Daarbij worden we verwend met de nodige drankjes en gebak in de pauze.
Ook de prijs blijft identiek aan vorig jaar: € 10 voor de receptie en € 28 voor het etentje.
Een plaatsje reserveren kan je door Genyflore te verwittigen en € 10 (enkel receptie) of € 38
(receptie en etentje) op onze rekening te storten voor 10/01.
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Op 04 maart nemen we jullie mee naar CC Scharpoord in Knokke-Heist voor de nieuwe
voorstelling Delicatissimo van De Frivole Framboos! Deze twee muzikale virtuozen
bieden weer een show vol muziek en fijne aanstekelijke humor: Ommuziek te lachen.
De voorstelling begint om 20u en we zorgen voor carpooling naar Knokke.
We hebben alvast enkele kaarten laten reserveren voor de snelste die Genyflore
verwittigen en € 20 (wij sponsoren € 3) storten.

 Vrijdag 04/12: CINEMA-AVOND 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: € 8
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 storten voor 02/12.

 Zaterdag 05/12: OPTREDEN: SYMFONISCH ORKEST VAN DE VUB
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene en Vrijzinnig
Centrum De Fakkel een concert van het Symfonisch Orkest van de VUB.
Het thema van het concert is 'Waternood'. Afwisselend met de muziek brengt Ingrid
Vanrutten passende teksten over de levens- en vernietigingskracht van water.
Afspraak: Om 19u30 aan het MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Laatste tickets zijn voor de snelste die Nancy verwittigen en € 8 storten.

 Zondag 06/12: SINTERKLAAS
Vandaag brengen we onze ouders en (vooral) grootouders niet in verleiding met een activiteit
zodat ze vrij zijn om samen de grote feestdag van hun (klein)kinderen te kunnen vieren.

 Zondag 13/12: SPORENWANDELING IN BULSKAMPVELD (MET GIDS)
Het kan muisstil zijn in het bos en soms zie je geen enkel dier. Maar voor wie goed kijkt
krioelt het van de sporen van dieren die zich verborgen houden. Bij sporen denken we meestal
aan pootafdrukken. Maar ook een hoopje veren, een uitwerpsel of een braakbal kunnen ons
heel veel vertellen over het leven in het bos. Zelfs aan de manier waarop een dennenkegel
werd afgegeten kan je zien welk dier passeerde. Loop je mee in het spoor van een natuurgids?.
Afspraak: Om 13u45 aan bezoekerscentrum Bulskampveld, Bulskampveldlaan 9 te Beernem.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren de gids)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 05/12.
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 Vrijdag 18/12: KERSTBOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowling, waarbij we ons voordien
aansterken met een lekkere spaghetti. Bovendien is het binnenkort kerst en daarom zorgen we
deze keer voor een kleine verrassing.
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor een spaghetti, € 18,50 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 16/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 19/12: WANDELING BRUGGE BINNENSTE BUITEN IN KERSTSFEER
We maken een georganiseerde wandeling van 11km door het centrum dat nu volledig in
kerstsfeer is gehuld, langs steegjes, kerstmarkten en het Sneeuw- en IJssculpturenfestival.
Er is animatie en hutsepot voorzien in de startzaal, waar in de namiddag ook de kerstman zal
zijn. Bovendien kan je deelnemen aan een tombola t.v.v. het Ariane Leukemiefonds.
Afspraak: Om 13u30 in station Oostende of om 14u15 in KTA, Rijselstraat 5 te St. Michiels.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 17/12.

 Zaterdag 19/12: DANSAVOND CONTACT-SOIREE IN BRUGGE
Weeral een avond voor de fervente dansers onder onze leden.
Salons Lodewijk van Maele in Sint Kruis (Brugge) is een prachtige locatie waar 'Contact
Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Wij laten het aan onze leden over om er een gezellige fuifavond van te maken.
Afspraak: Om 21u aan Salons 'Lodewijk Van Male', Maalsesteenweg 488 te St. Kruis (Brugge).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy 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 27/12: KERSTWANDELING IN OOSTENDE
Naar jaarlijkse gewoonte 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, waar
we eerst nog genieten van een warm drankje en een leuke babbel.
Op het einde van de namiddag kunnen we nog iets nuttigen om ons weer op te warmen.
Voor de wandeling (start rond 16u30) is met dit winterweer 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 25/12.
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 Donderdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
De dagen van het jaar zijn weer met een sneltreinvaart voorbij gevlogen.
Op deze laatste avond van 2015 laten we ons verwennen met een lekkere maaltijd in de
gezellige sfeer van restaurant Groeneveld. Op het menu staat:
Feestelijk onthaal met borrelend aperitief en kleurrijke startertjes
***
Rolletje van gerookte zalm met fijne groentjes en gebakken scampistaartjes
***
Gesauteerde Sint-Jacobsnootjes met witloof en spekjes, tuinkruidensaus
***
Lamskroontje met dragonsaus, palet van groentjes en gegratineerde aardappelen
***
Framboos- en kiwisoepje met vanille-ijs en kletskopje
***
Koffie en minitaartje
***
Aperitief, geselecteerde wijnen en alle dranken tot 3 uur inbegrepen
Na het eten zullen 'DJ's on the Road' ons verwennen met heerlijke dansmuziek, voor ieders
smaak, tot in de vroege of zelfs late uurtjes van de eerste dag van het nieuwe jaar.
Afspraak: Om 18u45 aan restaurant Groeneveld, Torhoutsesteenweg 655 te Oostende.
Prijs: € 85
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
Het volledige bedrag dient betaald te zijn voor 08/12.

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig,
voorspoedig, gezond en liefdevol 2016
2016

