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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
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Lidgeld: € 54 per jaar
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2016
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
08/01
09/01
10/01
11/01
12/01
15/01
15/01
22/01
31/01

– Zie hieronder ook bij de 'activiteiten voor de volgende maanden'.
– Genyflore verwittigen voor de spelletjesavond op 15/01.
– Caroline verwittigen en € 28 storten voor het optreden van 10cc op 27/02.
– Genyflore verwittigen en € 10 of € 38 storten voor de Nieuwjaarsreceptie op 04/03.
– Caroline verwittigen voor de 'apres-sauna lunch' op 17/01.
– Genyflore verwittigen en € 20 storten voor De Frivole Framboos op 04/03.
– Uiterste datum voor overschrijving van het lidgeld voor 2016.
– Caroline verwittigen en het gepaste bedrag storten voor 'Zwem en Sauna' op 17/01.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 31/01.
– Genyflore verwittigen en € 29 storten voor Valentijn op 13/02.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 06 februari gaan we om 20u naar Guga Baul met de laatste voorstelling van zijn
theatertournee ‘In Team’ in het Kursaal van Oostende. Tickets kosten € 23 maar wij sponsoren
€ 3. Ze kunnen verkregen worden door snel Nancy te verwittigen en € 20 te storten.
Op vrijdag 12 februari geeft toneelkring Kiektekè om 20u een voorstelling van hun nieuwste
stuk ‘Liefde en Moord’ in CC De Branding in Middelkerke. We hebben reeds tickets voor deze
voorstelling. Voor € 8 kan je mee als je snel Genyflore verwittigt en stort op onze rekening.
Op zaterdag 13 februari gaan we Valentijn vieren in zaal Ten Stuyver met een etentje en een
dansavond. Je kan reserveren door Genyflore te verwittigen en € 29 te storten voor 31 januari
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Op vrijdag 26 februari komt stand-up comedian Han Solo om 20u30 naar CC De Grote Post in
Oostende met zijn avondvullende show ‘Kloenke’. We hebben reeds een aantal tickets voor de
snelste die Genyflore verwittigen en € 14 storten op de rekening.
Op zaterdag 27 februari om 20u is de legendarische band 10cc in CC Zomerloos in Gistel voor
één van hun (slechts) twee optredens dit jaar in België. Ook hiervoor hebben we reeds een aantal
tickets voor de snelste die Caroline verwittigen voor 09/01 en € 28 storten op onze rekening.
In een vorige Nieuwsbrief hebben we reeds gemeld dat De Frivole Framboos op 04 maart om
20u naar CC Scharpoord in Knokke-Heist komt met een nieuwe show ‘Delicatissimo’. Tickets
kunnen nog verkregen worden door Genyflore te verwittigen en € 20 te storten voor 12/01.

 Zaterdag 02/01: FRISSE WINTERWANDELING NAAR DE NIEUWJAARSDUIK
Na deze feestperiode met uitzonderlijk veel eten gaan we vandaag wat 'sporten'.
We starten de namiddag in de Champs Elysees. Van daar wandelen we over de Zeedijk tot
aan De Drie Gapers waar we kunnen genieten van het jaarlijkse schouwspel van enkele
duizenden moedige mensen die in het (dit jaar wellicht niet) ijskoude water duiken.
Alvorens terug op te warmen met een heerlijke kop koffie en een pannenkoek trekken we
nog naar de tentoonstelling 'Verstild 'van Herman Billaert in de Venetiaanse Gaanderijen.
Afspraak: Om 14u in de Champs Elysees, Koningin Astridlaan 15 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 31/12.

 Vrijdag 08/01: 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 06/01.

 Zaterdag 09/01: DANSAVOND VAN 'INSTITUUT SCHAKEL' IN GISTEL
Bewust op zoek gaan naar een partner kan via Instituut Schakel. Deze vereniging bestaat
sinds 1950 en richt zich tot alleenstaanden. Gedurende 50 jaar zijn duizenden erin geslaagd
op deze wijze een ‘leven-met-twee’ te beginnen.
Schakel's dansfeesten voor alleenstaanden gaan op verschillende locaties door. Het zijn
gezellige bijeenkomsten met aangepaste dansmuziek in sfeervolle zalen.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal Ten Putte, Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 07/01.

 Vrijdag 15/01: SPELLETJESAVOND MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE
Genyflore nodigt jullie bij haar thuis uit voor een gezellig samenzijn in de vorm van een
spelletjesavond met een hapje en een drankje. Iedereen brengt zijn favoriete spel mee
(Monopoly, Scrabble, kaarten, enz.).
De kosten worden achteraf gedeeld onder het aantal deelnemers, maar dit zal zeker niet veel

3
meer dan 5€ p.p. zijn. Wees er vlug bij, want de plaatsen zijn beperkt!.
Afspraak: Om 19u30 in de Stokkellaan 175 te Oostende.
Prijs: max € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 08/01.

 Zaterdag 16/01: DANSAVOND VAN 'CONTACT-SOIREE' IN GITS
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'De Oude Melkerij' in Gits is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'De Oude Melkerij', Stationsstraat 143b te Gits-Hooglede.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 14/01 (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 17/01: LADIES ONLY !!! ZWEM- EN SAUNA VOORMIDDAG
Vandaag hebben we ervoor gekozen om de activiteit tot onze vrouwelijke leden te beperken.
Ze spreken af aan de ingang van Vayamundo Club Ravelingen, waar naast het indoor zwembad
ook relaxerende whirlpools en sauna's zijn. Vergeet dus zeker je badpak (want naakt
ontspannen is hier zeker niet toegelaten !!!) en ander zwemgerief (handdoek e.d.) niet.
Afspraak: Om 9u15 aan Vayamundo (ingang Kinkhoorn), Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Zwemmen € 3,5, sauna € 7,5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 3,5 of € 7,5 of € 11 storten voor 15/01.

 Zondag 17/01: 'APRES-SAUNA LUNCH'
Om 12u kunnen onze andere leden de (reeds voorverwarmde) 'ladies' vervoegen in Bistroom
'De Baron' voor een gezamenlijke lichte lunch en verder nog een gezellige namiddag.
Op hun spijskaart staan vooral verse pasta's en acht verschillende huisgemaakte kroketten.
De spaghetti bolognese van deze zaak wordt bij de beste van het land gerekend !!
Wat we daarna nog doen hangt volledig af van het weer.
Afspraak: Om 12u in Bistroom 'De Baron', Dorpsstraat 81 te Oostende.
Prijs: Bepaal je zelf
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 11/01.

 Vrijdag 22/01: 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: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 21/01.
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 Zondag 24/01: ONZE JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE
Vandaag zijn we voor de negende 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:
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
*****
koffie of thee
*****
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, bier of frisdrank) inbegrepen
Vanaf 15u 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!
Tijdens de voorstelling worden we verwend met drankjes en gebak.
Afspraak: Om 12u of om 15u in het Koninginnehof, Platanendreef te Oostende.
Prijs: Receptie € 10, etentje € 28
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 of € 38 storten voor 10/01.

 Vrijdag 29/01: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
Een gezellige praat- en ontmoetingsavond voor zowel leden alsook nieuwelingen. Op deze avond
kunnen geïnteresseerde singles op een ongedwongen manier en in een aangename sfeer kennis
maken met onze vriendenkring en haar werking.
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 € 4,30 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 27/01 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 31/01: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarigen van de maanden oktober, november en december te
verwennen met een lekker ontbijt. Hiervoor betalen de jarigen € 5, de niet-jarigen € 10.
Deze keer starten we om 9u30 met een uitgebreid Amerikaans ontbijt in Ramada Ostend.
Afspraak: Om 9u30 in Ramada Ostend, Leopold II Laan 20 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 22/01.

