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

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 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 – NOVEMBER 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
02/11
09/11
11/11
11/11
11/11
24/11
24/11

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 21 storten voor het etentje met spelavond op 06/11.
– Caroline verwittigen voor de herfstwandeling op 11/11.
– Genyflore verwittigen en € 8 storten voor de cinema-namiddag op 13/11.
– Caroline verwittigen en € 10 of € 12 storten voor de expo van Picasso op 19/11.
– Caroline verwittigen voor het Grieks etentje op 19/11.
– Genyflore verwittigen en € 13,5 storten voor 'Kunst in de cinema' op 27/11.
– Eddy verwittigen voor de voordracht 'Oostendse Ijslandvaarders' op 02/12.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Zaterdag 31 december vieren we samen Oudejaarsavond. Dit jaar gaat het feest weer door in
restaurant Groeneveld in de Torhoutsesteenweg 655 in Oostende.
De prijs voor deze avond is normaal € 95 maar onze leden betalen maar € 85.
Op het menu staat:
o Feestelijk onthaal met borrelend aperitief en welkomsthapjes
o Oase van schaaldieren en zeedelicatessen ‘Pico Bello’
o Zeebaarsfilet met parelcouscous in een lichte garnalensaus
o Filet van damhert met butternut, groene kool, romig sausje verrijkt met jeneverbessen
o Ijssoufflé met sinaasappel
o Koffie en versnaperingen
o Aperitief, geselecteerde wijnen en alle dranken tot 3 uur inbegrepen
De ambiance wordt verzekerd door DJ’s on the road.
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Eind januari of begin februari houden we voor de tiende maal onze eigen 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
en om 15u starten we dan met de eigenlijke receptie. De namiddag wordt gevuld met ons fotojaaroverzicht en daarbij worden we verwend met de nodige hapjes en drankjes.
Ook de prijs blijft identiek aan vorig jaar: € 10 voor de receptie en € 28 voor het etentje.
Hou zeker deze data al vrij in jullie drukke agenda !! Wil je toch al zeker zijn van een plaatsje
dan is inschrijven bij Genyflore voor beide activiteiten nu al mogelijk.

 Zaterdag 05/11: LIVE OPTREDEN: JEAN BLAUTE & CO
Dit trio topgitaristen trekt samen de boer op.
Jean Blaute is naast muzikant en producer ook een tv-persoonlijkheid. Hij was een van de
motorrijders in De Bende van Wim.
Eric Melaerts speelde gitaar bij grote bands als Soulsister en Clouseau.
Jean-Marie Aerts, afkomstig uit Zeebrugge, bepaalde mee de sound van TC Matic en Arno.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Oostende.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 06/11: ETENTJE EN SPELAVOND IN HET CASINO VAN OOSTENDE
Omdat het de vorige keer zo goed is meegevallen doen we dit nog een keer over! Van zondag
tot donderdag biedt het casinorestaurant Fortuna een dagschotel aan. Voor de supergunstige
prijs van € 21 krijg je er een voor-, een hoofd- en een nagerecht, inklusief € 5 speltegoed.
Op zondag is het altijd steak. Na het etentje wagen we onze kans aan de roulettetafels.
Afspraak: Om 17u30 aan de ingang van het Casino, Oosthelling 12 te Oostende.
Prijs: € 21
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 21 storten voor 02/11.

 Vrijdag 11/11: HERFSTWANDELING IN NATUURGEBIED 'DE WESTHOEK'
Deze herfstwandeling start en eindigt bij het bezoekerscentrum 'De Nachtegaal' in De
Panne. De Nachtegaal ligt op de overgang van het Calmeynbos en de Oosthoekduinen.
De wandeling omvat 2 lussen, één in de voormiddag en één in de namiddag.
De totale afstand is 16 km en gaat volledig door natuurgebied.
's Middags picknicken we (eigen lunchpakket meebrengen !!) in 'De Nachtegaal'.
Afspraak: : Om 9u45 in bezoekerscentrum de Nachtegaal, Olmendreef 2 te De Panne
Wie met ons wil meerijden komt om 8u45 voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 09/11.
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 Zondag 13/11: CINEMA-NAMIDDAG IN DE KINEPOLIS
Deze namiddag 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 we nog pannenkoeken eten met een kop koffie.
Afspraak: Om 13u45 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 11/11.

 Zaterdag 19/11: EXPO VAN PICASSO EN MIRO IN BRUGGE (MET GIDS)
Op de site Oud Sint Jan brengt Xpo Center Bruges grafisch werk dat Picasso maakte tussen
1930 en 1970. Elke gravure of lithografie is een origineel werk. Met 300 werken is dit een
indrukwekkend grote en belangrijke collectie. Naast de grafiek zijn er ook enkele originele
creaties in aardewerk. We bezoeken deze tentoonstelling met een gids.(1u30).
Daarna is er nog de mogelijkheid om de werken van Joan Miro te bezoeken, een tijdsgenoot
van Picasso. Een combinatie van beide expo’s dompelt de bezoeker onder in de tijdsgeest
waarin het kubisme en het surrealisme volop tot ontwikkeling kwamen.
Miró is net als Picasso een Spanjaard, maar de twee kunstenaars hebben elkaar voor het
eerst ontmoet in Parijs. (individueel bezoek, reken een half uurtje).
De gids bij Picasso wordt door ons gesponsord.
Afspraak: Om 14u in het station van Oostende of om 14u45u aan de balie van Oud Sint Jan,
Mariastraat 38 te Brugge.
Prijs: € 10 (Picasso) en € 2 (Miro)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 10 of € 12 storten voor 11/11.

 Zaterdag 19/11: CULINAIRE WERELDREIS: GRIEKS ETENTJE BIJ EL GRECO
Na de tentoonstelling belonen we onszelf met de typisch traditionele gerechten van het
Griekse restaurant 'El Greco' in Brugge. Dit restaurant is sinds 1980 een familierestaurant
en er heerst een gezellige Griekse sfeer
Wie niet meeging naar de tentoonstelling is uiteraard ook welkom.
Afspraak: Om 18u in El Greco, Sint-Jacobsstraat 48 te Brugge.
Prijs: Zelf te bepalen
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 11/11.

 Zaterdag 19/11: DANSAVOND VAN 'CONTACT SOIREE' IN OOSTKAMP
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'Boldershof' in Oostkamp is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal 'Boldershof', Schooldreef 44 te Oostkamp.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 17/11 (reservering van een tafel).
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 Vrijdag 25/11: 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 de 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 23/11 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 27/11: KUNST IN DE CINEMA: HIERONYMUS BOSCH
Kunst in de Cinema is de grondlegger en marktleider van het brengen van blockbusterkunstevenementen van over de hele wereld naar filmzalen. De films zijn vervlochten met
biografieën van kunstenaars en beeldmateriaal van achter de schermen van de galerijen. De
laatste drie seizoenen trokken meer dan 1 miljoen toeschouwers naar filmzalen over de hele
wereld. En het belangrijkste is misschien wel dat de films gemaakt zijn voor het grote scherm
en ze een filmische reis bieden door ’s werelds populairste kunst en kunstenaars. Deze film is
gebaseerd op de bejubelde eenmalige tentoonstelling waarin praktisch al zijn belangrijkste
schilderijen en tekeningen van over de hele wereld werden samengebracht in zijn
geboorteplaats Den Bosch (Nederland). De film vraagt wie Hiëronymus Bosch nu precies is.
Waarom zijn vreemde en excentrieke schilderijen zo populair zijn? Hoe slaat hij een brug
tussen de middeleeuwse wereld en de wereld van de Renaissance? Waar kwamen zijn
ongebruikelijke en tijdloze verschijningen vandaan? Ontdek de levendige fantasie en
bijzonder merkwaardige wereld van één van de prominentste genieën van de kunstwereld.
Afspraak: Om 14u20 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 13,50
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 13,50 storten voor 24/11.

 Vrijdag 02 /12: VOORDRACHT: DE OOSTENDSE IJSLANDVAARDERS
Voor vtbKultuur Bredene brengt Joris Surmont vanavond een lezing over zijn wedervaren in
de visserij. De Oostendenaar voer als werktuigkundige op twee IJslandtrawlers.
Bij de lezing hoort de vertoning van de documentaire film 'Winden'. De prent werd in de
periode 1972-1976 door de spreker opgenomen aan boord van de IJslandtreiler O.182 Caesar,
die toen aan de IJslandse zuidkust viste.
Afspraak: Om 19u aan VC De Fakkel, Zwanenstraat 11 te Bredene.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 25/11.

 Zaterdag 03/12: LIVE OPTREDEN: VEERLE MALSCHAERT
Deze straffe comédienne is reeds aan haar 4de show toe. Haar nieuwe show ‘Boegbeeld’ is
zowel hilarisch als ontroerend. Naast comédienne is Malschaert ook actrice. Zo was ze te zien
in de populaire reeks Flikken als Carla.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

