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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 – DECEMBER 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 - Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
- 21/12 – Genyflore verwittigen en € 8 storten voor de cinema-avond op 23/12.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Op zaterdag 21 januari houden wij weer de nieuwjaarsreceptie voor onze leden in het
Koninginnehof. Het wordt deze keer een SPECIALE EDITIE, want WE BESTAAN 10 JAAR
We vieren dus ook tegelijkertijd ons JUBILEUMSFEEST. Jullie mogen je deze keer verwachten
aan een unieke, ludieke en niet te missen verrassing.
Het feest gaat deze keer door op een zaterdag. We starten om 15u met de receptie.
De namiddag wordt dan weer gevuld met ons foto-overzicht van 10 jaar, waarbij jullie weer met
drankjes en hapjes worden verwend.
s'Avonds om 19u bieden we onze leden een uitgebreid 3-gangenmenu aan tegen een zeer
schappelijke prijs en om 21u maken we ons klaar voor de unieke verrassingsact, die u gratis door
de Vriendenkring wordt aangeboden!
De prijzen voor de receptie en het avondeten blijven identiek aan de vorige jaren: € 10 voor de
receptie en € 38 voor de receptie en het etentje.
HOU ZEKER DEZE DATUM VRIJ IN JULLIE (DRUKKE) AGENDA!! Wil je toch al zeker zijn
van een plaatsje, dan is inschrijven bij Genyflore en storten op onze rekening nu al mogelijk.

2

 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 03/12: LIVE OPTREDEN: VEERLE MALSCHAERT 'BOEGBEELD'
Boegbeeld is een onewoman comedyshow van het soort dat je nooit eerder zag, een show waar
je mag lachen ... én huilen. Want dat doet Veerle Malschaert zelf ook. In deze taboe
doorbrekende voorstelling houdt ze een pleidooi voor LOL én COL: laugh én cry out loud.
Als moeder van 2 kinderen, pas gescheiden en soms ontroostbaar, laat Veerle de lach surfen
op een zee van tranen. Ontwapenend eerlijk en kwetsbaarder dan ooit, sleept ze je mee in een
rollercoaster van emoties en een bad van herkenbaarheid.
Boegbeeld gaat over huilende terroristen en emotionele vluchtelingen / mens en menselijk
zijn in tijden van crisis / over verdriet plassen en flikken in paniek doen slaan / over kinderen
die je bij je eierstokken hebben / over vallen en weer opstaan en blijven gaan ...
Deze straffe comédienne is reeds aan haar 4de show toe. Haar nieuwe show 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.

 Zaterdag 03/12: DANSAVOND VAN 'CONTACT SOIREE' IN GISTEL
Alweer 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 voor 01/12 (reservering van een tafel).

 Vrijdag 09/12: DAGUITSTAP: KERSTSFEER IN DUSSELDORF
Dusseldorf is een geweldige stad voor kerstshoppen. Het gehele centrum is tijdens de
kerstmarkt prachtig versierd. Aan de etalages wordt veel tijd besteed. Het ziet er allemaal
erg sfeervol uit. Kerstshoppen in Dusseldorf is tijdens de kerstperiode echt een feestje!.
Afspraak: Om 06u30 aan OC 't Viooltje, Violierenlaan 3B te Oostende.
Prijs: € 17
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteitis reeds afgesloten.
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 Zondag 11/12: WANDELING ROND EN OVER DE 'HOGE BLEKKER'
We wandelen over de hoogste duin van België! Het wordt een heerlijk winterse wandeltocht
van zo'n 10 km met heel wat natuurgebieden: de Doornpanne, Hannecartbos, Hoge Blekker,
Plaatsduinen, Voorduinen, Schipgatduinen.
De tocht gaat over allerhande soorten paden (ook zand) dus voorzie zeker goede kledij.
We kunnen afspreken om samen naar daar te rijden. Gaat enkel door bij droog weer.
Afspraak: Om 13u45 aan de inschrijvingsstand van De Witte Burg, Witte Burg 92 te
Oostduinkerke.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 10/12.

 Vrijdag 16/12: 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 14/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 17/12: WANDELING: OOSTENDE IN KERSTLICHT
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.
We brengen onderweg ook een bezoekje aan het Stadsmuseum Oostende.
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 15/12.

 Vrijdag 23/12: 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: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 21/12.
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 24 & 25/12: KERSTMIS

We wensen al onze leden en hun dierbare familie een heel gezellig

kerstweekend
 Zaterdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
Vandaag vieren we Oudejaarsavond weer samen met onze leden in restaurant Groeneveld.
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.
Afspraak: Om 18u45 aan Feestzaal Groeneveld, Torhoutsesteenweg 655 te Oostende.
Prijs: € 85 (leden) of € 95 (niet-leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

