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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 (12 maanden)
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 2017
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2017
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Snel
Snel
Snel
Snel
07/01
22/01

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 7 storten voor bezoek aan het Abdijmuseum op 08/01.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor het nieuwjaarsconcert van Blush op 15/01.
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor het toneel van Kiektekè op 03/02.
– Genyflore verwittigen en € 10 of € 38 storten voor de Nieuwjaarsreceptie op 21/01.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 29/01.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
NIET VERGETEN: op 21 januari vieren we onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie maar
tegelijkertijd ook ons 10-jarig jubileum! Jullie mogen je aan een bijzondere namiddag en avond
verwachten met een extra verrassing! We hopen dus op een talrijke opkomst.
Voor onze nieuwelingen die pas dit jaar lid zijn geworden is dit dé gelegenheid om in één keer
heel veel leden van onze vriendenkring te leren kennen.
Op zaterdag 03 maart brengt Tableau No 1 ('Thuis-acteurs' Bart Van Avermaet, Bert
Cosemans en ‘Bill’ Barberis) om 20u het stuk Ping Pong in MEC Staf Versluys te Bredene.
Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en storten € 14 op onze rekening.
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Op zaterdag 18 maart treedt Bart Herman met orkest en zijn nieuwe show op in het Staf
Versluyscentrum te Bredene.
Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en storten € 18 op onze rekening tegen 15/01.
Op zondag 26 maart is er om 16u in CC Zomerloos in Gistel het Blueprint–bluesfestival.
Op het programma: Joanne Shaw Taylor (U.K.), Marino Noppe Band, Tiny Legs Tim (duo) en
Ed De Smul (duo). Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en storten € 18 op onze rekening.
Op vrijdag 07 april geeft Dirk Draulans in een boeiende voordracht zijn voorstelling van de
evolutietheorie van Darwin.
Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en storten € 10 op onze rekening tegen 30/01.

 Vrijdag 06/01: 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.
Om onze eerste activiteit van het nieuwe jaar te vieren wordt deze gratis aangeboden..
Afspraak: Om 19u30 bij Genyflore in de Stokkellaan 175 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 03/01.

 Zondag 08/01: BEZOEK AAN HET ABDIJMUSEUM IN KOKSIJDE (MET GIDS)
We bezoeken o.a. de tentoonstelling 'St.-Idesbald en de 1.000 skeletten': meer dan 1000
skeletten werden er opgegraven op de site van Abdij Ten Duinen. Een ervaren gids neemt je
mee op sleeptouw. Een sterke aanrader!
Verder kunnen we ook nog de abdijruïnes bezoeken en het dagelijkse abdijleven ervaren.
Na het bezoek verwennen we de innerlijke mens nog in een leuke horecazaak.
Afspraak: Om 14u15 aan Abdij Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2 te Koksijde.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en € 7 storten.

 Zaterdag 14/01: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OEDELEM
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'Zandberghoeve' in Oedelem is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal Zandberghoeve, Zandberg 12 te Oedelem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12/01 (reservering van een tafel).

 Zondag 15/01: LIVE OPTREDEN: NIEUWJAARSCONCERT BLUSH
Oorspronkelijk was Blush een uit de hand gelopen hobby van enkele dames die graag
ceremonies opluisterden. Dankzij de kwaliteit kregen ze ook voet aan grond in enkele
culturele centra. Nu brengen ze een heel vrolijke mengvorm van klassiek, chanson, pop en
gospel aangepast aan het publiek. Haast op maat, maar met voor ieder wat wils.
In de toegangsprijs zit ook een drankje en gebakje inbegrepen. Beperkt aantal plaatsen.
Afspraak: Om 14u45 aan CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Nancy verwittigen en € 10 storten.
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 Zaterdag 21/01: ONZE JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE
Vandaag zijn we voor de tiende 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 open om 15u.
Na de toespraak van de voorzitster verwennen we jullie 'niet alleen' met een fotoreportage
over onze activiteiten van het voorbije jaar, maar blikken ook terug op 10 jaar Vriendenkring
en zo'n 1414 activiteiten!
Eddy, onze secretaris en huisfotograaf, heeft tijd nog moeite gespaard om jullie kapriolen op
groot scherm te presenteren. Plezier en hilariteit gegarandeerd!
Tijdens de voorstelling worden we verwend met drankjes en hapjes en daarna, na een korte
pauze, volgt een lekker etentje met volgend menu:
gemengde salade met kerstomaatje, gebakken spekreepjes,
appelblokjes en een vinaigrette van verse kruiden
*****
varkenshaasje met een sausja van oesterzwammen
op een bedje van prei met denne-aardappelen
*****
tiramisu met amaretto en koffie
*****
koffie of thee
*****
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, pils of frisdrank) inbegrepen
Na het etentje, en naar aanleiding van ons 10-jarig jubileum, volgt er een niet te missen,
bijzonder ludieke verrassing!.
Afspraak: 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 07/01.

 Zondag 22/01: RUSTDAG
Na de zware inspanningen geleverd door het bestuur voor en tijdens onze Nieuwjaarsreceptie
en het Jubileumfeest nemen we vandaag een welverdiend dagje rust.

 Vrijdag 27/01: 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: € 10,5 voor de spaghetti, € 18,90 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,50 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 25/01 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zondag 29/01: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarigen van de maanden oktober, november en december te
verwennen met een lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Hiervoor betalen ze amper
€ 5. Uiteraard zijn ook de niet-jarigen van harte welkom! Die betalen dan wel € 10.
Afspraak: Om 9u in Hotel Acces, Van Iseghemlaan 21 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 22/01.

 Vrijdag 03/02: TONEEL: KIEKTEKE 'DOE HET ZELF NEUSHOORN !'
Om een actie ten voordele van de in het wild levende neushoorns financieel te steunen, besluit
Michel, de voorzitter van de doe-het-zelf club 'Waar een wil is, is een weg', om samen met de
bestuursleden van de groep een toneelstuk op te voeren. Op het einde van de bestuursvergadering gaan de anderen akkoord om mee te spelen. Naast Ronny, de ondervoorzitter, die
zijn eigen toneelspel fel overschat, is er niemand die enige toneelervaring heeft. Als je
daarbij nog weet dat Michel de toneeltekst die hij zelf heeft geschreven, ook zal regisseren
en dat hij erop staat om zelf de hoofdrol te spelen, kan je vermoeden dat de repetities en de
uiteindelijke opvoering niet van een leien dakje zullen verlopen.
Afspraak: Om 19u30 aan CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Nancy verwittigen en € 8 storten.

 Zondag 05/02: ZWEM- EN SAUNAVOORMIDDAG
Na de 'redelijk mislukte' sauna-activiteit van oktober doen we het nog eens over.
Voor het misverstand heeft de directie van Vayamundo ons een aantal gratis saunabeurten
beloofd, het verschil wordt door ons bijgepast zodat iedereen gratis kan gaan.
We spreken af aan de ingang van Vayamundo Club Ravelingen, waar naast het indoor zwembad
ook relaxerende whirlpools en sauna's zijn. Vergeet zeker je badpak of zwembroek (naakt
ontspannen is hier absoluut niet toegelaten !!!) en ander zwemgerief (handdoek e.d.) niet.
Afspraak: Om 9u15 aan Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Zwemmen € 3,5, sauna GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 3,5 storten voor 02/02.

 Zondag 05/02: 'APRES-SAUNA LUNCH' IN RESTAURANT DE KOKPIT
Om 12u kunnen de 'zwemmers' en ook onze andere leden terecht in restaurant De Kokpit, op
de hoogste verdieping van Vayamundo, voor een gezamenlijke lichte lunch.
Wat we daarna nog doen hangt volledig af van het weer.
Afspraak: Om 12u in restaurant De Kokpit van Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Bepaal je zelf
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 02/02.

