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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 – NOVEMBER 2017
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Op 25 september 2017 overleed in het AZ Zeno Campus Knokke-Heist ons lid

Marie-Rose Alliet
Ze is geboren te Zwevezele op 13 juli 1955 en plots overleden op 62 jarige leeftijd.
Marie-Rose was nog maar heel recent lid geworden van onze Vriendenkring nadat ze aanwezig was
op de daguitstap naar Oudenaarde op 19 augustus.
We betuigen ons medeleven aan de nabestaanden in naam van het bestuur en alle leden.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Snel
Snel
Snel
01/11
03/11
16/11
26/11

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 12 storten voor 'Blues in the box' op 03/11.
– Nancy verwittigen en € 9 storten voor toneel 'Ze houden van elkaar' op 24/11.
– Eddy verwittigen voor de 'dinner and dance' op 04/11.
– Caroline verwittigen voor het bezoek aan het design museum op 11/11.
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 18/11.
– Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 'spaghetti a volonté' op 01/12.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
31/12: Oudejaarsavond in feestzaal Groeneveld om 19u
Het is alweer zover: oudejaarsavond staat er aan te komen en we hebben alvast een aantal
plaatsen gereserveerd voor onze leden.
De prijs is € 98, maar wij sponseren € 10, zodat de prijs voor onze leden € 88 bedraagt.
In deze prijs is een 4-gangenmenu plus aperitief, hapjes en koffie, alsook alle dranken tot 3u ’s
morgens inbegrepen.
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Wie er weer bij wil zijn, verwittigt zo snel mogelijk Genyflore en stort € 88 (leden) of € 98 (niet
leden) op onze rekening. De plaatsen zijn beperkt, dus wees er vlug bij (op = op!).
Ook het menu is al gekend:
 Feestelijk onthaal met borrelend aperitief en welkomsthapjes
 Vitello tonato ‘New Style’
 Sint-Jacobsnootjes met zalfje van zoete aardappel en groene kruidensaus
 Goudgebraden suprême van fazant met groentencarrousel, aardappelgratin en saus met
banyul
 Verrassend dessertenbord ‘Groeneveld’
 Koffie
Aperitief, geselecteerde wijnen, alle dranken tot 03u, dienst en btw zijn inbegrepen.
Ambiance verzekerd door DJ’s on the Road.

 Vrijdag 03/11: LIVE OPTREDEN: BLUES IN THE BOX
In de reeks 'Blues in the box' is er vanavond een optreden van The Steppin Stones. Ze zijn
een jong blues-rock trio uit Hilton Head Island, South Carolina. Frontvrouw Hannah Wicklund
stichtte de band reeds op 9-jarige leeftijd. The Steppin Stones hadden al meer dan 1.100
shows gespeeld nog voor ze de wettelijk stemgerechtigde leeftijd hadden bereikt.
The Steppin Stones kunnen het best worden omschreven als een nostalgische rockband. Hun
invloeden zijn afkomstig van enkele muzikale legendes zoals Jimi Hendrix, Fleetwood Mac,
Tom Petty & Heartbreakers and Jeff Beck. Ze hebben ondertussen al 4 albums uit.
Afspraak: Om 20u in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: We hebben nog enkele tickets over voor de rapste die Nancy verwittigen
en € 12 storten op onze rekening.

Wacht bij het inschrijven en betalen voor een activiteit NOOIT tot de allerlaatste dag. Soms
moeten we al heel lang op voorhand bij de organisator een geschat aantal plaatsen boeken. Bij
het uitkomen van de Nieuwsbrief kunnen we dan ook niet altijd nog plaatsen bijkrijgen en is OP
wel degelijk OP. Voor het geven van de beschikbare plaatsen baseren we ons dan op de volgorde
van de BETALINGEN.

 Zaterdag 04/11: 'DINNER AND DANCE' IN EET- EN DANSCAFE MONROE
Tijdens het verjaardagsontbijt bleken enkele van onze leden zeer geïnteresseerd in de
'dinner and dance' formule van de Monroe.
Er is keuze uit 16 gerechten met o.a. vispannetje, rundstong, witloof, lasagne, 1/2 kip, enz.
De prijzen variëren van € 13 tot € 17 en er is 1 fles wijn per 2 personen inbegrepen.
Na het etentje is nog een gezellige dansavond voorzien.
Afspraak: Om 18u in eet- en danscafé Monroe, Distellaan 60 te Oostende.
Prijs: Bepaal je zelf en betaal je ter plaatse
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 01/11.
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 Zaterdag 11/11: BEZOEK AAN HET DESIGN MUSEUM IN GENT (MET GIDS)
Als werkkracht in de fabriek, personage in een film of als militaire drone. Iedereen weet hoe
een robot eruitziet. Maar heb je er ook al een ontmoet? Elke dag wordt de afstand tussen
mens en machine kleiner, zo heeft de smartphone ons leven nu al definitief veranderd.
De tentoonstelling 'Hello, Robot. Design tussen mens en machine' legt onze relatie met
technologie helemaal bloot. De gids wordt vandaag weer door ons gesponserd.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van station Oostende.
Prijs: Iedereen koopt zijn eigen tickets
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 03/11.
Wegens de diversiteit aan abonnementen, gratis kaarten, kortingen enz bij de NMBS
koopt iedereen zijn eigen ticket.
Als richtlijn geven we: Museum € 10, B-dagtrip € 17,70 (+60j) of € 20,60 (tot 60j).

 Vrijdag 17/11: CULINAIRE WERELDREIS NAAR OOST-EUROPA
Vanavond brengt de culinaire wereldreis ons naar Oost-Europa. In restaurant De Vlasschaard
in Stene worden we vergast op een Baltische avond. We krijgen er aperitief met Wodka &
Caviar, gekende en minder gekende gerechten zoals Boeuf Stroganoff, Borsjt, verschillende
salades en desserts. Dit alles voor € 40, maar wij sponsoren € 5 voor onze leden.
Afspraak: Om 19u15 in De Vlasschaard, Oud Strijdersplein 5 te Oostende (Stene dorp).
Prijs: € 35 (leden) of € 40 (niet leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 35 storten voor 05/11.

Hoe op een duidelijke manier uw overschrijving invullen:
Op de rekeninguittreksels zien wij steeds van wie de overschrijving komt. Je naam hoef je dus
zeker al niet meer te vermelden in het ‘mededelingenveld’.
Wat wel belangrijk is, is de omschrijving van de activiteit waarvoor je inschrijft. Maak het niet
te complex en vermeld gewoon (eventueel in het kort) de benaming van de activiteit zoals die op
de Nieuwsbrief staat.

 Zaterdag 18/11: FILMAVOND 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 nog niet naar huis maar ergens een lekkere 'pint pakken', of zoiets….
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 16/11.
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 Vrijdag 24/11: TONEEL: TK SPIEGEL 'ZE HOUDEN VAN ELKAAR'
Van meet af aan ben je getuige van de ‘heugelijke’ gebeurtenis die het huwelijk is en van de
jaren die erop volgen. Je trouwt om elkaar te steunen in goede en kwade dagen. Maar soms
laten de kwade dagen niet lang op zich wachten.
Er wordt je een spiegel voorgehouden over het samenleven, over misverstanden en het naast
elkaar praten, over sleur en overspel, over een vriend die opeens homo blijkt te zijn, over
ouders en schoonouders.
Een pittige relatiekomedie waarbij in een achttal taferelen al het goede en het minder goede
uit het leven van een koppel naar boven komt.
Afspraak: Om 19u30 in De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18 A te Oostende.
Prijs: € 9
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: We hebben een aantal kaarten gekocht voor de snelste die Nancy
verwittigen en € 9 overschrijven naar onze rekening.

 Zaterdag 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: € 10,90 voor de spaghetti, € 19,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,60 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.

We willen er NOGMAALS op aandringen om STEEDS ook de verantwoordelijke te verwittigen
als je aan een activiteit wilt deelnemen. De laatste tijd komt het weer regelmatig voor dat er
voor een activiteit wordt betaald, zonder dat de verantwoordelijke vooraf wordt verwittigd.
De betaling is voor de verantwoordelijke niet altijd (onmiddellijk) zichtbaar, zodat het gevaar
bestaat dat jullie aanwezigheid niet wordt genoteerd, met ergernis voor alle partijen achteraf…
Er staat in elke Nieuwsbrief HEEL DUIDELIJK bij elke activiteit:
‘X (= verantwoordelijke) verwittigen en –eventueel- € Y (= bedrag) storten voor Z (= datum)’
De gemakkelijkste en zekerste manier om je aanwezigheid door te geven is een e-mail naar
‘info@niet-alleen.be’. Heb je geen e-mail, zend dan een sms of bel de verantwoordelijke.

 Vrijdag 01/12: SPAGHETTI A VOLONTE IN SFEERCAFE MONROE
Eet je graag een lekkere spaghetti? Dan moet je vanavond weer in sfeercafé Monroe zijn.
Voor amper € 7 eet je hier zo veel van je lievelingsgerecht als je op kan krijgen.
Achteraf blijven we natuurlijk nog een tijdje 'plakken' voor een gezellig samenzijn.
Afspraak: Om 18u30 in eet- en danscafé Monroe, Distellaan 60 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 26/11.

