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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 – DECEMBER 2017
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
07/12
07/12
27/12

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen voor het bezoek aan Luchthaven Oostende op 10/12.
– Caroline verwittigen en € 10 storten voor de 'Cristo-uitstap' naar Brussel op 16/12.
– Genyflore verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 29/12.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Volgend jaar vieren we ons jaarlijks Nieuwjaarsfeest op zondag 11/02 in feestzaal Groeneveld.
We beginnen de dag om 12u voor diegenen die willen genieten van het warme en koude buffet.
Voor de anderen start het om 15u met de namiddagactiviteiten, waaronder onze traditionele
voorstelling van ‘Het jaaroverzicht in beeld’ en het verdelen van de geschenkjes.
In de pauzes genieten we van een uitgebreid desserten buffet. Hou deze datum zeker vrij !!!
Op de zaterdagen 27 januari, 10 februari en 10 maart maken we telkens een andere
wandeling langs locaties in het kader van kunstproject ‘Het Vlot -- Kunst is (niet) eenzaam’.
Voor de ingang in een aantal locaties waar kunst wordt tentoongesteld kan een ‘abonnement’ van
€ 16 gekocht worden. Dit ‘abonnement’ blijft geldig voor de volledige duur van het project.
Heb je interesse in één of meer van deze wandelingen dan kan je nu al deze data vrijhouden.
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 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 09/12: ZWEM- EN WELLNESS AVOND
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.
Achteraf gaan we natuurlijk ook nog iets drinken om het uitgezwete vocht te compenseren..
Afspraak: Om 18u45 aan Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Zwemmen € 3,50, sauna € 7
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 07/12. We betalen ter plaatse.

 Zondag 10/12: GELEID BEZOEK AAN DE LUCHTHAVEN (MET GIDS)
Sinds korte tijd is het mogelijk om een geleid bezoek aan de luchthaven van Oostende te
brengen. Dit bezoek duurt ca. 2 u (14-16u) en omvat o.a. onthaal in de inkomhal, een
gecommentarieerde projectie van een bedrijfsfilm in de conferentiezaal en een rondgang met
commentaar over de verschillende luchthavenfuncties. Uit veiligheidsoverwegingen vindt het
bezoek aan de “ landzijde” plaats. Na het bezoek kunnen we in de cafetaria van het Domein
Raversijde bij een drankje nog een beetje napraten.
Afspraak: Om 13u45 in de inkomhal van de luchthaven Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 889.
Prijs: GRATIS (gids wordt gesponsord)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 07/12.

 Zaterdag 16/12: DAGUITSTAP: BRUSSEL EN DE CHRISTO EXPO (MET GIDS)
In de voormiddag bezoeken we met een gids in het ING Art Center een tentoonstelling van de
stadsprojecten van inpakkunstenaar Christo en wijlen zijn vrouw Jeanne-Claude. We kennen
de beelden van het Rijksdaggebouw in Berlijn of de Pont Neuf in Parijs die zij inpakten, maar
wat maakt deze kunstenaar nu zo uniek en de moeite waard?
s'Middags gaan we eten in het restaurant van het Muziekinstrumentenmuseum met een mooi
uitzicht over Brussel.
s'Namiddags is er nog (vrijblijvend) keuze uit een bezoek aan de tentoonstelling 'Digital Art'
(gratis), kerstsfeer opsnuiven op de Grote Markt of een Kerstwandelroute van 3,5km.
Je kan op de terugweg nog (om 18u30) een historische lichtwandeling maken door Gent.
Tegen dan zijn er misschien al voordelige 'shoppingtickets' van de nmbs, anders kan onze
railpass (= € 15) gebruikt worden.
Afspraak: Om 8u25 in de lokettenzaal van Station Oostende.
Prijs: € 10 (zonder trein en lunch)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 10 storten voor 07/12.
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 Zaterdag 16/12: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OEDELEM
Contact Soiree organiseert al jaren dansavonden voor singles. Het dansrepertoire is heel
gevarieerd met swing, slow, quickstep, rock –n-roll, chachacha en Discoswing vanaf de jaren
70/80 tot en met de hedendaagse hits, tevens zijn verzoeknummers mogelijk.
Dit wordt dus weer een leuke avond voor de fervente dansers onder ons.
Afspraak: Om 21u in domein 'Zandberghoeve', Zandberg 12 te Oedelem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 14/12 (voor reservering van een tafel).

 Zondag 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 het CultuurCafé van de
Grote Post, waar we eerst nog genieten van een (warm) drankje en een leuke babbel.
Om 17u45 moeten we zeker in de Adolph Buylstraat zijn voor de gloednieuwe spectaculaire
lichtshow. 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, in het
Kerstdorp aan de ijspiste in het Leopoldpark.
Voor de wandeling (start rond 16u30) is met dit winterweer warme kledij en handschoenen
zeker geen overbodige luxe!!.
Afspraak: Om 15u in de Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 15/12.

 Vrijdag 22/12: LIVE OPTREDEN: BARRY WHITE EXPERIENCE
Bijna vijftien jaar na het overlijden van de enige echte Barry White, tourt “The Barry White
Experience” doorheen de wereld en houdt op die manier de muziek van de legendarische Barry
White in de harten van de muziekliefhebber levend. Frontman Eric Conley schittert niet
alleen in zijn strakke pak, maar maakt mogelijk nog meer indruk met zijn diep warme soulstem
en entertainers kwaliteiten. Een 18 koppig internationaal orkest met danseressen brengt
samen met hem een dikke twee uur de grootste hits van Barry White... What Am I Gonne Do…
Never Gonne Give You Up.... The First, The Last My Everything.... Can’t Get Enough of Your
Love Baby …. Let The Music Play ….enz. .
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 55
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 23/12: KERSTBOWLING MET 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 21/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

4

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

kerstweekend
 Vrijdag 29/12: 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: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 27/12.

 Zondag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
Vandaag vieren we Oudejaarsavond weer samen met onze leden in restaurant Groeneveld.
De prijs voor deze avond is normaal € 98 maar onze leden betalen maar € 88.
Op het menu staat:
o Feestelijk onthaal met borrelend aperitief en welkomsthapjes
o Vitello tonato 'New Style'
o Sint-Jacobsnootjes met zalfje van zoete aardappel en groene kruidensaus
o Goudgebraden suprême van fazant met groentencarrousel, aardappelgratin en saus met
banyul
o Verrassend dessertenbord 'Groeneveld'
o Koffie en versnaperingen
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: € 88 (leden) of € 98 (niet-leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

