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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

ACTIVITEITEN – JANUARI 2018
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2018
   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Snel
Snel
Snel
04/01
18/01
18/01
26/01
02/02

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor 'De geschiedenis van Broadway' op 14/01.
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor de voorstelling 'Toetswiet' op 02/02.
– Genyflore verwittigen voor het etentje en de Magritte tentoonstelling op 07/01.
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 19/01.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 21/01.
– Caroline verwittigen en € 16 storten voor de wandelingen 'Het Vlot …'.
– Genyflore verwittigen en € 10 of € 39 storten voor ons Nieuwjaarsfeest op 11/02.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 03 maart is er het Bal du Rat Mort in het Kursaal van Oostende.
Langs deze weg willen we naar de belangstelling voor deze activiteit peilen, vermits meerdere
leden hiernaar hadden gevraagd. Een ticket kost € 25 maar we willen € 5 sponsoren.
Het thema is ‘Grease’ en verkleden is sterk aangeraden. Wie hieraan wil deelnemen verwittigt
Genyflore en stort zo snel mogelijk € 20 op onze rekening.
Op vrijdag 16 maart is er in het Kursaal van Oostende om 20u de Roy Orbison Story.
Barry Steele is wereldwijd gekend als één van de beste Roy Orbison-tributezangers
Geïnteresseerde verwittigen Genyflore en storten € 33 op onze rekening.
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 Zaterdag 06/01: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ICHTEGEM
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 Salons De Vrede, Moerdijkstraat 94 te Ichtegem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 04/01 (voor reservering van een tafel).

 Zondag 07/01: ETENTJE, MAGRITTE TENTOONSTELLING EN WANDELING
Na de indrukwekkende tentoonstelling deze zomer volgt er nu een najaarsexpo in Scharpoord
Knokke, waar we opnieuw de virtual tour kunnen beleven en waar er 14 muurgrote schilderijen
van Magritte te zien zijn. We starten onze uitstap met een etentje in het CaféCultuur,
bezoeken daarna de tentoonstelling en bij mooi weer maken we vervolgens een wandeling langs
het strand. De mensen die er deze zomer bij waren hebben gratis toegang met hun kaart. De
anderen betalen 8€ (wij sponseren 2€).
We hebben nog twee gratis tickets voor de eerste twee die zich aanmelden.
Afspraak: Om 12u30 (eters) of 14u30 in CaféCultuur, Maxim Willemspad 1 te Knokke-Heist.
Prijs: Gratis of € 8 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 04/01.
Bij elke activiteit staat er in het vakje ‘opmerkingen’ steeds duidelijk vermeld wat je moet doen
om in te schrijven: enkel verwittigen of ook storten. Dit wordt op de eerste pagina, voor de
meeste activiteiten, ook samengevat in een tabel.
Vragen we niet om te storten, doe dit dan ook niet !!
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.

 Zondag 14/01: LIVE OPTREDEN: 'DE GESCHIEDENIS VAN BROADWAY'
Het live optreden ‘De geschiedenis van Broadway’ gebracht door de Brugse musicalvereniging
KotéKoer doorloopt de bruisende historie van het kleurrijke musicalfenomeen.
Vlieg in vogelvlucht mee over de ontstaansgeschiedenis en ontdek welke evoluties het genre
doorheen de tijd heeft meegemaakt. Waan je ondertussen op Broadway zelf want er passeren
heel wat bekende en minder bekende nummers de revue.
KotéKoer brengt dus tussen de liedjes heel wat interessante achtergrondinformatie.
Verwacht je aan fragmenten uit Sweet Charity, Les Miserables, The Lion King en raak
gefascineerd door de enorme veelzijdigheid van musicals. Er is ook een gebakje voorzien !!
We hebben reeds tickets gekocht voor de snelste die verwittigen.
Afspraak: Om 14u30 in Centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10 (wij sponsoren € 3)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy direct verwittigen en € 10 storten.
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 Vrijdag 19/01: 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 18/01.

 Zondag 21/01: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarige leden van de maanden oktober, november en december te
verwennen met een lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Uiteraard zijn ook de nietjarigen hartelijk welkom! Eet- en danscafé Monroe in Mariakerke biedt op aanvraag voor
groepen een uitgebreid ontbijtbuffet aan.
De prijs voor onze leden is weer € 5 voor de jarigen en € 10 voor de niet-jarigen.
Afspraak: Om 10u in café Monroe, Distellaan 60 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 18/01.

 Vrijdag 26/01: 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: € 10,90 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 24/01 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 27/01: WANDELING: ‘HET VLOT. KUNST IS (NIET) EENZAAM’
'Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam.' brengt 73 (inter)nationale kunstenaars naar Oostende
onder het curatorschap van Jan Fabre en Joanna De Vos, met 52 nieuwe creaties op 22
verschillende locaties.
In de samenstelling van de tentoonstelling werden kunstenaars uitgenodigd, waarbij ze
ingingen op de vraag die werd uitgelokt door de verbinding van Het Vlot van de Medusa (1818)
van Théodore Géricault en Fabres eigen kunstenaarsvlot Kunst is (niet) eenzaam (1986).
In drie verschillende wandelingen (ook op 10/02 en 10/03) proberen we zoveel mogelijk van de
kunstwerken te zien. Onze eerste tour blijft in de omgeving rond MuZee.
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
maar elke locatie kan echter slechts één keer bezocht worden.
Afspraak: Om 14u aan de ingang van MuZee, Romestraat 11 te Oostende.
Prijs: € 16 (voor drie wandelingen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 16 storten voor 26/01.
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 Vrijdag 02/02: TONEEL: KIEKTEKE 'TOETSWIET'
Kiektekè bezorgde ons vorig jaar stramme kaken van het lachen met 'Doe het zelf, neushoorn
!'. Onze verwachtingen zijn dan ook groot voor hun nieuwe productie "Toetswiet". Deze keer
brengen ze een klucht . Midden de jaren tachtig boeken tapijtfabrikant Jacques en zijn
vrouw Nicole een suite in een hotel te Brussel. Door Nicole naar een modeshow te sturen en
zijn secretaris Bram een extra suite te laten reserveren in hetzelfde hotel, denkt Jacques de
handen vrij te hebben voor een avontuurtje met journaliste Lily.
Op een ongelukkige wijze stuurt Bram alle afspraken in de war en merkt Jacques tot zijn
schrik dat zijn buitenechtelijk liefdesnestje zich bevindt in de suite naast die van hem en zijn
echtgenote. Vanaf dat moment stapelt de onfortuinlijke Bram de ene dwaze leugen na de
andere op en wordt iedereen meegesleurd in een draailkolk van verwikkelingen.
Afspraak: Om 19u30 in Centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Snel Nancy verwittigen en € 8 storten. We hebben maar enkele kaartjes.

 Zondag 11/02: ONS JAARLIJKS NIEUWJAARSFEEST
Deze keer willen we met een heel nieuwe formule samen met onze leden op een succesvol en
afgesloten 10de jaar van ons bestaan klinken en het 11de inluiden!
We beginnen om 12u met het onthaal van de 'eters' met een glaasje cava of fruitsap, waarna
we om 12u30 genieten van een heerlijk koud en warm lunchbuffet:
Bourgondisch gebraad met archiducsaus, boontjes en kroketjes
Carpaccio van ossenhaas met dennenpitten en parmezaanschilfers
Huisgerookte zalm met mesclunslaatje
Tomaat - mozzarella - pesto
Perziken met tonijnsla
Eitjes met krabsla
Kaaskroketjes
Saladbar en sausjes
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes inbegrepen
(wijn, bier of frisdrank)
We werken deze keer met drankenbonnetjes, zo is het voor iedereen gelijk.
We sluiten de maaltijd af met een koffie of een thee.
Om 15u is er het onthaal van de 'niet-eters', eveneens met een glaasje cava of fruitsap,
gevolgd door een (korte) toespraak van onze voorzitster. En zoals ieder jaar verwennen we
jullie weer met een mooie fotoreportage, cadeautjes, bowlingprijzen en natuurlijk ook met
een hapje en een drankje.
Ook hier een nieuwe formule: we kiezen deze keer voor een dessertbord, bestaande uit een
appeltaartje, chocomousse, ijs en vers fruit, vergezeld van koffie of thee.
Bovendien ontvangt iedereen ook nog twee extra drankbonnetjes.
Afspraak: Om 12u of om 15u aan Feestzaal Groeneveld, Torhoutsesteenweg 655 te Oostende.
Prijs: Etentje + receptie: € 39, enkel receptie: € 10 Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 of € 39 storten voor 02/02.

