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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
Lidgeld:
€ 54 (12 maanden)
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Chantal
0487/48.36.47
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

ACTIVITEITEN – DECEMBER 2018
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
Snel
05/12
05/12
07/12

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor de toneelvoorstelling op 14/12.
– Chantal verwittigen voor het etentje in Unami op 09/12.
– Chantal verwittigen voor het bezoek aan Mu.Zee op 09/12.
– Caroline verwittigen voor de tentoonstelling over Van Gogh op 15/12.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Volgend jaar vieren we ons jaarlijks Nieuwjaarsfeest op zondag 10/02 in feestzaal Groeneveld.
We beginnen de dag om 14u met de activiteiten, waaronder onze traditionele voorstelling van
‘Het jaaroverzicht in beeld’ en het verdelen van de geschenkjes.
In de pauze genieten we van een uitgebreid dessertenbord. Hou deze datum zeker vrij !!!
Op zondag 13 januari is er om 14u30 in CC De Branding het nieuwjaarsconcert van de
Middelkerkse Cultuurraad. Dit keer staan de vier vrouwenstemmen van d’Encantades op het
programma. Ze vonden inspiratie bij de stemmige klasse van The Corrs, Madredeus en
Blackmore's Night. Zij die erbij willen zijn verwittigen Nancy zo vlug mogelijk en storten € 10.
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Sinds het begin 2007 bieden we met Niet Alleen wekelijks een aantal activiteiten aan voor onze
leden. Dit wil zeggen dat we in deze twaalf jaar reeds meer dan 1.600 activiteiten op ons
palmares hebben. Genyflore is er al vanaf het begin bij als voorzitster, Eddy is er kort nadien
bijgekomen als secretaris. Na al die drukke jaren is het niet altijd gemakkelijk om zich steeds
met evenveel enthousiasme in te blijven zetten temeer we ook nog onze vele persoonlijke
verplichtingen hebben.
Eddy heeft, na ruim 600 deelnames, een tijdje geleden al zijn activiteiten op een laag pitje
gezet, maar blijft wel de administratieve taken verder zetten.
Nu heeft Genyflore ook beslist om na ruim 900 deelnames haar aantal activiteiten te beperken
vanaf 01 januari 2019. Ook zij blijft haar administratieve taken verder zetten.
We zijn ervan overtuigd dat er onder onze leden nog enthousiaste vrijwilligers zijn die af en toe
eens een activiteit kunnen inrichten en begeleiden. Dit zal nodig zijn om onze medewerkers,
Caroline en Nancy, te versterken. Op die manier betrachten we een gevuld maandprogramma te
kunnen blijven aanbieden.
We kijken dan ook met enige verwachting uit naar jullie respons.

 Zaterdag 01/12: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ZEDELGEM
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 'Ter Velde', Eernegemstraat 151 te Zedelgem-Aartrijke.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 29/11.

 Zondag 02/12: WANDELING MET MUSEUMBEZOEK
In de aanloop naar de drukte van de feestdagen kozen we vandaag eens voor een rustige
zondag met een brokje kultuur. We wandelen naar de Venetiaanse Gaanderijen waar we de
nieuwe expo 'I said yes with my eyes' bezoeken.
We zien er alle werken die de kunstenaar Xavier Tricot schonk aan zijn thuisstad Oostende.
Onderweg bewonderen we ook de mooie foto's in de Nieuwe Koninklijke Gaanderijen. Na
afloop stappen we lekker door tot een gezellig etablissement ons wenkt voor het nuttigen van
een drankje en een pannenkoek.
Afspraak: Om 13u30 aan de tramhalte op het Marie Joséplein te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 01/12.

 Zondag 09/12: ETENTJE IN UNAMI
Vanmiddag gaan we exotisch eten in het Aziatisch restaurant Unami (in de Kinepolis).
U kunt er onbeperkt genieten van dranken, soepen, koud-, warm-, dessert- en ijsbuffetten.
Wij kiezen voor de lunchformule waarbij u ook uw glas wijn en/of bier naar genoegen kunt
bijvullen aan de zelfbediening.
Afspraak: Om 12u aan restaurant Unami, Koningin Astridlaan 12 (in Kinepolis) te Oostende.
Prijs: € 22,30 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 05/12.
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 Zondag 09/12: TENTOONSTELLING: JAMES ENSOR EN LÉON SPILLIAERT
We wandelen van Unami naar het Mu.Zee van Oostende waar we de kunstwerken van de twee
grootmeesters Ensor en Spilliaert kunnen bezoeken. James Ensor is wereldwijd gekend:
overal is er belangstelling voor zijn grensverleggende kunst. Ook de schilder Léon Spilliaert,
twintig jaar jonger dan Ensor, heeft zijn naam aan de Koningin der Badsteden gelinkt.
Tijdens het bezoek zal Chantal een woordje uitleg geven over het inhoudelijke, en plaatst ze
het in een ruimer kunsthistorisch kader.
Afspraak: Om 14u45 aan de deuren van Mu.Zee, Romestraat 11 te Oostende.
Prijs: € 9 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 05/12.

 Vrijdag 14/12: TONEEL: 'TWEE ZIELEN, DRIE LEVENS, ZES MENSEN'
In drie verschillende tijdvakken ontmoeten een man (Peter De Graef) en een vrouw (Lottie
Hellingman) elkaar. Ze staan in elk deel in een andere verhouding tegenover elkaar. In elke
scène worden de personages gedreven door universele, diepmenselijke vragen, worstelingen,
verlangens. In de loop van de eeuwen is er veel veranderd, maar hun drijfveren niet.
Ogenschijnlijk hebben de drie delen niets met elkaar te maken. Toch loopt er een
gevoelsmatige lijn door het stuk. Daar is het muziektheater De Kolonie en artist in residence
Peter De Graef om te doen. In Twee zielen krijgt de livemuziek een eigenzinnige rol. Zang en
percussie voeren de boventoon. Bo Spaenc past de drievuldigheid van dans, zang en ritme als
drie oerelementen toe.
Voor de voorstelling kan je gratis deelnemen aan een inleiding, waarbij een verteller je
interessante achtergrond geeft over het verhaal, de aanpak van de makers en de personages.
De inleiding begint stipt om 19.15 u. in de kelderzaal van De Branding.
Afspraak: Om 19u in de Kelderzaal of om 19u50 aan de theaterzaal van CC De Branding,
Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Nancy verwittigen en € 10 storten (nog 2 tickets).

 Zaterdag 15/12: 'ONTMOET DE ARTIEST ALS NOOIT TEVOREN'
Na een middagmaal in het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel trekken we naar de
tentoonstelling 'Van Gogh: de meeslepende ervaring' in het Beursgebouw.
Met behulp van de nieuwste virtuele beeldverwerkingstechnologie wordt u ondergedompeld in
het spectaculaire en weergaloze universum van Vincent Van Gogh. Bovendien zul je een
gigantische show bijwonen, gemaakt van geluid en licht, die je meeneemt door de bekende
beelden. Van Gogh: de meeslepende ervaring - een 360° duik in de wereld van één van de
grootste genieën van de vorige eeuw - een moment om niet te missen!
Aan het einde wordt een VR (Virtual Reality)-ervaring voorgesteld om je nog dieper in de huid
van de artiest te laten glijden en door de straten van Arles te lopen.
Voor het gebruik van de VR-bril betaal je € 2 extra ter plaatse.
Achteraf is er nog gelegenheid om samen de Kerstmarkt te bezoeken.
Omdat er zoveel leden zijn die één of ander voordeeltarief hebben, raden we aan zelf je
treinticket aan te schaffen. Een b-dagtrip kost € 27,90 of € 22,90 (60+).
Afspraak: Om 10u30 in de hall van het station van Oostende.
Prijs: Expo alleen: € 16,50 of € 13,50 (60+)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 07/12. Alle tickets zelf aankopen.
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 Zaterdag 22/12: 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: € 11 voor de spaghetti, € 20,90 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 20/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 23/12: WANDELING: OOSTENDE IN KERSTSFEER
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 16u45 moeten we zeker in de Adolph Buylstraat zijn voor de gloednieuwe spectaculaire
lichtshow. Op het einde kunnen we nog iets nuttigen in het Kerstdorp aan de ijspiste in het
Leopoldpark. Voor de wandeling (rond 16u30) is warme kledij en handschoenen geen luxe!!.
Afspraak: Om 15u in de Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 21/12.

 Zaterdag 29/12: VUUR- EN LICHTFEEST BEL' LUMIERE IN BLANKENBERGE
Al voor de derde keer pakt Blankenberge uit met dit sfeervol winterevenement in belleépoquestijl. Blikvanger is de video- en lichtprojectie op de gevel van de Sint-Rochuskerk. In
het Belle Epoque Centrum zullen opnieuw pareltjes van taferelen uit het gouden tijdperk te
bewonderen zijn en de smulkraampjes in de Elisabethstraat zullen niet ontbreken.
Afspraak: Om 17u45 in de lokettenhal station Oostende (we nemen de tram) of om 18u45 in
het Belle Epoquecentrum, Elisabethstraat 24 te Blankenberge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 27/12.

 Maandag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
Vandaag vieren we Oudejaarsavond samen met onze leden in Feestzaal Ten Stuyver.
De prijs voor deze avond is normaal € 90 maar onze leden betalen maar € 80.
De ambiance wordt verzekerd door dj N-Joy en op het menu staat:
o Oudejaarsavondaperitief met zijn hapjes
o Carpaccio van gerookte zalm met ricotta
o Witloofroomsoep met spekreepjes
o Grietfilet a l'Ostendaise
o Chateaubriand van de chef met aardappelkroketten
o Dessertbord 2018 met koffie of thee
Aangepaste wijnen en andere dranken inbegrepen tot de koffie.
Afspraak: Om 18u45 in Feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 80
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

