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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
Eric
0498/57.28.98
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

ACTIVITEITEN – JANUARI 2019
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 2019
   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Snel
Snel
03/01
06/01
18/01
23/01

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor het toneel van Kieteke op 01/02.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 06/01.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor het Nieuwjaarsconcert op 13/01.
– Chantal verwittigen en € 9 storten voor de filmnamiddag op 20/01.
– Chantal verwittigen en € 5 storten voor het bbezoek aan de Mercator op 27/01.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 10 februari vieren we het jaarlijks Nieuwjaarsfeest voor onze LEDEN opnieuw in
feestzaal Groeneveld.
We beginnen de dag om 14u met een welkomstdrankje. Daarna volgen de activiteiten, waaronder
onze traditionele voorstelling van ‘Het jaaroverzicht in beeld’, de uitslag van ons bowlingseizoen
en het verdelen van de geschenkjes. In de pauze genieten we van een uitgebreid dessertenbord.
Wil je deze activiteit zeker niet missen verwittig dan snel Genyflore en stort € 10.
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Op zaterdagavond 16/02 vindt weer het jaarlijkse Valentine Dinner & Dance in Ten Stuyver
(Oostende) plaats. De prijs is normaal € 35 maar voor onze leden is het € 30. Wie interesse
heeft verwittigt Genyflore en stort alvast € 30 (leden) of € 35 (niet leden) op onze rekening.
Op zondag 03/03 brengen wij een bezoek aan het kasteel en de tuinen van Versailles.
We doen de reis met een bus van Sima Tours en deze kost € 46 (voor onze leden € 39). De
uitleg krijgen we via een audiogids. Hou deze datum zeker al vrij indien interesse !
Op zondag 10/03 gaan we naar het Jubelpark in Brussel waar we de tentoonstelling Inca dress
code bezoeken met een gids. Graag bevestigen aan Caroline voor 05/01 of je interesse hebt.
Dus nog een datum om vrij te houden in je agenda.
Op de vraag naar vrijwilligers om onze ploeg te versterken zijn er toch twee enthousiaste leden
die zich aangeboden hebben om ons te helpen activiteiten voor jullie in te richten.
We verwelkomen Chantal en Eric en danken hen van harte voor hun inzet.

 Zaterdag 05/01: LICHTFESTIVAL KNOKKE-HEIST
Voor dit lichtfestival, dat het sprookje 'Le Petit Prince' van Antoine de Saint-Exupéry op
unieke en boeiende wijze uitbeeldt, zijn kosten noch moeite gespaard. Daartoe werden
Belgische en internationale lichtkunstenaars aangesproken. Het parcours spreidt zich uit over
drie kilometer en vertrekpunt is het Bureau van Toerisme op de Zeedijk, waar je eerst een
expo kunt bezoeken over leven en werk van de auteur. Alle lichteffecten en -installaties zijn
verrassend en magisch van begin tot het einde, en vooral … helemaal gratis!.
Afspraak: Om 18u aan het bureau van Toerisme, Zeedijk 660 te Knokke-Heist.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 03/01 (carpooling mogelijk) .

 Zondag 06/01: 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 03/01.

 Zaterdag 12/01: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN MALDEGEM
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 Gasthof 'Ste-Marie', Gentse Steenweg 140 te Maldegem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 10/01.
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 Zondag 13/01: NIEUWJAARSCONCERT: ENCANTADES
Naar goede gewoonte weet de Middelkerkse Cultuurraad voor het nieuwe jaar te verrassen
met een uniek optreden. Ook nu weer met hun nieuwjaarsconcert in CC De Branding.
Dit keer staan Encantades op het programma. Encantades zijn vier vrouwenstemmen die
versmelten tot een beklijvende melodiecocktail. Puur virtuoos en origineel doen ze het a
capella en met een groepje fijne muzikanten.
Ze vonden inspiratie bij de stemmige klasse van The Corrs, Madredeus en Blackmore's Night.
Na de vertoning krijgen we nog koffie of tea met een gebakje aangeboden.
Afspraak: Om 14u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10 storten voor 06/01.

 Zaterdag 19/01: ZWEM- EN SAUNA 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.
Afspraak: Om 17u45 aan Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Zwemmen € 3,5, sauna € 7,5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 17/01, iedereen betaalt ter plaatse.

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.

 Zondag 20/01: FILMNAMIDDAG IN DE KINEPOLIS
Deze namiddag 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 op zoek naar een eet- en koffiehuis om gezellig bij te praten.
Afspraak: Om 13u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 9
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 9 storten voor 06/01.

 Vrijdag 25/01: LIVE OPTREDEN: LAIS 'MIDWINTER TALES'
De groep is vooral bekend om haar samenzang, waarbij de zangeressen onder meer oude
teksten - die tot de middeleeuwen teruggaan - op zelf geschreven melodieën zingen.
Ze worden daarbij begeleid door zowel moderne instrumenten als oude, zoals hakkebord,
draailier en nyckelharpa.
Afspraak: Om 19u30 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Schorestraat 8 te Schore (Middelkerke).
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 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: € 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 24/01 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 27/01: BEZOEK AAN DE MERCATOR (MET GIDS)
De Mercator uit 1932 is een historische driemaster, die ligt afgemeerd in de jachthaven van
Oostende. Het is een beschermd monument en wellicht het bekendste schip van België, met
elk jaar vele duizenden bezoekers. Een gids zal ons rondleiden op het schip. Een aanrader!
Na het bezoek gaan we in het Leopoldpark rustig genieten van een gebakje en een drankje.
Afspraak: Om 14u rechtover het stadhuis aan het Mercatordok te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 5 storten voor 23/01. Wij sponsoren de gids.

Heel regelmatig proberen leden ook na verstrijken van de ‘uiterste datum van inschrijving’ nog
in te schrijven voor een activiteit. Deze datum staat niet zomaar op onze Nieuwsbrief !!
Wij hebben goede banden met heel wat organisaties. Gezien wij als een (soms grote) groep
inschrijven spreken wij met hen dan ook steeds een uiterste datum af waarop wij kunnen
doorgeven met hoeveel we zullen zijn. Dikwijls zijn er dan wel nog plaatsen vrij bij hen, maar
wij kunnen niet om de paar dagen bellen voor nog eentje meer of soms ook eentje minder,
zodat zij ook niet steeds maar opnieuw een eindfactuur moeten maken voor ons.
Het blijft dan echter steeds wel mogelijk dat je zelf contact opneemt met de organisator om
te zien of er nog plaatsen vrij zijn en eventueel via hen rechtstreeks in te schrijven.

 Vrijdag 01/02: TONEEL: KIEKTEKE 'NE LEEUW ZOENDER TANDEN'
Met 'Ne leeuw zoender tanden', stelt Kiekteke een onvervalste 'Whodunit' voor van Romain
Deconinck onder regie van Philippe Declercq. Het is een spannend maar komisch politieverhaal
waarin Kamiel Sprotaert, een gedegen maar in het politievak vergrijsde hulpinspecteur en zijn
directe overste, inspecteur Max Bruynooghe, de verdwijning van Adrienne, de schoondochter
van hun grote adjudant-chef, moeten oplossen.
We worden ondergedompeld in de nostalgie van de tachtiger jaren en meegevoerd tijdens het
moordonderzoek. De hints naar financieel gesjoemel, vriendjespolitiek en doofpotoperaties…
zaken die het stuk, ondanks de tijdsetting,.héél misschien toch ietwat actueel maken.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Direct Nancy verwittigen en € 8 storten.

