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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
Eddy
0486/50.12.82
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Chantal
0487/48.36.47
Eric
0498/57.28.98
e-mail
info@niet-alleen.be

IBAN :
Lidgeld:

BE22 9795 2493 9147
€ 54 (12 maanden)

Bezoek ook eens onze websites:
www.niet-alleen.be
www.facebook.com/groups/nietalleen
(facebook is enkel voor onze leden)

ACTIVITEITEN – NOVEMBER 2019
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
06/11
07/11
09/11
12/11
13/11
16/11

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eric verwittigen en € 10 storten voor Smakelijk Raversyde op 11/11.
– Chantal verwittigen en € 3 storten voor bezoek Vogelopvangcentrum op 09/11.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor de Vintage dansavond op 23/11.
– Nancy verwittigen en € 7 of € 9 storten voor Toneel Boontje op 01/12.
– Chantal verwittigen en € 13 storten voor het Mosselsouper met Augustijn op 15/11.
– Nancy verwittigen en € 10,40 of € 11,40 storten voor Leonardo da Vinci op 24/11.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Dit jaar vieren we Oudejaarsavond in Salons Notredame in Diksmuide (Beerst).
De prijs bedraagt normaal € 105, maar zoals ieder jaar sponsoren we € 10 VOOR ONZE LEDEN,
zodat je maar € 95 hoeft te betalen. Het menu en het programma mogen er zeker zijn:
Knallende start met de allerlaatste aperitieven van het jaar 2019
Grandioze luxe buffetouverture van gastronomische minigerechten
Vlees van langoustinestaarten – bisque met zwarte fregola sarda met wakame – zeesla
Hertenkalfkroontje, wildbraadsausje geparfumeerd met ganzenlever en oude port
Portobello gevuld met ragout van kastanje-, grot paddenstoelen en bundeltje schorseneren
gerold in Pata Negra de bellota amandelpeertjes gevuld met chutney van rode bieten en jonagold
Nicola aardappel gevuld met gerookte hert, pijpajuin, zure room en oud Brugge kaas
Verfijnd buffet van koude en warme nagerechten ‘in to 2019’
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Muzikale omlijsting DJ. Gio’s Music
Alle waters, wijnen en gewone dranken inbegrepen tot 05u
De inschrijvingen zijn intussen gestart zodat we vragen om zo vlug mogelijk te willen reserveren
en € 95 op onze rekening te storten. De inschrijvingen zullen rond 15/11 worden afgesloten!!
We spreken af om 18u45 ter plaatse.
Op aanvraag kan er vanuit Oostende carpooling worden aangeboden: daarom vragen we mogelijke
chauffeurs en passagiers dit bij hun reservatie op te geven.
Zoals reeds in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd, vindt ons jaarlijks nieuwjaarsfeest plaats
op zondag 19 januari 2020 in OC ’t Viooltje in Oostende-Mariakerke.
De hele namiddag (vanaf 14u) verwennen we jullie met een jaaroverzicht in beeld, cadeautjes
(nieuwjaarsgeschenk + bowling), drankjes en een uitgebreid dessertbuffet. Voor alle drankjes en
het dessertbuffet vragen we een bescheiden bijdrage van € 12.
Wie deze toffe namiddag niet wil missen kan bij Genyflore reserveren (info@niet-alleen.be, of
sms) en € 12 op onze rekening storten.
Op vrijdag 13 december komt Tiny Legs Tim met zijn nieuwste productie ‘Elsewhere Bound’
naar De Branding te Middelkerke. Een must voor bluesliefhebbers. We worden ondergedompeld
in een smeltkroes van blues, soul, rumba, americana, Neil Young, Louisiana swamp en Woodstock
rhythm & blues. Wil je erbij zijn, dan snel Nancy verwittigen en € 13 storten.
Op donderdag 19 december brengt Luistervinken ‘Het Leven van een Undercoveragent’ in de
bibliotheek van Middelkerke. Kris Daels was ooit undercoveragent bij de langste infiltratieopdracht van de Belgische Federale Politie. Zijn leven is een vat vol spannende verhalen en als
het aankomt op de huidige politiewerking, schuwt hij geen enkele noot.
Wil je erbij dan, dan snel Nancy verwittigen en € 5 storten.
Op zondag 12 januari genieten we in De Branding van het nieuwjaarsaanbod van de Cultuurraad
van Middelkerke. Dit jaar wordt het een optreden met Barbara Dex.
Zoals gewoonlijk krijgen we na afloop koffie en gebak.
De zaal is reeds voor 80 % uitverkocht maar wij konden nog beslag leggen op enkele tickets.
Geïnteresseerd ? Dan direct Nancy verwittigen en € 13 storten.

 Zaterdag 02/11: UITGEBREID HALLOWEEN-VERJAARDAGSONTBIJT
Vandaag zijn onze jarigen van juli, augustus of september aan de beurt. Uiteraard zijn ook
alle niet-jarigen welkom!
We gaan deze keer naar een andere locatie: het gezellige restaurant Nieuw Stene, waar ze
een zeer uitgebreid ontbijtbuffet aanbieden met verschillende drankjes (koffie, thee,
fruitsap, chocomelk, etc), diverse broodjes en een grote keuze aan toespijs en kazen.
Wat er nu net zo speciaal aan dit 'Halloween'-ontbijt is, blijft een verrassing.
Afspraak: Om 9u in restaurant Nieuw Stene, Zilverlaan 5 te Oostende.
Prijs: € 17,90 (niet-jarigen) en € 12,90 (jarigen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zondag 03/11: FOTOZOEKTOCHT IN DE BELLE EPOQUE WIJK
Aan de hand van een stadsbrochure ontdekken we de Belle Epoquewijk van Oostende.
In 1865 stuurde Leopold II aan op stadsuitbreiding voor Oostende. Het resultaat was een
nieuwe wijk ten westen van het oude stadscentrum met sierlijke lanen, elegante herenhuizen
en statige gebouwen. We wandelen hier ongeveer 5 km
De brochure heeft nogal kleine letters, dus vergeet je leesbril niet indien nodig.
Afspraak: Om 13u30 op het Marie Joséplein te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 01/11.

 Zaterdag 09/11: BEZOEK AAN HET VOGELOPVANGCENTRUM (MET GIDS)
Met een gids gaan we een kijkje nemen achter de schermen van het Opvangcentrum voor
vogels en wilde dieren Oostende. Je zal er de nodige uitleg krijgen over hoe je het best een
wild dier in nood helpt. Ook zal je kennis maken met de werking van het centrum.
De rondleiding duurt ongeveer 2 uur. Nadien kunnen we nog gezellig iets drinken in Walrave.
Afspraak: Om 14u aan het Vogelopvangcentrum, Nieuwpoortsesteenweg 642 te Oostende.
Prijs: € 3
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 3 storten voor 07/11.

 Maandag 11/11: SMAKELIJK RAVERSYDE
Op Wapenstilstand herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Raversyde wil dit op
een smaakvolle manier in de kijker zetten. Ontdek wat er op het menu stond aan de kust
tijdens WO I. In de sfeervolle themakroeg kan je genieten van een drankje.
Gidsen vertellen je meer over het leven in de kustbatterij Aachen.
In de middeleeuwse huisjes van ANNO 1465 ‘proef’ je letterlijk van de middeleeuwen mét
vertellingen, hapjes en recepten. Je duikt in de keukengeheimen uit die tijd.
Afspraak: Om 14u aan het Vogelopvangcentrum, Nieuwpoortsesteenweg 642 te Oostende .
Prijs: € 10
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 10 storten voor 06/11.

 Vrijdag 15/11: MOSSELDINER MET AUGUSTIJN
Terwijl we verse mosselen met frietjes eten, kunnen we genieten van leuke teksten en goede
muziek van Augustijn Vermandere. Het zal een warm optreden zijn.
Afspraak: Om 17u15 in OC 't Viooltje, Violierenlaan 3b te Oostende.
Prijs: € 13
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 13 storten voor 13/11.

 Zondag 17/11: WANDELING DOOR HISTORISCH BRUGGE
We nemen de trein van Brugge en wandelen langs de mooiste plaatsen in Brugge naar de
Markt. We wandelen van de Begijnenvest met zijn Poertoren, langs het Begijnhof, het
Walplein en via de Stoofstraat richting Dijver en Markt.
Onderweg is er tijd voor een hapje en een drankje. Einde 17 uur.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenzaal van Station Oostende of om 14u in de lokettenzaal
van Station Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 15/11.
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 Zaterdag 23/11: VINTAGE DANSAVOND
Vanavond gaan we de 'vintage' toer op. Het dansorkest 'The Pink Band' met special guests
'The Covrettes' zorgen voor een dansavond in een sfeer zoals enkel vroeger mogelijk was.
Afspraak: Om 19u aan Feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 09/11.

 Zondag 24/11: KUNST IN DE CINEMA: LEONARDO DA VINCI 'THE WORKS'
Met Kunst in de Cinema kunnen we in volle bewondering op het grote scherm in high definition
genieten van de werken van een van de grootste kunstenaars aller tijden.
Aan de hand van Da Vinci's kunst komen we ook veel te weten over het leven van Leonardo.
De film werd gemaakt om de 500ste verjaardag van zijn sterfdag te herdenken.
Het is de film die voor het eerst het hele verhaal vertelt.
Afspraak: Om 16u15 in de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 11,40 (€ 10,40 voor 60+ers)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10,40 of € 11,40 storten voor 16/11.

 Vrijdag 29/11: 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: € 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 27/11 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 30/11: LIVE OPTREDEN: COCKNEY REBEL 'UNPLUGGED'
Steve Harley, de originele Cockney Rebel, gaat akoestisch toeren in trio-formule. Steve
wordt vergezeld door de originele Cockney Rebel-bandleden Barry Wickens (viool, gitaar) en
James Lascelles (piano, percussie). Steve Harley en Cockney Rebel werden wereldberoemd
met hun hits: Mr. Soft, Judy Teen, Mr. Raffles en natuurlijk ook ‘Make me smile’ en
‘Sebastian’! De inkom is normaal € 20 maar wij sponsoren € 2 voor onze leden.
Afspraak: Om 19u30 in CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 18
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 01/12: TONEEL: BOONTJE 'EN TOEN WAREN ER NOG MAAR…'
Een bewerking van de bloedstollende thriller van Agathie Christie. U kent vast het verhaal
over de 10 genodigden op een eiland waar telkens iemand verdwijnt.
Een boeiende vertoning tot de laatste snik.
Afspraak: Om 14u aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 9 (€ 7 voor 65+ers)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 7 of € 9 storten voor 12/11.

