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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 – DECEMBER 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
Snel
08/12
03/01

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 5 storten voor 'Luistervinken' op 19/12.
– Eric verwittigen en € 5 storten voor de wandeling in het Praetbos op 15/12.
– Genyflore verwittigen en € 12 storten voor onze Nieuwjaarsreceptie op 19/01.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Zoals reeds in onze vorige nieuwsbrieven 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 voor 03/01.
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.
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 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 07/12 en 08/12: TWEEDAAGSE UITSTAP: AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
Heel het jaar door kan Amsterdam de toerist boeien, zeker ook tijdens de eindejaars periode
met het Light Festival. Voor de 7de maal zullen meer dan 40 voor de gelegenheid ontworpen
lichtkunstwerken en installaties van nationale en internationale kunstenaars de toeschouwers
met verbazing slaan. Daarnaast heeft Amsterdam nog heel wat andere troeven: zijn vele
musea (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Huis van Anne Franck, enz.) en het ruime
winkelaanbod met De Biekorf, Magna Plaza, de Kalversstraat, de 9straatjes, enz.
Afspraak: Om 7u20 op de carpoolparking aan de afrit van de E40 te Loppem.
Prijs: € 185
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 13/12: LIVE OPTREDEN: TINY LEGS TIM 'ELSEWHERE BOUND'
Een must voor de bluesliefhebbers die houden van een authentieke, onvervalste eigenheid op
het podium. Tiny Legs Tim hoor je al langer zweren bij pure blues op onze nationale
radiozenders. Hij is ook een graag geziene gast op talrijke festivals.
‘Elsewhere Bound’ is Tiny Legs Tims nieuwste productie met big band. Stomende blazers en
broeierige percussie zetten de toon. ‘Elsewhere Bound’ dompelt je onder in een dampende
smeltkroes van blues, soul, rumba, americana, Neil Young (de sfeer van ‘On The Beach’),
touaregblues, Louisiana swamp en Woodstock rhythm & blues.
Afspraak: Om 19u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 13
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 14/12: LIVE OPTREDEN: PIAF 'LE SPECTACLE'
PIAF! Le Spectacle is bedacht en geregisseerd door Gil Marsalla en wordt uitgevoerd door
Anne Carrere, een jonge Franse actrice/zangeres die het muzikale erfgoed van Edith Piaf ten
tonele brengt.
Unaniem beschouwt men PIAF! Le Spectacle als de mooiste muzikale hommage die ooit
gemaakt werd over het leven en het werk van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf.
In een show van 2x 45 minuten kan je genieten van de geschiedenis en het werk en het leven
van de zangeres Edith Piaf in een origineel Frans decor en met de projectie van onuitgegeven
unieke foto’s van Parijs en Edith Piaf.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in Kursaal Oostende, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: € 45
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

3

 Zondag 15/12: WANDELING IN HET PRAETBOS EN SPELLETJE BOLTRA
We rijden eerst naar het Praetbos. In dit bos ligt een Duits kerkhof, gekend door het
beeldhouwwerk 'treurend ouderpaar' van Kathe Kollwitz. Nadien volgt er een korte
wandeling (minder dan 2 km) in het bos. Hier en daar zie je nog relicten uit WOI.
Na afloop gaan we naar de Klijteput in Koekelare waar er tijd is voor een snack en gezellig
samenzijn met een spelletje Boltra.
Afspraak: Om 10u30 op het Mariakerkeplein of om 11u op parking Houtlandstraat in Vladslo.
Prijs: € 5 (voorschot lunch)
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 5 storten voor 08/12.

 Donderdag 19/12: LUISTERVINKEN: LEVEN VAN EEN UNDERCOVERAGENT
Kris Daels (1964) is geen doordeweekse agent. Als undercoveragent was hij betrokken bij de
langste infiltratieopdracht van de Belgische Federale Politie. Nadien werkte hij enkele jaren
bij het federale parlement waar sommigen hem de bijnaam ‘de pitbull’ toekenden. Zijn ‘skills’
als undercoveragent bleken van pas te komen om onkuise dossiers aan het licht te brengen.
Kris Daels‘ leven leest als een actiethriller, hij is een vat vol spannende verhalen en als het
aankomt op de huidige politiewerking, schuwt hij geen kritische noot.
Afspraak: Om 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: We hebben nog enkele kaarten over voor de snelste die Nancy verwittigen.

 Vrijdag 20/12: 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: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 18/12 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Vrijdag 27/12: WANDELING: OOSTENDE IN KERSTLICHT
Wandelen in het sfeervol verlichte Oostende, Kerststad aan Zee.
Geniet van de kerstverlichting na het invallen van de duisternis, met bezoek aan de
kerstmarkt in het Leopoldpark en de lichttunnel in de A. Buylstraat.
Op een winterse wandeling is warme kledij en handschoenen zeker geen overbodige luxe.
Afspraak: Om 17u op het plein aan de ingang van de Mercator.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 25/12.

 Zondag 29/12: WANDELING: BELEEF DE ZWINDUINEN (MET NATUURGIDS)
Met een natuurgids van 'Landschap' wandelen we 7km door de Zwinduinen en –polders.
De toegang tot de Zwinduinen en –polders is gratis. Voor de gids betaal je € 2,5 die we voor
jullie sponsoren. We sluiten de wandeling af met een drankje en/of een hapje.
Zorg voor goed schoeisel, warme kledij en drank voor onderweg.
Afspraak: Om 13u30 op het Oosthoekplein te Knokke-Heist.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 27/12.

 Dinsdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
Vanavond vieren we Oudejaarsavond in Salons Notredame in Diksmuide (Beerst).
De prijs bedraagt € 105, maar zoals ieder jaar sponsoren we € 10 VOOR ONZE LEDEN.
Het menu en het programma mogen er zeker zijn:
Knallende start met de allerlaatste aperitieven van het jaar 2019
Grandioze luxebuffetouverture van gastronomische minigerechten
Vlees van langoustinestaarten - zwarte fregula sarda met wakame
smoothe clam - zeesla - opgemonteerde bisque
Hertenkalfkroontje wildbraadsausje geparfumeerd met ganzenlever en oude port
Portabello gevuld met ragout van kastanje-, grotpaddestoelen en duxelle
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'
Alle waters, wijnen en gewone dranken inbegrepen tot 05u
Tijdens het dansfeest is de muzikale omlijsting door DJ. Gio’s Music.
Afspraak: Om 18u45 aan Salons Notredame, Wijnendalestraat 103 te Diksmuide (Beerst).
Prijs: € 95
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

Gelukkig Nieuwjaar 2020

