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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 – JANUARI 2020
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
01/01
04/01
05/01
16/01
29/01

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor het toneel op 26/01.
– Genyflore verwittigen en € 14,90 of € 19,90 storten voor het ontbijt op 04/01.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor Kunst in de Cinema op 07/01.
– Nancy verwittigen en € 13 storten voor Barbara Dex op 12/01.
– Caroline verwittigen en € 9 storten voor de filmavond op 18/01.
– Chantal verwittigen en € 10 (voorschot) storten voor de lunch in Unami op 01/02.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 08/02 komt Guga Baùl en zijn Band met een gloednieuwe show ‘Ongehoord!’ naar
Kursaal Oostende. Er is een ticket vrijgekomen voor de snelste die Nancy verwittigt en € 27
stort op onze rekening (normale tarief € 30,25 maar wij sponsoren € 3,25 voor onze leden).
Op zondag 23/02 bezoeken we het Afrikamuseum in Tervuren met een Nederlandstalige gids.
Geïnteresseerden kunnen Eric verwittigen en € 15 (toegangsticket en gids) storten voor 08/02.
Om de 5 jaar gaan in Gent de Floraliën door (01-10 mei 2020).
Wie interesse heeft, houdt 03/05 vrij. Tot einde januari zijn er Early Bird tickets aan een sterk
verminderde prijs te koop: € 20 i.p.v. € 27. Wie deze bloemenpracht met ons wil bezoeken,
verwittigt Eric en stort € 20 op onze rekening voor 15/01.
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Hierbij wensen wij al onze leden en hun dierbaren van harte
een voorspoedig, gezond en liefdevol 2020
 Zaterdag 04/01: VERJAARDAGSONTBIJTBUFFET
Dit jaar starten we met een zeer uitgebreid verjaardags- en nieuwjaarsontbijtbuffet in
restaurant Nieuw Stene.
Een greep uit het uitgebreide aanbod: cava, diverse soorten pistolets en brood, warme en
koude dranken, croissants, vers fruit, yoghurt bar, quiches, kleine pannenkoekjes, wafels,
diverse warme gerechten, allerlei soorten beleg, eenvoudigweg te veel om allemaal op te
noemen. Deze keer zijn het onze jarigen van oktober t.e.m december die door ons worden
gesponsord. Uiteraard zijn ook alle niet-jarigen welkom!
De niet-jarigen betalen € 19,90, de jarigen € 14,90.
Afspraak: Om 8u45 in restaurant Nieuw Stene, Zilverlaan 5 te Oostende (Stene).
Prijs: € 19,90 of € 14,90
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 19,90 of € 14,90 storten voor 01/01.

 Zondag 05/01: WINTERWANDELING: LICHTPARCOURS IN BRUGGE
Twee licht- en belevingswandelingen voeren je doorheen de feeëriek verlichte stad en
verrassen je met lichtinstallaties, atmosfeerbelichting en projecties. Afwisselende
lichtpatronen op gevels, bomen en zitelementen laten je Brugge vanuit een volkomen nieuw
perspectief beleven. Deze belevingswandelingen lopen van het Stationsplein tot het
Minnewaterpark enerzijds en via het Albertpark tot ’t Zand anderzijds. We wandelen in een
lus en nemen daarbij ook nog de warme wintersfeer in de binnenstad mee. Zoals altijd is er
onderweg een stop ingepland voor een hapje en/of een drankje.
Afspraak: Om 14u50 in de lokettenhal van Station Oostende of om 15u20 aan de ingang van
Station Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 04/01.

 Dinsdag 07/01: KUNST IN DE CINEMA: DE HERMITAGE
De film behandelt De Hermitage als een levend wezen en vertelt het verhaal van het
dagelijkse leven van het museum, dat voortdurend het ‘hier en nu’ achter zich moet laten om
twee en een halve eeuw terug te keren.
Het is een prachtig complex van gebouwen en heeft ‘s werelds grootste verzameling
schilderijen. Sint-Petersburg en De Hermitage waren een ontmoetingsplaats voor
kunstenaars, architecten en intellectuelen, die via kunst en cultuur een band smeedden.
De geschiedenis van het museum wordt echt gekenmerkt door de aankopen van de verlichte
tsarina Catharina II, wier persoonlijkheid kunstgeschiedkundigen en -critici doorheen de
eeuwen voortdurend heeft gefascineerd.
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 10 (wij sponsoren het verschil)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10 storten voor 04/01.
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 Zondag 12/01: NIEUWJAARSAANBOD VAN CULTUURRAAD MIDDELKERKE
Barbara Dex overloopt in deze voorstelling 'In een notendop'haar carrière die in 1993
startte met het Eurovisiesongfestivallied ‘Iemand als jij’. Ze staat stil bij haar 11 albums
waarvoor ze zich liet omringen met vaak verrassende nationale en internationale
persoonlijkheden (Johnny Logan, Buscemi, Tom Helsen, Jamie Lane -de ex-drummer van 10cc
en Tina Turner-, The Tennessee Gospel Society Singers, …).
Ongetwijfeld kruipt ze in de huid van haar grote idool Dolly Parton en zal ze ode brengen aan
Yasmine en Bobbejaan Schoepen. En wie weet haalt ze de Windkracht 10 titelsong nog eens
uit de vergetelheid of verrast ze u op een musicallied of een ontroerende gospelsong.
Afspraak: Om 14u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 13
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 13 storten voor 05/01.

 Vrijdag 18/01: 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: € 9
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 9 storten voor 16/01.

 Zondag 19/01: ONS JAARLIJKS NIEUWJAARSFEEST
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.
Voor onze nieuwelingen is dit dé gelegenheid om een groot aantal van onze leden te leren
kennen.
Afspraak: Om 14u in OC 't Viooltje, Violierenlaan 3b te Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 12 storten voor 02/01.
OPGEPAST: Het begintijdstip voor de bowling is veranderd: afspraak vanaf 19u30 tot 20u.
We starten met bowlen om 20u.

 Vrijdag 24/01: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING
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!
De bowling kost € 4,60 per spel.
Afspraak: Om 19u30 in Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 23/01.
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 Zondag 26/01: TONEEL: KIEKTEKE 'WIE VAN DE DRIE …'
Reeds enkele jaren weet deze toneelkring ons te verrassen met een komedie van de bovenste
plank. Dit verklaart ook de ware stormloop op de tickets telkens opnieuw vanaf de start van
de verkoop.
Dit jaar gaat de voorstelling over de rijke fabrikant René Van Galen die een niet onaardige
geldsom wil schenken aan Harry, de zoon van zijn overleden compagnon. Indien Harry enig
kind is zal hij de onverdeelde som krijgen. René nodigt Harry uit in zijn landhuis om het geld
in ontvangst te nemen. De avond loopt niet zoals voorzien. Een eindeloze reeks verwarringen
en komische situaties volgen elkaar op en al snel zal duidelijk worden dat humor de voorrang
krijgt op realisme.
Voor deze voorstelling is de zaal reeds uitverkocht. Gelukkig bezitten wij enkele tickets en
inschrijven kan tot onze voorraad op is.
Afspraak: Om 14u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Direct Nancy verwittigen en € 8 overschrijven.

 Zaterdag 01/02: LUNCH IN RESTAURANT UNAMI
Vandaag gaan we lekker Aziatisch 'all you can eat' eten in restaurant Unami.
We kunnen daar onbeperkt genieten van dranken, soepen, koud-, warm-, dessert- en
ijsbuffetten.
Bij de lunchformule kunt u ook kiezen voor een 'inclusief alcohol formule' waarbij u uw glas
wijn en/of bier naar genoegen kunt bijvullen aan de zelfbediening.
Afspraak: Om 12u aan restaurant Unami, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 15,80 (+ € 4 extra voor wijn en bier)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en een voorschot van € 10 storten voor 29/01.

