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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN
Rek.nr. 979-0817387-70
Het bestuursteam :
Lidgeld: 30,- €/jaar
genyflore@nietalleen.be
http://www.nietalleen.be
nadine@nietalleen.be
linda@nietalleen.be
Onze bestuursleden kunt u ofwel per
dirk@nietalleen.be
e-mail, ofwel telefonisch bereiken.
peter@nietalleen.be

NIEUWSBRIEF –

059/51.81.66
059/50.17.67
059/26.88.95
059/32.58.74
059/ 51.88.61

MAART 2007

Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Dirk Van der Auwera – Mansveldstraat 86 – 8400 Oostende
Redactieleden : Genyflore – Linda - Dirk

 ZATERDAG 3 maart: DANSAVOND VAN CLUBCUPIDO IN TEN STUYVER
Vandaag is het weer eens tijd om op de dansvloer uit de bol te gaan. Maar ook de minder
danslustigen zijn welkom voor een drankje en een babbeltje.
Plaats: Feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat, 8400 Oostende
Afspraak: vanaf 20h30
Prijs: 6,- €
Aanwezig: Dirk
Opmerkingen: Telefonisch aanmelden bij Dirk. (tel: 0478/49.17.11)

 ZONDAG 4 maart: ZONDAGSWANDELING DOOR HET PARK
We wandelen dit keer door het vernieuwde Maria-Hendrikapark.
We spreken af in het restaurant-tea-room Koninginnehof, Platanendreef 1, Oostende.
We kunnen er ’s middags een dagschotel krijgen aan de prijs van 11,- €.
Plaats en afspraak: Om 12h15 voor diegenen die ’s middags de dagschotel willen nemen
en om 14h00 voor de wandelaars.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: In elk geval Linda (tel: 0473/26.46.51) verwittigen en aangeven voor
welke formule je kiest

 DONDERDAG 8 MAART: MULTIMEDIAVOORSTELLING NOORD-SPANJE EN
DE CAMINO NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dit is weer één van de boeiende en interessante reisreportages aangeboden door de
VTB/VAB. Heel zeker de moeite waard om te zien. .
Plaats: Variététheater, Christinastraat 20 te Oostende (naast het Wiener Café)
Afspraak: om 19h30 ter plaatse; Aanvang om 20h00
Aanwezig: Genyflore (seintje vooraf aan Genyflore: 059/51.81.66)
Prijs: 4,- €
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 VRIJDAG 9 MAART: KAASAVOND
Vandaag organiseert de VOK haar jaarlijkse kaas- en wijnavond voor de bewoners van de
Nieuwe Koerswijk (Mariakerke). Omdat er enkele leden zijn die hier wonen, dachten we dit
eventjes mee te pikken. De bewoners mogen andere mensen meebrengen. Heb je vanavond
ook zin in kaas en wijn, bel dan naar Genyflore (059/51.81.66 ) ten laatste tgn 1 maart
Plaats: Franciscusheem, Assisielaan, Mariokerke
Aanvang om 20h00
Aanwezig: Genyflore
Prijs: 8,- € voor een heerlijke kaasschotel met brood en fruit en een glas wijn.
Opmerkingen: Te reserveren voor 1 maart!

 ZATERDAG 10 MAART: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
De ideale gelegenheid om elkaar (beter) te leren kennen, van gedachten te wisselen, eens
hartelijk te lachen, enz ! Blijf vanavond niet voor de buis zitten, maar beleef een gezellige
avond met andere “NietAlleeners”.
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende (schuin t.o.v Den Artiest)
Afspraak: vanaf 20 h30
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Seintje aan Dirk: 0478/49 17 11

 ZONDAG 11 maart: WANDELING MET BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING “AAN ZEE KAN HET WAAIEN”
In deze voorjaarstentoonstelling komen vijf hedendaagse Oostendse kunstenaars aan bod:
Yves Beaumont (schilderijen), Erwin Cattoor (schilderijen), Brigitte Claeys (beeldhouwwerk) , Michel Maes (fotografie) en Yves Velter (schilderijen en tekeningen) presenteren
er recent werk in het unieke kader van de Venetiaanse Gaanderijen. Aan u om te ontdekken
op welke manier Oostende en de zee hen inspireert
Plaats: Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk
Afspraak: We spreken terug af in Marvin’s Room, St.-Petrus en Paulusplein (schuin t.o.v.
de kerk) om 14h, van waar we dan rond 15h naar de Venetiaanse Gaanderijen wandelen.
Heeft zoveel cultuur enkele mensen hongerig gemaakt? Dan kunnen we na de tentoonstelling ter plaatse afspreken, of we samen nog iets gaan eten.
Prijs: Toegang gratis
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: We vragen om kort telefonisch te verwittigen (Linda: 0473/26.46.51)

 MAANDAG 12 maart: PROGRAMMAOPMAAK
Wat zullen we in april in het boekje plaatsen? Dit wordt deze avond vastgelegd. Wil je
hierop invloed hebben, kom er dan gerust bij!
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende (schuin t.o.v. Den Artiest)
Afspraak: 19h30
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Geïnteresseerde zijn welkom!

ENKELE WOORDEN VAN MEDELEVEN
voor ons lid Nadia Thieren, die vorige maand haar moeder verloor.
Wij wensen haar veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. – Het Bestuur
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 DONDERDAG 15 maart: LIVE-OPTREDEN VAN SEAN COSTELLO (BLUES)
Deze jonge bluesgitarist etaleert op zijn vierde, naar zichzelf genoemde plaat een
opvallende zelfbeheersing en maturiteit die de songs alleen maar ten goede komt. Eigen
nummers vooral, maar ook covers van Dylan of Al Green die hij moeiteloos naar zijn hand
weet te zetten. Ook invloeden van soul en R&B zijn nadrukkelijk aanwezig. Wie er de vorige
keer bij was, weet dat dit live zeer de moeite is.
Plaats: Manuscript, Langestraat, Oostende (nabij cinema Rialto)
Aanvang: 21h30
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wie komt, geeft telefonisch een seintje aan Genyflore: 059/51.81.66

 VRIJDAG 16 maart: CHINESE AVOND
Vandaag gaan we “chinezen”. Uitgebreid buffet à volonté met soepje vooraf en koffie of
thee erna voor de prijs van 18,- € (andere dranken zijn extra te betalen). Moeten we echt
eens uittesten!
Plaats: Restaurant De Lange Muur, Vindictivelaan 13, Oostende (t.o.v. het Mercatordok).
Afspraak: 20h00 ter plaatse
Prijs: 18,- €, dranken niet inbegrepen
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Te reserveren min. 2 dagen vooraf bij Linda: 0473/26.46.51!

 ZATERDAG 17 maart: TONEEL “COMME CHEZ SWA” MET ACHTERAF DANS
Swa, de uitbater van restaurant 'Comme Chez Swa' erft 2 miljoen euro, op voorwaarde dat
hij trouwt met Geraldine, maar dat ziet hi niet zitten. Hij is namelijk verliefd op zijn
dienster Claudia, die een relatie heeft met barman Tom. Keukenhulp Katrien is op haar
plaats stiekem verliefd op haar baas. Als Claudia verneemt dat er miljoenen te rapen
liggen, dumpt ze haar Tom en verleidt Swa. Komt Swa het bedrog op tijd te weten? Doet
Cupido zijn werk? Of trouwt Swa uiteindelijk toch met Geraldine? Veel hangt van 'hulpkok'
Carlo af, maar ook van gezondheidsinspectrice Struyff, of zijn zij niet wie ze beweren?
Na het toneel gaan we dansen: ClubCupido organiseert een speciale dansavond in Hotel
Royal Astrid, Wellingtonstraat, Oostende, waar er 3 zalen met 3 verschillende soorten
muziek worden aangeboden.: 70/80/90. Moeten we heel zeker eens uitproberen!
Plaats: Toneel: Ter Duinen, Westendelaan 6, MIDDELKERKE (t.o.v. de kerk)
Dans: Hotel Royal Astrid, Wellingtonstraat, 8400 OOSTENDE
Afspraak: 18h45 voor het toneel ; aanwezig: Genyflore
vanaf 21h00 voor de dansavond; aanwezig: Dirk
Prijs: 6,- (toneel) en 6,- € (dans)
Opmerkingen: In ieder geval een seintje (telefonisch) aan de verantwoordelijken. Voor
het toneel kunnen jullie eventueel met Genyflore meerijden, die daarna ook nog naar
de dansactiviteit gaat. Genyflore reserveert alvast 5 plaatsen voor het toneel, dus
ten laatste tegen dond. 15 maart hiervoor reserveren!
INFO: Meerijden met iemand doen we kostendelend: 0.20 € per km, gedeeld door het aantal
inzittenden, chauffeur inclusief.
INFO: Aanmelden voor een activiteit kan zowel telefonisch alsook per e-mail.
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ZONDAG 18 maart: BOOMPJESPLANTING t.v.v.“KOM OP TEGEN KANKER
Hierover vind je alle informatie in “De Grote Klok”
Plaats: Rond en om de Grintweg in Oostende-Zandvoorde
Afspraak: Om 14h00 aan het station van Oostende (bij mooi weer aan het monument “De
Vissersvrouwen”, bij slecht weer voor de loketten. Hier kunnen we dan gebruik maken van
de pendeldienst. Er zijn allerlei activiteiten gepland, o.a. van 13.30 tot 15.00 een liveoptreden van Barbara Dex en van 15h45-17h15 van Coco Jr. & The Soul Rebel Salute. Je
kunt er ook je eigen boompje planten met je naam erop: kostprijs: 7,- € (tot 18h).
Prijs: Gratis
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Gelieve je aanwezigheid in ieder geval bij Linda (0473/26.46.51) aan te
kondigen. TIP: parkeermogelijkheid op de randparking aan het Mario-Hendrikapark.

 ZATERDAG 24 maart: BOWLING en/of GEZELSCHAPSPELLEN
Op aanvraag van enkele leden willen we vanaf deze maand eens een andere locatie die
gemakkelijker bereikbaar is, uitproberen. We gaan naar een kleinere bowlingzaal in de St.Sebastiaanstraat (nabij Marie-José-Plein) in Oostende. Volgens Linda is het er kleinschalig
en gezellig, het is als een “bruin café”, met een lange bar (om te “plakken”) en grote
zithoeken, zodat je er als groep goed terecht kunt. Bovendien kunnen we er van een
bijzondere formule gebruik maken: 2 spelletjes + spaghetti + 1 drankje kosten 14,- €.
Plaats: Bowling St.-Sebastiaanstraat, Oostende
Afspraak: 19h45 – Aanvang om 20.00 h
Prijs: zie hierboven (1 spelletje kost 3,30 €)
Aanwezig: Genyflore, Dirk
Opmerkingen: Graag een seintje aan Dirk (0478/49 17 11). Wie kaartspelletjes of
andere spelletjes heeft (o.a. rummicup, scrabble, etc) . brengt deze aub mee!

 ZONDAG 25 maart: ZONDAGSWANDELING VAN OOSTENDE NAAR
MIDDELKERKE (eventueel terug met de tram) – PANNENKOEKEN A VOLONTE
We wandelen dit keer door de duinen en langs de Duinenweg van Mariakerke-Raversijde
naar Middelkerke, waar we aansluitend in t’ Juweeltje van pannenkoeken à volonté kunnen
genieten. ’t is maar om de calorieën er weer bij te krijgen...
Plaats: We spreken af in de cafétaria van de Kinkhoorn, Zeedijk, Oostende-Mariakerke
Afspraak: om 14h30
Aanvang: we vertrekken stipt om 14h45. Wie niet van wandelen houdt, maar wel van
pannenkoeken, kan ons vanaf 16 h in het ‘t Juweeltje vergezellen.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wie mee wil stappen of smullen belt naar Genyflore: 059/51.81.66

 ZATERDAG 31 maart: DANSAVOND VAN CLUBCUPIDO IN TEN STUYVER
We hebben gedanst aan het begin van de maand, waarom de maand hiermee ook niet
afsluiten?.
Plaats: Feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat, 8400 Oostende
Afspraak: vanaf 20h30
Prijs: 6,- €
Aanwezig: Dirk (0478/49.17.11)

