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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
linda@nietalleen.be
dirk@nietalleen.be

059/ 51.81.66
059/26.88.95
059/32.58.74

Onze bestuursleden kunt u ofwel per
e-mail, ofwel telefonisch bereiken.

NIEUWSBRIEF –

APRIL - 2007

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

 ZONDAG 1 april : BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING ”LAUREATEN
KIEZEN VOOR KUNST WEST-VLAANDEREN”
Met werken van diverse schilders en een beeldhouwkunstenaar uit onze streek.
Plaats: Galerie R53, Romestraat 53, Oostende.
Afspraak:Om 14h30 in het restaurant”Faro”, Vindictivelaan (t.o.v. het Mercatordok)
Aanvang: Omstreeks 15h vertrekken we naar de tentoonstelling en na dit bezoek maken
we nog een wandelingetje in de stad en aan zee.
Prijs: Gratis
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Gelieve te verwittigen op nr. 0473/26 46 51 (Linda)

 VRIJDAG 6 april: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND met
aansluitend EASTERN PARTY “ DJ’S 4 MUSIC FOR LIFE”
We komen naar oude gewoonte samen in onze stamkroeg “De Zeegeuzen” in de
Kapucijnenstraat Oostende (schuin t.o.v. Den Artiest), voor een gezellige avond met tijd
voor een praatje en veel plezier met andere “NietAlleeners”
Wie dan nog niet genoeg heeft, kan aansluitend bij de Eastern Party in Middelkerke
terecht. Deze happening wordt ingericht voor het goede doel, nl. bestrijding van
landmijnen. Met o.a. DJ Zaki belooft het een leuke party te worden voor jong en wat
minder jong.
Plaats: De Zeegeuzen EN Carré Casino, Middelkerke (Oostendelaan 7, 8430 Middelkerke =
baan Oostende-Westende)
Afspraak: om 20.30 h in de Zeegeuzen, daarna zien we wel wanneer we afzakken naar de
party (deze begint om 22.00 h, prijs = 6,5 €)) ,
Aanwezig: Dirk, Linda en Genyflore
Opmerkingen: Ben je erbij? Dan naar Dirk bellen aub (0478/49 17 11)
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 ZATERDAG 7 april : COMEDY-AVOND “STENZEL & KIVITS”
Tiny van den Eijnden en Wilbert Kivits vormen sinds 2000 een komisch duo dat klassieke
muziek (opera) en humor op een ongewone maar heerlijke manier combineert. Zij wonnen
reeds verschillende prijzen op binnen- en buitenlandse cabaretfestivals. Een bruisende
show voor een breed publiek die aan klassieke muziek een hele nieuwe dimensie geeft.
Zij creeëren een theatrale chaos waar Mini en Maxi, Hans Liberg en De Nieuwe Snaar
slecht zullen van dromen. Mozart, Bach, Vivaldi, Verdi, Puccini en vele andere muzikale
genieën draaien zich in hun graf om. Op hun zij weliswaar, om vooral niets te missen van
wat hun composities theatraal nog meer te bieden hebben dan ze zelf ooit vermoedden.
In The Perfect Concert part II maken we kennis met de wat arrogante tenor Stenzel die
af en toe een koekje van eigen deeg krijgt van de onverstoorbare pianist Kivits.
Het perfecte imperfecte ten voeten uit, want niets wordt aan het toeval overgelaten bij
het op het verkeerde been zetten van het publiek. Met hun grenzeloze schat aan fratsen
brengen de twee elkaar op muzikale wijze tot cabareteske topprestaties.. Wie “De Frivole
Framboos” heeft gezien, weet wat hij of zij mag verwachten!!
Plaats: De Zwerver, Dorpsplein, Leffinge (t.o.v. de kerk)
Afspraak: vanaf 20.00 h – begin: 20.30 h
Prijs: de normale prijs bedraagt 12,50 € maar wij krigen een speciale prijs: voor 10,-€
mogen we erin! Ik heb alvast 6 kaarten gereserveerd! Vlug erbij zijn is dus de boodschap.
Aanwezig: Genyflore
TIJDIG reserveren (059/51.81.66) ten laatste tegen vrijdagavond 06/04!

 ZONDAG 8 april : PASEN – ETENTJE IN DE FARO MET WANDELING
Voor de leden die Pasen in aangenaam gezelschap willen doorbrengen, stellen we voor om
nog eens rustig te gaan eten in de “Faro”, waar we ook Kerstmis hebben gevierd tot grote
tevredenheid van allen. Daarna maken we nog een wandelingetje aan zee.
Plaats: Restaurant “Faro”, Vindictivelaan te Oostende ( tegenover het Mercatordok)
Afspraak : om 12h15 voor de eters (de wandelaars verwachten we omstreeks 14h)
Prijs: Er is altijd een suggestiebord aan ca. 18 € , maar je kunt er ook genieten van een
heleboel lekkere slaatjes of een lichte snacks.
Aanwezig: Dirk (tel. 0478/49 17 11)
Opmerkingen: Zeker bellen 3 dagen op voorhand i.v.m. de reservaties voor een tafel

 MAANDAG 9 april (Paasmaandag): MINIATUURTREINENTENTOONSTELLING IN HET CASINO VAN BLANKENBERGE
We gaan samen op stap met Dirk, onze specialist en verwoede verzamelaar. Op deze
tweejaarlijkse tentoonstelling met internationale allure, kunnen we de vele miniatuurtreinen bewonderen en er even bij wegdromen misschien… van verre reizen.
Plaats: Casino Blankenberge
Afspraak: om 13h aan het tramstation te Oostende (de tram vertrekt om de 20 minuten).
We komen dan aan op de pier ¾ h later. Afspraak ook mogelijk ter plaatse in de cafetaria
van het Casino om 14h.
Aanwezig: Dirk (0478/49.17.11)

 Indien jullie nog leuke voorstellen of goede ideeën voor ons toekomstig
programma hebben, bel of mail dan heel zeker naar het bestuur. Ieder voorstel
wordt ernstig overwogen en besproken!!
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 VRIJDAG 13 april : MAYUMANA in het Kursaal van Oostende
Vanwege het overweldigende succes vindt in het Kursaal van Oostende terug het unieke
spektakel "Mayumana" plaats. De oprichters Eylon Nuphar en Boaz Berman stelden een
multidisciplinaire voorstelling samen waarin dans, kunstperformance, ritme, muziek en
humor samensmolten tot een explosief gebeuren: MAYUMANA. Niets is veilig voor deze
aan ritme verslaafde artiesten. Het fysieke en akoestische wordt geproduceerd met
handen, voeten, water, emmers, zwemvliezen en veel meer. UNIEK!!!
Plaats: Kursaal Oostende
Afspraak: om 19.40 u aan de ingang – Begin: 20.00 u
Aanwezig: Genyflore
Prijs: We kiezen voor plaatsen aan de prijs van 29,- € (deze bevinden zich zijlings op het
balkon). Andere prijzen zijn 36,- en 43,- €.
Belangrijk: Wie belangstelling heeft, geeft onmiddellijk bij het verschijnen van de
nieuwsbrief een seintje aan Genyflore (059/51.81.66), want de kaarten zijn vlug weg!

 ZATERDAG 14 april : DANSAVOND MET CLUB-CUPIDO
Voor de tweede keer in de Royal Astrid! Kijk er alvast naar uit, want het wordt een
swingende avond met 3 verschillende muziekstijlen in evenveel zalen!
Plaats: Royal Astrid is gelegen schuin tegenover het Stedelijk Zwembad. De ingang
bevindt zich achteraan (Wellingtonstraat)
Afspraak: om 20h45
Prijs: de inkom bedraagt 6,-€
Aanwezig: Dirk en Linda
Opmerkingen: Graag een seintje aan Dirk (0478/49 17 11)

 ZONDAG 15 april : BEZOEK AAN EEN TENTOONSTELLING IN BRUGGE
MET KORTE HISTORISCHE WANDELING.
We wandelen via het Minnewater en de oude site St.Jan (waar we even pauzeren) naar de
Onthaalkerk Onze-Lieve-Vrouw. De expo vertelt met een vijftigtal kwalitatief hoogstaande
stukken het boeiende verhaal van Filips de Schone en zijn vrouw Johanna de Waanzinnige:
van ridderlijke rituelen tot etiquette en het leven aan het hof. Je ontdekt er ook de
mythes rond het Huis van de Monarch en zijn tragische afscheid.
Plaats: Station Oostende, aan de loketten.
Afspraak: om 14h30 aan het station, de trein vertrekt om 14h47
Prijs: een ticket heen en terug kost ca. 5 €. Ticket expo : 2,5 €
Aanwezig: Linda (liefst op vrijdagavond verwittigen:059/26 88 95 of 0473/26 46 51)
TER INFO - TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN
Wie geïnteresseerd is in de één of andere vorm van fitness, zwemmen of danslessen, gelieve
contact op te nemen Raymonde (059/70.98.68 of 0473/41.09.17., die lid is van ACTIVE Sport
& Wellness Center, Northlaan 13, Oostende (bij Media Markt). Bij genoeg belangstelling
zullen we proberen om voor deze activiteiten groepjes te vormen: samen zoiets doen is toch
altijd veel gezelliger en leuker dan alleen.
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 ZATERDAG 21 april : BOOMBAL IN HET STATIONSBUFFET
Een boombal is een bal waarbij live folkmuziek wordt gespeeld. Het grote verschil met een
doorsneefuif is dat er hier live muziek wordt gespeeld en dat er niet zomaar individueel
gedanst wordt. Aan elk Boombal gaat een korte dansinitiatie vooraf; tijdens het bal zelf
worden die aangeleerde danspassen dan gebruikt.
Plaats: Stationsbuffet Oostende
Afspraak: om 19h30 aan de loketten Aanvang: start om 20h
Prijs: gratis
Aanwezig: Linda en Dirk (seintje aan Linda 0473/26.46.51) tgn vrijd.avond

 ZONDAG 22 april : ERFGOEDDAG IN FORT NAPOLEON
Tijdens een exploratiewandeling maak je kennis met de “petites histoires” rond het fort.
De getuigenissen over ontloken liefdes van oud-soldaten, politici en bewoners maken de
waarde van dit stukje militair erfgoed meteen duidelijker en menselijker.
Plaats: tramhalte aan Station Oostende, (halte “Duin en Zee” afstappen
Afspraak:tramhalte Oostende, er is om de 20 minuten een tram.
Omdat het in de namiddag heel waarschijnlijk heel druk zal zijn, spreken we reeds af om
12h30 a/h tramstation Oostende. In het Fort kunnen we dan samen in de bistro een kleine
lunch eten: een broodje kost er 4,-€, een spaghetti 9,-€, een lasagne 10,-€.
Voor de leden met eigen vervoer : afspraak in de bistro om 14.00 u .
Prijs: inkom gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Een seintje graag op nr.059/51 81 66 ten laatste tgn zondagmorgen

 MAANDAG 23 APRIL: "RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE GENETICA"
Deze voordracht van de VHS Oostende wordt geïllustreerd met geprojecteerde beelden
die het onderwerp ook voor de leek duidelijk en begrijpelijk maken.
Plaats: Conferentiezaal Stadhuis Oostende
Afspraak: om 20.00 u
Aanvang: om 20.15 u
Prijs: 3,50 €
Geïnteresseerde bellen nr Genyflore:059/51.81.66 ten laatste tgn zondagavond

 VRIJDAG 27 april : “GRILLEN NAAR HARTELUST IN DE “PIRAAT”
Plaats: Restaurant Piraat-Grill, Recollettenstraat 9, Nieuwpoort-Stad (dichtbij de markt,
straat loop parallel met de marktstraat)
Afspraak: om 20.30 u in het restaurant (tafel voor ons voorbehouden)
Prijs: 25,-€ (dranken = bier, wijn, etc inbegrepen)
Aanwezig: Dirk en Genyflore
Opmerkingen: Ten laatste tegen vrijd 20.04 bij Dirk (0478/49 17 11) reserveren en 25,-€
op onze rekening 979-0817387-70 overschrijven, want er moet op voorhand betaald en
gereserveerd worden.

 ZATERDAG 28 april : BOWLING en SPELLETJESAVOND
We willen eens uitproberen welke zaal ons het best bevalt. Na twee andere adressen, gaan
we nu eens naar het Bowlingpaleis (vroeger: Airport-bowl) dat ons werd aanbevolen. Op
zat.avond zijn er de Fluo Bowling Nights met speciale lichteffecten en hits van nu en toen.
Plaats: Bowlingpaleis, Steensedijk 186, 8400 Oostende (niet ver van de luchthaven)
Afspraak: vanaf 20.00 h - Aanvang: om 20.h30
Prijs: 3,50 €/persoon voor een spelletje (schoenen gratis)
Aanwezig: Genyflore (jullie komst aankondigen aub: 059/51.81.66)

