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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr. 979-5249391-47
Het bestuursteam :
Lidgeld 2007: 48,- €/jaar
genyflore@niet-alleen.be
Bezoek ook onze website:
linda@niet-alleen.be
eddy@niet-alleen.be
www.niet-alleen.be

059/51.81.66
059/26.88.95
059/50.22.11

bestuur@niet-alleen.be

Onze bestuursleden kunt u ofwel per e-mail, ofwel telefonisch bereiken (vast nummer heeft
de voorkeur, zie bovenaan) of per GSM: Linda (0473/26.46.51), Eddy (0486/50.12.82) en
Genyflore (0499/26.12.01, maar moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!)

NIEUWSBRIEF –

maart - 2008

Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN
TE RESPECTEREN DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF BETALINGEN
-

Vr.1/03: Genyflore verwittigen voor vertelavond “De Katharen” op 7/03
Zo.9/03: Linda verwittigen voor de toneelavond in Ciné Rialto op 15/03
Woe. 12/03:Genyflore verwittigen voor bezoek aan de brouwerij op 16/03.
Woe. 26/03: Genyflore verwittigen voor bezoek aan het Vogelopvangcentrum
te Oostende op zo. 30/03

a ZATERDAG 01/03: DANSAVOND IN TEN STUYVER
Eens goed uit de bol gaan bij dansbare muziek van de jaren 70/80/90: swingen, cha-chacha, disco, wals, langzame wals, tango en natuurlijk mag ook een slowtje af en toe niet
ontbreken
Plaats: Feestzaal ten Stuyver, Stuyverstraat 357, 8400 Oostende
Afspraak: Vanaf 21u
Prijs: 6,50€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag zelf voor 12u. Zij reserveert
dan de nodige plaatsen.

a ZONDAG 02/03: CARNAVAL IN OOSTENDE
Oostende heeft een eeuwenoude traditie als carnavalstad. Denk maar aan de wereldberoemde schilderijen van James Ensor (1860-1949) waar dit alles tot leven komt en de
massa’s maskers die hij uit zijn penseel heeft laten vloeien.
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Om 14u30 trekt de carnavalstoet door de binnenstad en om 17u is er de “kloeffenworp” op
het Wapenplein. Tussendoor kunnen we een bezoek brengen aan het Ensorhuis in de
Vlaanderenstraat, waar het leven en het werk van deze kunstenaar in ere wordt gehouden.
Afspraak: Om 14u in Taverne Peach Pit (hoek Mijnplein/Nieuwstraat).
Prijs: De toegang tot het Ensorhuis bedraagt 2€. Voor houders cultuurkaart:1€.
Deze kaart is nog steeds te bekomen bij Linda, eveneens aan 1€ voor onze leden.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen, ten laatste tegen zaterdag 1/03
TER INFO: DONDERDAG 06/03 om 20u:
Boeiende diareportage over China door de VTB/VAB in het Variététheater, Christinastraat
20 te Oostende om 20u. Inkom: 5€. Wie geïnteresseerd is belt naar Genyflore.

a VRIJDAG 07/03: VERTELAVOND “DE KATHAREN”
Een vertelling aan de hand van digitale beelden over deze boeiende mensen, hun leven en hun
vreselijke vervolging. Deze periode van rond de jaren 1200 laat u niet meer los. Tijdens de
pauze is er een lekkere wijn uit die streek: “De Languedoc”. Het aantal plaatsen is beperkt!
Deze avond wordt georganiseerd door “Vakantiegenoegens”
Plaats: In het lokaal van Vakantiegenoegens, Transvaalstraat 34 te Oostende-Raversijde:
tussen Zeedijk en Nieuwpoortsesteenweg ligt de Zeeweg die de Transvaalstraat dwarst.
Afspraak: 19u15 ter plaatse
Aanvang: 19u30
Prijs: 2,50 € voor leden, 4€ voor niet-leden van Vakantiegenoegens
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Reserveren ten laatste tegen vrijdag 01/03 bij Genyflore

a ZATERDAG 08/03: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Omdat het de laatste keer zo goed in de smaak is gevallen, kiezen we opnieuw voor de
Champs-Elyzee. Het is er niet alleen gezellig, een dansje wagen bij mooie muziek van de
jaren 60/70/80 behoort ook tot de mogelijkheden.
Plaats: Champs Elyzee, Koningin Astridlaan 15, Oostende (recht tegenover de Hyppodroom)
Afspraak: om 20u
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag zelf tegen 12u ’s middags.

a ZONDAG 09/03: OPENDEURDAGEN BIJ TER GROENE POORTE, BRUGGE
De bakkerij,-slagerij,- en hotelschool Ter Groene Poorte, Brugge. (St.Michiels, achterkant
station) stelt haar deuren open. Er zijn tal van proevertjes alsook allerlei demonstraties en
ateliers in werking te bekijken.
Plaats: Hotelschool Ter Groene Poorte, Spoorwegstraat 14, Brugge-Sint-Michiels
(achterkant station)
Afspraak: Om 14u in de lokettenhal van het Station. De trein vertrekt om 14u13.
Of om 14u30 in het station van Brugge aan de uitgang Sint-Michiels.
Prijs: gratis inkom, treinticket h/t: 4,20€.
Aanwezig: Linda.
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10u ‘s morgens
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a ZATERDAG 15/03: THEATERVOORSTELLING “NEE SCHAT, NU NIET”
Dit belooft een dolle komedie te worden, opgevoerd door het theatergezelschap “Spiegel”.
Waar het om draait: Vangansewinkel … “Vangansewinkel en De Vos” is een zeer gekende
bontzaak in Oostende. Zaakvoerder Gilbert Vangansewinkel houdt zich het liefst van al
bezig met vrouwelijk schoon. Vooral als zijn vrouw op reis is. Hij verwent graag zijn liefjes,
in het bijzonder met bontjassen. Arnold De Vos is de meesterontwerper van de jassen, een
man die zo toegewijd is aan zijn creaties, dat hij geen oog heeft voor wat er in de wereld
zoal te koop is. Als op een dag playboy Gilbert een vriendinnetje uitnodigt in de zaak, en op
dat moment vrouwlief Els onverwacht terugkeert van haar reis, gaan de poppen pas goed aan
het dansen. Spreekt vanzelf dat Arnold de pineut wordt….
Plaats: Ciné Rialto, Langestraat te Oostende
Afspraak: ten laatste om 19u45 ter plaatse
Aanvang: om 20u15
Prijs: 7€ (in voorverkoop)
Aanwezig: Linda, die een aantal kaarten heeft laten reserveren.
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op zondag 9/3.

a ZONDAG 16/03: BEZOEK AAN DE BROUWERIJ “DE HALVE MAAN” MET
RONDLEIDING EN ETENTJE TE BRUGGE
In deze brouwerij ontdek je de evolutie van het brouwen over bijna twee eeuwen. Je
bezoekt de oude brouwerij (nu ingericht als museum) alsook de nieuwe installatie en krijgt
er uitleg over de geschiedenis van deze eeuwenoude huisbrouwerij. Tijdens de rondleiding
kun je eveneens genieten van een prachtig panoramisch zicht over Brugge en omstreken.
Genyflore geeft er af en toe rondleidingen in het Nederlands en het Duits en zal op deze
dag onze hoogstpersoonlijke gids zijn!.
En er is nog meer: naast het museum werd de oude brouwerij ook omgetoverd tot een
prachtige horecazaak, waar men in een historisch kader kan genieten van allerlei lekkere
streekgerechten aan zeer redelijke prijzen ( à la carte van 10€ tot 15€).
We hebben een tafel gereserveerd voor de lunch om 13u voor 10 personen (wees er dus op
tijd bij om je plaatsje aan tafel te reserveren!) . De rondleiding zelf start om 14u45.
Plaats: Brouwerij De Halve Maan, Walplein 26, 8000 Brugge
Afspraak: Om 12u in de lokettenhal van het Station. De trein vertrekt om 12u13.
Voor de leden die enkel aan de rondleiding wensen deel te nemen: om 14u30 er plaatse.
Aanvang: om 13u
Prijs: Treinreis h/t: 4,20€. Rondleiding: 5€, inclusief 1 gratis consumptie.
Aanwezig: Genyflore (verwittigen ten laatste tegen woensdag 12/03)

a ZATERDAG 22/03: FILMAVOND
We zetten de avond rustig in met een goede film. Na afloop kunnen we nog voor een babbel
en een drankje terecht in de Champs-Elyzee
Plaats: Kinepolis
Afspraak: om 19u15 (zodoende hebben we nog ruim te tijd om een film te kiezen)
Aanvang:
Prijs: 7,50€
Aanwezig: Eddy (verwittigen ten laatste om 17u bij Eddy, de dag zelf).
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a ZONDAG 23/03: PASEN: LUNCH OP DE VISSERSKAAI EN WANDELING
MET BEZOEK AAN DE EXPO VAN HUBERT MINNEBO IN DE VENETIAANSE
GAANDERIJEN
Bij “A Bord” waar 2 energieke dames de scepter zwaaien, kan je genieten van een weekend
menu aan 15€, bestaande uit soep, hoofdgerecht en dessert.
Daarna zetten we er stevig de pas in, richting Venetiaanse Gaanderijen, waar een
overzichtstentoonstelling, met nadruk op de laatste decennia plaatsvindt van het oeuvre
van Hubert Minnebo, beeldhouwer, juwelenontwerper en graficus
Afspraak: om 12u in Restaurant A Bord, Visserskaai 3
Prijs: De toegang tot de tentoonstelling is gratis.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10u ‘s morgens.

a ZATERDAG 29/03: BOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder de leden
Plaats: Bowling in de Sint-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Marie-Joséplein)
Afspraak:om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers
Prijs: 14€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1drankje naar keuze, of 3,40€/spel
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste op vrijdagavond, 28/3

a ZONDAG 30/03: BEZOEK AAN HET VOGELOPVANGCENTRUM OOSTENDE
Wat gebeurt er met de dieren die binnengebracht worden? Hoe ziet de dagdagelijkse
werking van het centrum eruit? Geschiedenis en toekomst van het centrum? Hoe worden de
dieren gerevalideerd? Wat gebeurt er met de olieslachtoffers? Op deze en nog veel meer
vragen krijgen jullie een antwoord tijdens de 2 uur durende boeiende rondleiding door een
medewerker van het centrum. Na de rondleiding wandelen we door ’t Bosje naar het
Koninginnehof, waar we bij een hapje en een drankje nog een beetje kunnen napraten
Plaats: VOC, Zinnialaan 8 te Oostende
Afspraak: om 14u15 ter plaatse
Aanvang: De rondleiding begint om 14u30 (tot 16u30).
Prijs: 5€ (die ten volle ten goede komen van de dieren).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Reserveren ten laatste tegen woensdagavond 26/03

