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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
Contactpersonen:
IBAN :
BE22 9795 2493 9147 Genyflore@niet-alleen.be 059/51.81.66 0495/77.39.64
Lidgeld:
€ 48 per jaar
Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/50.12.82
Bezoek ook eens onze website:
Patrick@niet-alleen.be
059/43.54.28 0472/41.63.46
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – MAART 2011
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:
- Direct – Patrick verwittigen en € 15 storten voor 'Over songs gesproken' op 04/03.
- Direct – Patrick verwittigen en € 12,5 storten voor Walter Baele op 25/03.
- 06/03 – Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor de 'Culinaire wereldreis' op 12/03.
- 06/03 – Eddy verwittigen en € 6 storten voor de toneelvoorstelling op 20/03.
- 09/03 – Eddy verwittigen voor de wandelzoektocht in Brugge op 13/03.
- 13/03 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 'Vera zingt Edith Piaf' op 25/03.
- 13/03 – Eddy verwittigen en € 8 storten voor de daguitstap naar Antwerpen op 27/03.
- 13/03 – Eddy verwittigen en € 10 storten voor de 'Sneukeltoer' op 03/04.
- 01/04 – Eddy verwittigen en € 10 storten voor Jo Lemaire op 16/04.

LET OP: Bij alle activiteiten wordt voor de reservaties rekening gehouden met de datum
van betaling op onze rekening. Dat wil dus zeggen dat diegenen die het eerst storten ook
zeker van hun kaarten kunnen zijn.

Zondag 3 april is weer een hoogdag in De Haan. In het mooiste dorp aan zee gaan we wandelen
en 'sneukelen'. De wandeling is ongeveer 12 km, kost € 10 en doet het strand, het bos en de
polders aan. Onderweg worden heerlijke versnaperingen geserveerd en bij aankomst in het
Zeepreventorium een lekkere maaltijd. Wil je mee stort dan € 10 op onze rekening voor 13/03.
Op 16 april gaan we naar een live optreden van Jo Lemaire in CC De Branding in Middelkerke.
Voor het uitverkocht was hebben we reeds een aantal tickets aangekocht aan € 10. Ook hier zijn
het weer de rapste die Eddy verwittigen en € 10 storten op de rekening die mee kunnen gaan.
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Onze eerste meerdaagse uitstap dit jaar gaat naar de monding van de Somme in Frankrijk. We
vertrekken zaterdagmorgen 28 mei en zijn de volgende dag tegen de avond terug thuis.
Op het ‘menu’ staan o.a. Montreuil-sur-Mer, Le Touquet (of Paris-Plage), St. Valéry-sur-Somme,
Le Crotoy en Le Hourdel. Meer informatie volgt op de website.
Voor we verder gaan met de voorbereidingen en reservaties zouden we graag reeds een gedacht
hebben over het aantal geïnteresseerden. Laat eens weten aan Eddy als je mee wilt gaan.
Gezien de ervaringen uit het verleden zal er dan de volgende maand aan de deelnemers een
eerste voorschot gevraagd worden die niet meer terugvorderbaar is.

 Vrijdag 04/03: LIVE OPTREDEN: 'OVER SONGS GESPROKEN'
’Over Songs Gesproken’ is een uniek muzikaal theaterprogramma waarin vier vrienden
Kris Wauters, Marc Vanhie, Sarah De Koster en Billie Kawende op akoestische wijze songs
zingen waar ze meestal zelf de hand in hadden, als schrijver of zanger(es) én u mag zelfs een
kijkje nemen in de keuken van de songschrijver.
De songs variëren van kleine pareltjes tot grote hits, van intiem tot uitbundig.
Afspraak: Om 20u aan het Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, Wenduine.
Prijs: € 15
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Onmiddellijk Patrick verwittigen en € 15 storten op onze rekening.
Carpooling is mogelijk op aanvraag.

 Zaterdag 05/03: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND
Op deze avond kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden op een ongedwongen
manier en in een aangename sfeer kennismaken. Wie zijn we? Wat doen we? Wat zijn de
voorwaarden? Kom gerust eens langs voor een drankje, hapje en gezellig praatje.
Afspraak: Om 20u in Tea Room De Golf, Zeedijk 146, Oostende (tramhalte Media Center).
Aanwezig: Het bestuur
Opmerking: Patrick verwittigen voor 12u 's middags.

 Zondag 06/03: BEZOEK VIERJAARLIJKSE PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST
De tentoonstelling Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de provincie WestVlaanderen 2010 toont de bekroonde werken van de gelijknamige wedstrijd. De Prijs was
bestemd voor alle hedendaagse plastische uitdrukkingsvormen: tekenkunst, grafiek,
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, film, video, multimedia, mixed media, …
Afspraak: Om 14 aan de Venetiaanse Gaanderijen, hoek Zeedijk-Parijsstraat, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 05/03.

 Zaterdag 12/03: CULINAIRE WERELDREIS NAAR INDIA-NEPAL
Vandaag zetten we onze culinaire wereldreis verder en trekken naar het verre Nepal, toch
blijven we hiervoor heel dicht bij huis. In restaurant Everest maken we kennis met een aantal
lekkere specialiteiten uit de Indisch-Nepalese keuken.
Wij stellen geen menu samen maar laten jullie zelf kiezen van de uitgebreide kaart aan zeer
democratische prijzen. Voor € 30 heb je gemakkelijk een volledig menu met dranken.
Afspraak: Om 20u in restaurant Everest, Visserskaai 40, Oostende.
Prijs: € 10 'borg'
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Onmiddellijk Genyflore verwittigen en € 10 'borg' storten. Deze 'borg'
krijg je de avond zelf terug in het restaurant.
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 Zondag 13/03: WANDELZOEKTOCHT DOOR HET ZUIDEN VAN BRUGGE
We organiseren vandaag een wandelzoektocht met als thema 'Slenteren langs mooie plekjes in
Brugge Zuid'. We maken een aangename wandeling van ongeveer 2km rond het Begijnhof. Met
behulp van wat te zien is langs de weg kunnen de vragen beantwoord en de foto's herkend
worden. Wij kopen voor jullie één deelnemingsformulier (kost normaal € 8,50 per persoon) en
moeten dan wachten tot april op het resultaat van onze zoektocht.
Afspraak: Om 10u aan de lokettenhal van station Oostende (trein van 10u14) of om 10u30 in
de lokettenhal van station Brugge.
Prijs: GRATIS (trein h/t € 4,60)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 09/03.

 Zaterdag 19/03: WANDELING 'NIEUW KERKHOF TE OOSTENDE' (MET GIDS)
Tijdens de kerkhofwandeling wordt er zowel aandacht besteed aan de grafmonumenten alsook
aan de personen die er begraven liggen. Om er maar enkele op te noemen: Adolf Van Glabbeke,
Henri Vandeputte, Mathieu Corman, Jules Peurquaert, Leandre Vilain.
Van onze gids komen we ook alles te weten van de Pleuranten van Geo Verbanck, het
Vissersmonument, de herdenkingszuil van de politieke gevangene, het ereperk, de strooiweide
met 'De Levensboom' van Jacky Demaeyer en het Joodse kerkhof.
Afspraak: Om 13u45 aan de ingang van het kerkhof, Stuiverstraat, Oostende.
Prijs: GRATIS (de gids wordt betaald door de Vriendenkring).
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 18/03.

 Zaterdag 19/03: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
We gaan er niet naartoe om de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven!
Je kunt ook gewoon komen zonder mee te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de
gezellige sfeer, de leuke babbel en... om te supporteren.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26, Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: € 9 voor een spaghetti, € 16 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze, of € 3,40/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 18/03.

 Zondag 20/03: TONEEL: 'VRAAG HET MAAR AAN DE POSTBODE'
Vandaag brengt het toneelgezelschap Cenakel voor ons 'Vraag het maar aan de postbode'.
Nee, in dit stuk staat niet de postbode centraal, al komt hij wel af en toe eens langs, volgens
Paul Vanuffelen zelfs iets te vaak. Om deze advocaat en zijn vrouw, Kristel is het te doen. Ze
zijn beiden de dertig (ruim) voorbij en zij ‘wil geen ouwe trut zijn tegen de tijd dat ons kind
kan lopen’. Hij heeft het echter niet zo begrepen: ‘wist je dat een kind je levensstandaard
verlaagd met twintig procent’. En hij vindt dat hij de verstandigste is en laat zich stiekem
steriliseren, om ongelukken te voorkomen.
Afspraak: Om 15u aan ontmoetingscentrum De Schelpe, Schelpenstraat 20, Oostende.
Prijs: € 6
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 6 storten tegen 06/03.
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 Vrijdag 25/03: LIVE OPTREDEN: 'VERA ZINGT EDITH PIAF'
Edith Piaf werd in Parijs geboren als dochter van een Berberse kroegzangeres en een
acrobaat. Zij werd door haar grootmoeder, die in Normandië een bordeel runde, opgevoed.
Haar debuut als zangeres maakte ze rond haar 15e jaar, toen zij voor het eerst optrad als
straatzangeres. Tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog schreef Piaf haar
meest befaamde lied 'La vie en rose'. Zij was toen zowel bij de Duitse bezetters als onder de
Franse bevolking een geliefd zangeres.
Afspraak: Om 13u30 aan Huize Astrid, Gentstraat 6, Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten tegen 13/03.

 Vrijdag 25/03: LIVE OPTREDEN: WALTER BAELE 'KLEIN GELATINE'
Voor zijn 10de theatershow ging Walter Baele maandenlang undercover.
Hij deed researchwerk in een volkswijk in Zwijnaarde (in de gedaante van Martin Rigolle), in
de betere buurten van Laken (vermomd als Prins Filip) en dook anoniem onder in Klein Gelatine.
Het resultaat van al dat veldwerk is te zien in zijn nieuwste theatershow 'Klein Gelatine'.
Een crazy comedycruise met enkele opvallende opvarenden. Mis dit typetjesspektakel niet!
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 12,5 (€ 11 + € 1,5 reservatie)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Onmiddellijk Patrick verwittigen en € 12,5 storten op onze rekening.

 Zondag 27/03: DAGUITSTAP NAAR ANTWERPEN 'KNIPOOGDAG'
Samen met onze vrienden van vtbKultuur maken we vandaag een daguitstap naar Antwerpen.
Het Eilandje is een oude havenbuurt in het noorden van Antwerpen. Ze ontstond in de tweede
helft van de 16e eeuw en is omgeven door dokken.
We verkennen het Antwerpse Eilandje aan de hand van een parcours dat ons voert langs tal
van herbestemde gebouwen. We bezoeken verrassende plaatsen waarvan de deuren normaal
gezien steeds gesloten blijven. Loop eens binnen in het FelixPakhuis, het depot van het MAS
(het Museum aan de Stroom dat in mei opengaat), in kantoorgebouwen die dienst doen als
galerij of in het atelier van een kunstenaar.
Afspraak: Om 7u30 (trein van 7u49) in de inkomhal van station Oostende.
Prijs: € 8 (+ railpass h/t € 14,80)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 storten tegen 13/03.

BELANGRIJKE OPMERKING:
Gelieve voor reservaties en betalingen de data die bij elke activiteit in de Nieuwsbrief staan te
respecteren. Let er ook op altijd te vermelden voor welke activiteit je wilt inschrijven, wij doen
ons uiterste best maar kunnen het niet steeds juist raden!
We hebben ondervonden dat bij bepaalde banken, als je aan een self-banking automaat je
overschrijving doet, de mededeling niet doorgegeven wordt. Daarom blijven we aandringen om
ook steeds de verantwoordelijke te verwittigen van je komst!

