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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 – APRIL 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:
- 04/04 – Patrick verwittigen voor 'Vlaanderen Vakantieland' op 09/04.
- 04/04 – Genyflore verwittigen en € 3 storten voor 'Vlaanderen Vakantieland' op 10/04.
- 06/04 – Patrick verwittigen voor de voordracht over de Eerste Wereldoorlog op 08/04.
- 14/04 – Patrick verwittigen en € 5,5 storten voor de 'Torhoutse zondagen' op 17/04.
- 16/04 – Patrick verwittigen en € 7 storten voor de toneelvoorstelling op 29/04.
- 18/04 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor de uitstap naar Doornik op 25/04.
In de komende maanden zijn er weer enkele optredens in het Staf Versluys-centrum te Bredene
waar tijdig reserveren zeker noodzakelijk is. Voor onderstaande voorstellingen hebben we reeds
een aantal tickets aangekocht. Zoals gewoonlijk zijn het weer de snelste die Genyflore
verwittigen en het juiste bedrag storten op onze rekening die mee kunnen gaan.
Op vrijdag 20 mei gaan we naar ‘Fever of the Sixties’. Hadewig J. Kras, Martin Janssen (aka
Marinus Wolf), Hugo Spencer en Luc De Gezelle hebben een menu samengesteld waar men zich
niet direct aan zal verwachten. Een rijk gevarieerd pallet muziek uit de jaren 60 in een
eigenzinnig, nieuw kleedje gestopt. Net als de jaren 60 zelf, zijn deze vier artiesten ieder op
hun eigen manier bijzonder. Ze zoeken steeds naar een unieke invulling van het songmateriaal, en
voelen mekaar wonderwel aan! Een ticket kost € 10,50 (reservatiekosten inbegrepen).
Vrijdag 10 juni is er het spektakel ‘The Best of South Africa’. Er komen twee verschillende en
authentieke groepen, goed voor 65 artiesten, uit het verre Zuid-Afrika afgezakt : ‘Matsamo
Mantenga’ en de ‘Gauteng Dance Troup’. De danseressen, dansers en muzikanten laten u kennis
maken met de traditionele cultuur van Swaziland en staan garant voor opzwepende ritmes en
opwindende melodieën, oogverblindende kledij, en nu eens halsbrekende en dan eens poëtische
dansen. De artiesten nemen u dan ook mee op een onvergetelijke trip doorheen de geschiedenis
van Zuid-Afrika, met veel aandacht voor traditie en authenticiteit. Hier kost een ticket € 12.
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 Vrijdag 01/04: TONEEL: SPIEGEL 'FOEI MINISTER'
Een minister (An Maes) heeft stiekem een amoureus afspraakje met de secretaris van een lid
van de oppositie (Geert Simoen) in een hotel. Maar van de geplande romantiek komt weinig
terecht als ze in de hotelkamer het dode lichaam van een man ontdekken. Gelukkig is er nog de
assistente van de minister (Hilde Veulemans), die alles wel zal oplossen. De arme vrouw gaat in
op het voorstel van haar baas... maar zal daar eeuwig spijt van krijgen. De start van een
dolkomisch avontuur boordevol persoonswissels en onverwachte wendingen!
Afspraak: Om 19u45 aan de E. Van Glabbekeschool, August Vermeylenstraat 71, Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit werd reeds afgesloten.

 Zaterdag 02/04: 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 de Champs-Elyzee, Koningin Astridlaan 15 (tramhalte Kinepolis).
Opmerking: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.

 Zondag 03/04: WANDELING: 'SNEUKELTOER' IN DE HAAN
In De Haan, het mooiste dorp aan zee, gaan we wandelen en 'sneukelen'. De wandeling is
ongeveer 12 km en doet het strand, het bos en de polders aan. Onderweg worden heerlijke
versnaperingen geserveerd en bij aankomst in het Zeepreventorium een lekkere maaltijd.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van station Oostende, we nemen dan de eerste tram, of
om 13u30 aan het mooiste tramhuisje van België in De Haan.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit werd reeds afgesloten.

 Vrijdag 08/04: VOORDRACHT: 'DE SLAG OM DE IJZER EN NIEUWPOORT'
Aan de hand van een powerpointvoorstelling met kaarten en foto's komen we te weten hoe
België betrokken werd bij de Eerste Wereldoorlog, hoe de IJzervlakte onder water werd
gezet en hoe Ramskapelle werd heroverd op de vijand.
Afspraak: Om 19u30 aan het Spaans huisje, Christinastraat 69, Oostende.
Prijs: € 2,5 (leden Lange Nelle GRATIS) Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 06/04.

 Zaterdag 09/04: 'VLAANDEREN VAKANTIELAND' IN OOSTENDE (MET GIDS)
Twee dagen 'Vlaanderen Vakantieland': vandaag kiezen we voor de Parfumwandeling door
Oostende, we proeven van het lekkere Keytebier, nemen ook nog de vele randanimaties mee,
laten ons verrassen door het optreden om 17u en zien wel wat de avond verder nog brengt.
Om 22u is er bovendien een spetterend vuurwerk aan het Kursaal.
Afspraak: Om 13u45 aan het Toerismebureau, Monacoplein, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 04/04.
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 Zondag 10/04: 'VLAANDEREN VAKANTIELAND' IN OOSTENDE (MET GIDS)
Uit het ruime programma van 'Vlaanderen Vakantieland' hebben we een aantal tickets besteld
voor een geleid bezoek achter de schermen van het Kursaal, een geleide wandeling in Oostende
en een rondvaart met de Nele. De eerste activiteit is om 13u gepland, de laatste om 17u.
Afspraak: Tijdstip en plaats van afspraak worden na reservatie meegedeeld.
Prijs: € 3
Aanwezig: Genyflore en Patrick
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 3 storten tegen 04/04.

 Zaterdag 16/04: LIVE OPTREDEN: JO LEMAIRE'S 'SENTIMENTAL JOURNEY'
Met twee vrienden-muzikanten kruipt Jo in de huid van een 'romancière' en gaat op
ontdekking naar de finesses van het gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed.
Portugese Fado, Duits cabaret, Ierse folk of Nederlands kleinkunst, Jo neemt de boemeltrein
doorheen Europa en komt met een intrigerende verzameling passionele songs, deels uit het
collectief geheugen, terug. Ze verdiept zich in de mooiste, aangrijpende songs aller tijden en
toont zo een nog onbekende kant van haar persoon.
Afspraak: Om 19u30 aan CC de Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit werd reeds afgesloten.

 Zondag 17/04: TORHOUTSE ZONDAGEN (MET GIDSEN)
Torhout heeft drie zeer diverse musea. Op de Torhoutse Zondagen staat er een gids ter
beschikking die je met kennis van zaken en enthousiasme rondleidt. Geniet eens van een
pittige portie Torhoutse geschiedenis! Wij kozen voor jullie twee musea uit.
In het Museum Torhouts Aardewerk staat een deskundige gids klaar en in het mosterdmuseum
worden we rondgeleid door Piet Wostyn, gedreven eigenaar en expert in het vak.
Na de bezoeken gaan we nog 'smullen' in de broodherberg Wijnendaele Wandeling.
Afspraak: Om 13u op het plein voor het station van Oostende.
Prijs: € 5,5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 5,5 storten tegen 14/04. Carpooling mogelijk.

 Vrijdag 22/04: DANSAVOND IN DE 'LOUNGE'
Na 'een half kiekske' in de Koekoek gaan we de beentjes weer eens smeren in de Lounge.
Fun, fingerfood en top dj’s uit de jaren 80 en 90! Het is de tijd van Madonna’s 'Like a Virgin',
Michael Jacksons 'Thriller' en Prince’s '1999'. Ga volledig uit de bol op de muziek van The
Simple Minds, The Human Leaque of Softcell en beleef opnieuw de glorieuze discotijd met
'Showing Out' van Mel & Kim, ‘Never gonna give you up' van Rick Astley en 'The locomotion'
van de toen nog erg jonge Kylie Minogue...
De dj’s van de Lounge brengen ons terug naar de grote dagen van sfeer en ambiance!
Afspraak: Om 21u in de Koekoek, Langestraat 38-40, Oostende of om 22u30 aan de ingang
van de Lounge, Westhelling 1, Oostende.
Prijs: Kip = € 5,80 - Lounge = GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u 's middags.
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 Zaterdag 23/04: 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 22/04.

 Zondag 24/04: PASEN

Wij nemen een dagje verlof en laten nu de Paashaas werken.

 Maandag 25/04: DAGUITSTAP NAAR DOORNIK (MET GIDS)
Doornik is na Tongeren de oudste stad van België en heeft talrijke bezienswaardigheden. Een
gids leidt ons door het middeleeuwse Doornik en naar de belangrijkste historische schatten
van deze prachtige stad. We bezoeken zeker ook de prachtige kathedraal. Daarnaast krijgen
we nog een multi-mediashow te zien en bezoeken één van de vele musea.
Afspraak: Om 8u50 stipt op de parking van Jet Center, Gistelse Steenweg 1, Oostende.
Prijs: € 10 (gids, multimediashow en museum)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 10€ storten tegen 18/04. Vanwege de slechte
treinverbinding rijden we kostendelend met de wagen. Wie is bereid om chauffeur te
zijn? Graag seintje aan Genyflore, die dan alles coördineert.

 Vrijdag 29/04: TONEEL: DE COULISSE 'SCHAT, IK BEN ER HOOR'
Stel je eens voor dat de vrouw des huizes het beu is om dag in dag uit de huismeid te spelen.
Poetsen, wassen en koken zijn niet aan haar besteed en zij wil wel eens iets anders.
Haar man bakt er helemaal niets van en zijn zaak dreigt kopje onder te gaan. Tijd om de rollen
eens om te draaien! Het eens zo 'zwakke geslacht' is zo zwak nog niet en het 'sterke
geslacht' voelt zich in zijn eer gekrenkt op meer dan één manier!
Het dreigt hem allemaal teveel te worden en boven het hoofd te groeien. Als daar nog eens
een verrassing van formaat bovenop komt, met dank aan dochterlief, staat hij op zijn strepen!
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 7
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben reeds een aantal tickets aangekocht. Het is dus weer voor de
rapste die Patrick verwittigen en € 7 storten (ten laatste tegen 16/04). OP IS OP !!

 Zaterdag 30/04: LIVE OPTREDEN: PAUL MICHIELS 'IT'S A GAS'
Paul Michiels, vooral bekend als zanger-componist van Soulsister, en de klassiek geschoolde
componist-pianist Jeroen D'hoe brengen een concert onder de titel, 'It's a Gas!'.
Deze twee topmusici met totaal verschillende muzikale achtergronden namen heel wat nieuw,
eigen werk op dat nog het best als 'jazzpop' kan worden omschreven.
Afspraak: Om 19u30 aan CC De Beuk, Torhoutstraat 9, Kortemark.
Prijs: GRATIS (€ 5 borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben een aantal tickets gereserveerd. De rapste die Genyflore
verwittigen en € 5 borg storten kunnen mee. Carpooling mogelijk.

