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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
Lidgeld:
€ 48 per jaar
Eddy
Bezoek ook eens onze website:
Patrick
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
0495/77.39.64
059/50.22.11
0486/50.12.82
059/43.54.28
0472/41.63.46
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2012
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:
- 04/02 – Genyflore verwittigen, menu keuze geven en € 20 storten voor het etentje op 12/02.
- 10/02 – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor optreden van Hannelore Bedert op 20/04.
- 20/02 – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor de dagtrip naar Wervik op 26/02.
- 20/02 – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor opname van 'de Laatste Show' op 15/03.

Voor alle volgende activiteiten moesten we snel zijn. We hebben daarom reeds een aantal
tickets gereserveerd voor de rapste die Genyflore verwittigen en storten op de rekening.
 Zaterdag 10/03 om 20u: Optreden van de Frivole Framboos ‘Terra Rare’ in het Kursaal van
Oostende. Zij brengen diverse hits uit onze muziekgeschiedenis op een muzikaal-virtuoze en
humoristische manier in een klassiek kleedje gestopt. Kostprijs € 25 (ticket kost € 32, het
verschil wordt bijgelegd door de Vriendenkring).
 Donderdag 15/03: Opname van ‘de Laatste Show’ in Vilvoorde. De opname is gratis maar we
vragen dat de deelnemers € 13 storten voor hun deel in de carpooling vóór 20/02.
 Vrijdag 16/03 om 20u: Optreden van Guido Belcanto met zijn nieuwste show ‘Een man als ik
ontmoet je niet elke dag’ in het Staf Versluyscentrum te Bredene. Kostprijs € 13,5.
 Vrijdag 20/04 om 20u: Optreden van Hannelore Bedert ‘Uitgewist’ in cc De Branding te
Middelkerke. Ze wordt stilaan een grote madam en dat zie je ook op het podium. Waar ze
vroeger nogal bedeesd verscholen zat achter een grote piano, eist ze nu alle aandacht op als
volwaardig brandpunt tussen haar muzikanten. Kostprijs € 13 (vóór 10/02 inschrijven).
 Zaterdag 28/04 om 20u: Comedy van de bovenste plank met Nigel Williams ‘Working Class
Hero’ in het Staf Versluyscentrum te Bredene. Vanuit zijn verleden als fabrieksarbeider,
politiek activist, vakbondsafgevaardigde en cafébaas, geeft Nigel zijn ongezouten mening over
‘The State of the Nation’. Kostprijs € 12.
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 Vrijdag 04/05 om 20u: Optreden ‘Jukebox 2000’ van Lucas Van den Eynde, Tine Embrechts
en Nele Bauwens in cc De Zwerver te Leffinge. Samen met een tien man sterk orkest brengen
ze een avondvullende show waarbij jij als bezoeker de nummers kiest. Kostprijs € 13.
 Vrijdag 11/05 om 20u: Bob Dylan Bootleg Tour 2012 – ‘Tribute to Bob Dylan’ in het Staf
Versluyscentrum te Bredene. Al jaren vieren de drie d’s - Derek, Deneckere en De Caster - de
verjaardag van Bob Dylan met een reeks tributeconcerten. Deze zeventigste verjaardag van
Bob Dylan wordt nog een tikkeltje specialer. Kostprijs € 12.
 Zondag 20/05 om 20u: Exclusief concert voor België van de wereldbekende Schotse rockband
Nazareth (bekend van ‘Love Hurts’) en de Oostendse punk-rockband ‘Revenge 88’ (met Dubbe,
Lucky, Misten, Glenn & Erik) in cc Zomerloos te Gistel. Kostprijs € 18.

 Vrijdag 03/02: LEZING: OP WEG MET EXOMARS
Met de ExoMars probeert men uit te zoeken of er leven is (geweest) op Mars?
Tijdens deze voordracht gaan we met ExoMars op weg naar Mars en gaan op zoek naar de vele
fascinerende mysteries die deze planeet te bieden heeft.
Afspraak: Om 19u45 aan de ingang van de bibliotheek, Wellingtonstraat 7 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 02/02.

 Zaterdag 04/02: LIVE OPTREDEN: T'WESTVLAMS GEMIENGELD VINTEKOOR
Veertien gemiengelde vinten die reeds 11 jaar op de meest diverse podia in Vlaanderen het
beste van zichzelf geven zijn vanavond te gast in hun eigenste Koekelare met een show van
wat ze zelf zeggen 'Ol uze oller-ollerbeste !!'. Onze leden die in 2008 meegingen naar het
optreden kunnen getuigen dat dit weer een super gezellige avond wordt.
Afspraak: Om 19u aan cc De Balluchon, Moerestraat 19 te Koekelare.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 05/02: WINTERWANDELING IN ETTELGEM
Voor de liefhebbers hebben we een gezellige en gezonde route van zo'n 8 km uitgestippeld
langs kalme weggetjes en buitenwijken met tussendoor een rust- en smoefelstop.
Afspraak: Om 14u in Café Sportvriend, Dorpstraat 67 te Ettelgem.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 04/02. Carpooling mogelijk.
Er kan geparkeerd worden achter de kerk van Ettelgem.

 Vrijdag 10/02: 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 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 09/02. De locatie is bereikbaar met bus 5, halte
'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.
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 Zaterdag 11/02: NACHT VAN DE MUSEA EN GALERIJEN IN OOSTENDE
We flaneren van museum naar galerie… de nacht tegemoet. De dienst Cultuur verrast de
bezoekers van de Nacht van de Musea en Galerijen met kunst en romantiek, een vleugje
muziek en heerlijke decoratieve elementen. Kom een kijkje nemen en laat je verleiden door de
romantische varkens van Theater Tol…
Wij bezoeken o.a. Theobalds Boothuisje, James Ensorhuis, Artresidentie Beau Site en andere.
Afspraak: Om 19u aan Artresidentie Beau Site, Vlaanderenstraat 45 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 10/02.
Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Zondag 12/02: VALENTIJNSLUNCH IN SALONS NOTREDAME MET UITSTAP
Op deze (bijna) Valentijndag gaan we lekker lunchen in de Salons Notredame in Beerst (bij
Diksmuide). Wil je meegaan geef dan snel je keuze door uit onderstaande menu:
Zeeuwse mosselroomsoep of dagsoepje met z'n garnituur
*****
Keuze tussen:
Kwaliteitsmosselen "à volonté" met een mosselsaus
Scampi met een rivierkreeftensaus
Noordzeevis met een Chablissaus
Rumsteak Chateau Briand (Archiduc-, Bordelaise-, pepersaus, ...)
Parelhoenfilet (Archiduc-, Bordelaise-, peper-, sinaassaus, ...)
Ribbetjes
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met sla-mix, cruditeiten en verse frietjes
*****
Roomijs met fruitcoulis
Met een goed gevulde maag rijden we dan richting Keiem, waar we het 'Kakelende Kippenmuseum' bezoeken, om er een leuke en leerrijke namiddag in boerderijsfeer door te brengen.
Afspraak: Om 11u45 aan het station van Oostende of om 12u30 aan Salons Notredame,
Wijnendalestraat 103 te Beerst.
Prijs: € 20 (museum € 4 ter plaatse)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen, je keuzemenu geven en € 20 storten voor 04/02.

 Zaterdag 18/02: 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.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26 te Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: € 9 voor een spaghetti, € 16,50 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze of € 3,70/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 17/02.
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 Zondag 19/02: TENTOONSTELLING: 125 JAAR TORCK AAN ZEE
In het Fort Napoleon loopt een tentoonstelling over trapauto’s gemaakt door de Belgische
speelgoedfabrikant Torck uit Deinze. Ze waren peperduur en voor de betere families. Geen
toeval dat deze tentoonstelling in Oostende plaatsvindt: de zeedijk was toen reeds 'the place
to be', waar je heerlijk met je trapauto kon racen… én pronken.
We nemen de overzet van het 'Aquarium' op de Visserskaai en wandelen naar het fort.
Afspraak: Om 14u op het ponton aan de Visserskaai (naast het Aquarium) of om 14u30 aan de
ingang van Fort Napoleon.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 18/02.

 Zaterdag 25/02: WANDELING NAAR DE BELLE EPOQUE VAN BREDENE
Een wandeling met gids waarbij we meer te weten komen over het ontstaan en de
ontwikkeling van de wijk Bredene Duinen (Bredene aan Zee) met o.a. de bouw van de villa's
tijdens de belle époque en de teloorgang van de luxe villa's uit het begin van de 20ste eeuw.
Afspraak: Om 13u45 op het Duinenplein, Kapelstraat (thv Duinenstraat) te Bredene.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 24/02.

 Zaterdag 25/02: DANSAVOND: CONTACT SOIREE IN GISTEL
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. De zaal Ten Putte in
Gistel is een leuke uitgaansgelegenheid waar Contact Soiree regelmatig dansavonden voor
alleenstaanden inricht. U kunt er terecht voor een dansje of een babbel.
Wij laten alle remmen los en maken er een gezellige fuifavond van.
Afspraak: Om 21u30 in Ten Putte, Stationstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (op vertoon van de lidkaart)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 22/02. Carpooling mogelijk.

 Zondag 26/02: DAGUITSTAP NAAR WERVIK
We starten om 10u30 met een uitgebreide rondleiding in het restauratieatelier en de
kunstenaarswoning van gastheer Frederik Cnockaert. Hij geeft ons deskundige uitleg over
restauratie- en conservatietechnieken van eeuwenoude kunstwerken doorspekt met boeiende
anekdotes uit de kunstwereld. Daarna is het tijd voor een lunch in één van de gezellige
restaurantjes. Om 14u30 bezoeken we het Tabaksmuseum dat de geschiedenis van het
roken, het kauwen en het snuiven via merkwaardige voorwerpen en vele bijzondere
illustraties toont. Wij krijgen een introductie in de magische en bizarre wereld van het
tabaksfenomeen door een ervaren gids .
Hierna kunnen we ofwel nog een uurtje de stad verkennen via een speciaal wandelparcours,
of nagenieten met een Moriaenbiertje, een tabakspannenkoek of -taart in de retroherberg
van het museum.
Afspraak: Om 9u30 op de parking van Jetaircenter, of om 10u30 aan de ingang van
kunstatelier Kerat, Hoogweg 42 te Wervik.
Prijs: 5€ atelier, 3€ Tabaksmuseum, 5€ gids
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 13€ storten tegen 20/02. Carpooling mogelijk.

