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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 – MAART 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:
- DIRECT – Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 'Hoerenleed' op 02/03.
- DIRECT – Eddy verwittigen en € 7 storten voor de 'Kwienteshow' op 03/03.
- DIRECT – Patrick verwittigen en € 26 storten voor de uitstap naar Brussel op 21/04.
- 10/03 – Patrick verwittigen en € 12 storten voor de 'Belle Epoquewandeling' op 17/03.
- 10/03 – Eddy verwittigen en € 6 storten voor toneel 'Schoktherapie' op 23/03.
- 10/03 – Eddy verwittigen en € 10 storten voor de 'Sneukeltoer in De Haan' op 25/03.
Voor volgende activiteiten bestaat misschien nog een mogelijkheid om extra tickets bij te
reserveren voor diegenen die Genyflore vlug verwittigen en het vermelde bedrag storten.
 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.
 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.
 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.
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 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.
Voor volgende activiteit is het Patrick die heel snel moet verwittigd worden.
 Zaterdag 21/04 gaan we met een bus van Famy Tours op daguitstap naar Brussel en de
Koninklijke Serres. De uitstap kost € 26 voor de busreis, het inkomticket voor de Serres en
de gids. We hebben reeds de laatste plaatsen op de bus gereserveerd.

 Vrijdag 02/03: TONEEL: KVGO MET 'HOERENLEED'
Tragikomedie over 2 (h)oergrappige doorleefde straatmadelieven. Jenny een hoer op haar
retour en Emmy een hoer pour 'l amour praten met veel humor over hun leven, hun grote
pleziertjes en kleine verdrietjes. Beide 'dames' hebben hun eigen dromen en tekenen zich een
toekomst uit zonder mannen aan hun lijf. Maar voor het zover is hebben ze nog heel wat
klanten af te werken.
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang van KTA 1, Ieperstraat 5 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en € 7 storten op de rekening.

 Zaterdag 03/03: DE 'KWIENTESHOW' VAN PASAR
Het is een totaalprogramma van twee uur gepresenterd door Ontspanningsgroep KWB
Zandvoorde met zang, dans en natuurlijk veel humor, sketches van de bovenste plank met
leuke inleidende filmpjes, gezellige liedjes en volkse meezingertjes. De voertaal is ABW!
Algemeen Beschaafd Westvlaams.
Voor niet-leden van Pasar is het normaal € 10 maar wij leggen het verschil bij uit de kassa!
Afspraak: Om 19u30 aan Huize Astrid, Gentstraat 6 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Eddy verwittigen en € 7 storten op de rekening.

 Vrijdag 09/03: 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 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 08/03. De locatie is bereikbaar met bus 5,
halte 'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.

 Zaterdag 10/03: LIVE OPTREDEN: DE FRIVOLE FRAMBOOS 'TERRA RARE’
Na de succesvolle jaren in Frankrijk is De Frivole Framboos terug in Vlaanderen met een
splinternieuwe voorstelling. De flamboyante Peter Hens - grootmeester, conférencier, musicohumoroloog - en Bart Van Caenegem - de rustige toetsentovenaar - komen andermaal op de
proppen met verbazingwekkende muzikale onthullingen.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de inkomhal van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 25
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.
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 Zondag 11/03: 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 10/03. Carpooling mogelijk.
Er kan geparkeerd worden achter de kerk van Ettelgem.

 Donderdag 15/03: OPNAME 'DE LAATSTE SHOW' IN VILVOORDE
Enkele van onze leden gaan vanavond een opname van het programma 'De Laatste Show'
bijwonen in de studio's van Videohouse in Vilvoorde.
De thuisblijvers kunnen het programma reeds rond 22u zien op 'één'.
Afspraak: Wordt geregeld onder de deelnemers.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Vrijdag 16/03: LIVE OPTREDEN: GUIDO BELCANTO 'EEN MAN ALS IK …'
Met zijn curieuze mix van drama, erotiek en zelfspot lanceerde hij zich als een geheel nieuw
type zanger in de Vlaamse muziekwereld, een uniek figuur, met niemand te vergelijken. 25 jaar
lang vaarde hij stroomopwaarts zijn eigen koers, wars van alle modes en trends. Met een
ontroerende toewijding bouwde hij aan zijn imposante oeuvre.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 13,5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 17/03: 'TASTY BELLE EPOQUEWANDELING' IN DE HAAN
Het zal u misschien verbazen maar verborgen achter de hoge flatgebouwen op de zeedijk
vindt u vaak architecturale pareltjes. De Haan spant wat dat betreft de kroon: hier staan
nog vrij veel villa’s uit de belle-époqueperiode en ze zijn beslist de moeite waard om te
ontdekken. De begeleide erfgoedwandeling voert u langs enkele van de mooiste gebouwen uit
deze periode en tegelijkertijd krijgt u de kans om te proeven van heerlijke streekproducten
en -gerechtjes.
Afspraak: Om 13u15 voor het station van Oostende (we nemen dan de eerste tram) of om
13u45 aan het tramstation van de Haan.
Prijs: € 12
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 12 storten voor 10/03.

 Zondag 18/03: OPENDEURDAG HOTELSCHOOL TER GROENE POORTE, BRUGGE
De bakkerij-, slagerij- en hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge stelt haar deuren open.
Er zijn tal van proevertjes alsook allerlei demonstraties en ateliers in werking.
Een echte traktatie voor de 'fijnproevers' onder onze leden.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende of om 14u30 aan de ingang van Ter Groene
Poorte, Spoorwegstraat 14 (achterkant station) te Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 17/03.
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 Vrijdag 23/03: TONEEL: CENAKEL MET 'SCHOKTHERAPIE'
De spreekkamer van een relatietherapeut. Dokter Desteunder ontvangt respectievelijk een
gewoon koppel, een lesbisch paar en een stel op hoge leeftijd. Alle drie de paren hebben een
ding gemeen: problemen in hun relatie die tot hoogoplopende ruzies aanleiding geven. Maar
ook de dokter heeft blijkbaar serieuze moeilijkheden met zijn ex-vrouwen en zijn kinderen.
Een en ander bereikt een climax tijdens een groepssessie die zelfs op een vechtpartij
uitdraait maar die voor alle betrokkenen ook tot een catharsis leidt.
Afspraak: Om 19u45 aan 'De Schelpe', Schelpenstraat 20 te Oostende.
Prijs: € 6
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 6 storten tegen 10/03.

 Zaterdag 24/03: TENTOONSTELLING OVER HET KONINGSHUIS
Ronald Nobels verzamelt al 28 jaar alles van het koningshuis. In zijn collectie zitten foto’s,
films, medailles, boeken, plaketten en de bekende koekendozen met foto’s van de koninklijke
familie. Van 10 tot 16 uur kun je ter plaatse bij Ronald Nobels terecht voor een woordje
uitleg over deze unieke verzameling. Daarna praten we nog gezellig na bij een koffie met ….
Afspraak: Om 14u aan OC De Boeie, Kerkstraat 35 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 23/03.

 Zaterdag 24/03: 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.
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 23/03.

 Zondag 25/03: 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 13u15 voor het station van Oostende (we nemen dan de eerste tram) of om
13u45 aan het tramstation van de Haan.
Prijs: € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 10 storten tegen 10/03.

 Zaterdag 31/03: 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. 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 29/03. Carpooling mogelijk.

