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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 – APRIL 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 – Eddy verwittigen voor de zoektocht door Brugge op 01/04.
- 03/04 – Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor het Mexicaans etentje op 06/04.
- 07/04 – Eddy verwittigen en € 7 storten voor de toneelvoorstelling op 22/04.
- 07/04 – Patrick verwittigen en € 5 storten voor de VOK-Quiz op 14/04.
- 22/04 – Patrick verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan de Mercator op 29/04.
Reeds geruime tijd wordt door leden voorgesteld om de Nieuwsbrief niet meer per post te
verzenden gezien die toch al op de website gelezen of afgehaald kan worden voor de brief in
de bus komt. Wij vragen dat diegenen die geen papieren Nieuwsbrief meer per post wensen
te ontvangen dit bevestigen door een e-mail te zenden naar info@niet-alleen.be.
Zo besparen wij ook nog geld op de fotokopieën en de verzending.
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 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.
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 Zondag 01/04: WANDELZOEKTOCHT IN NOORD-BRUGGE
Op deze wandelzoektocht zoeken we vandaag geen aprilvis maar slenteren we langs mooie
plekjes in Noord-Brugge. Het is een aangename wandeling van 2,5km met uitgebreide info over
wat er te zien is onderweg. Met behulp van hetgeen we ontdekken kunnen de vragen
beantwoord en de foto's herkend worden.
Afspraak: Om 13u30 aan station Oostende, of om 14u in de inkomhal van station Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 30/03.

 Vrijdag 06/04: CULINAIRE WERELDREIS NAAR MEXICO
We zetten onze culinaire wereldreis verder en gaan deze keer naar het verre Mexico.
Gelukkig hoeven we voor een lekker Mexicaans gerecht niet zo ver te reizen. Onze keuze is
gevallen op het restaurant El Mariachi te Oostende, dat intussen voor zijn lekkere en
veelzijdige keuken gekend is. We proberen het uit: tortilla's, taco's, enchilada's, burrito's,
quesadilla's, nacho's, chili con carne, malse stukken vlees en veel groenten.
Afspraak: Om 19u30 in restaurant El Mariachi, Kapucijnenstraat 44 te Oostende.
Prijs: € 10 (borg)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten tegen 03/04.

 Zaterdag 07/04: DRIEDAAGSE VAN HET HAZEGRAS
Pasen aan zee krijgt met dit festival van het Vlaamse lied een extra aantrekkingspool. Drie
dagen lang staat de wijk Hazegras op zijn kop. Er wordt een blik bekende artiesten
opengetrokken om ù tegen te zeggen.
Zaterdag zijn er optredens van onze Oostendse Andreï Lugovski en Wendy van Wanten.
Samen met Nicole & Hugo en Luc Steeno drijven zij de sfeer naar ongekende hoogtes.
Tussen de optredens in kunnen we genieten van de brocantemarkt en de culinaire markt..
Afspraak: Om 12u30 aan de loopbrug voor de Mercator, Mercatordok te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 06/04.

 Zondag 08/04: PAASZONDAG
Wij nemen vandaag een dagje verlof en laten de Paashaas rustig en ongestoord zijn werk doen.

 Vrijdag 13/04: 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 't Steentje, Steense Dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 12/04. De locatie is bereikbaar met bus 5, halte
'Stene Dorp' van 'de Lijn', terugkeer met carpooling is mogelijk.
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 Zaterdag 14/04: VOKWIS: 'VRIJE TIJD, ONTSPANNING EN KULTUUR'
Staat je kennis over Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur op peil, dan ben je welkom op de
tweede VOK-Quiz van de Wijkwerking Nieuwe Koerswijk. Is je kennis niet zo denderend dan
ben je natuurlijk ook welkom. Onder de deelnemers vormen we groepjes van vier om te
strijden voor de eeuwige roem. Ook al winnen we niet, we zullen zeker weer goed lachen.
Afspraak: Om 19u15 in de Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 5 storten tegen 07/04.

 Zondag 15/04: FILMNAMIDDAG IN DE KINEPOLIS
Na enkele maanden wordt het weer eens tijd voor een gezellige, rustige filmnamiddag.
Misschien gaan we wel naar 'Weekend aan Zee', een film die integraal in Oostende gefilmd is.
Bij mooi weer kan een terrasje achteraf zeker niet ontbreken. Vergeet je cultuurkaart niet.
Afspraak: Om 14u aan de ingang van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 9,30 (€ 6,10 met cultuurkaart)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 14/04.

 Vrijdag 20/04: LIVE OPTREDEN: HANNELORE BEDERT 'UITGEWIST'
‘Uitgewist’ staat vol liedjes die het grote hartzeer bezingen en bedwingen, stuk voor stuk
pareltjes. Na ‘Wat als’, haar geslaagde debuut uit 2008 gaat ze nu op tournee met deze
fantastisch onthaalde opvolger.
Afspraak: Op 19u30 in cc De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 21/04: DAGUITSTAP NAAR DE SERRES VAN BRUSSEL
In de voormiddag verkennen we onze hoofdstad per autocar en te voet onder begeleiding van
een gids. Na het (vrije) middagmaal bezoeken we dan de Koninklijke Serres. Dit gebied van
14.000 m², dat in eerste instantie door Willem I bedoeld was als een uitgestrekte oranjerie,
kreeg onder Leopold II zijn huidige uiterlijk. De zeven serres, gebouwd door architect
Balat, in samenwerking met zijn leerling Victor Horta zijn ongeveer twee weken toegankelijk.
Afspraak: Wordt onder de deelnemers geregeld.
Prijs: Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 22/04: TONEEL: COULISSE 'ONZE BOMPA IS AAN 'T VRIJEN'
Bompa Jos is 72 jaar, weduwnaar, opgewekt van aard en heel vitaal. Hij deelt zijn huis met
zijn kleinzoon en diens vriendin. Het jonge koppel heeft dringende nood aan 'tijd met zijn
tweetjes' en raadt bompa aan om uit te gaan en zelf vrienden of vriendinnen te zoeken.
Bompa heeft al snel een lief en de trouwdatum wordt vastgelegd. Grote consternatie bij zijn
twee zonen die plots met een veel jongere stiefmoeder worden geconfronteerd.
Afspraak: Om 18u30 aan het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 7
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7 storten tegen 07/04.
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 Vrijdag 27/04: 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.
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: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 26/04.

 Zaterdag 28/04: OPTREDEN: NIGEL WILLIAMS 'WORKING CLASS HERO'
Vanuit zijn verleden als fabrieksarbeider, politiek activist, vakbondsafgevaardigde en
cafébaas geeft Nigel zijn ongezouten mening over 'The State of the Nation'. Strijden voor
een betere wereld of zachtjes inslapen in een zee van ‘bullshit’? De keuze is aan ons! Met de
zeis van de humor kortwiekt Nigel Williams verkopers van nieuwe idealen, gebakken lucht,
vlaggen en hypocrisie. Working Class Hero is niet vrijblijvend. Het is een keiharde
voorstelling waarin Nigel – trouw aan zijn working class roots – zijn nek uitsteekt, de vijand
opzoekt en ontmaskert, en waarin hij ook zijn eigen idealen in het vizier neemt en fileert.
Afspraak: Om 19u30 aan het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 29/04: BEZOEK AAN DE VERNIEUWDE MERCATOR (MET GIDS)
Vandaag bezoeken we het schoolschip Mercator met een ervaren gids, die ons het leven aan
boord en meer zal uitleggen. Het authentieke interieur van de driemaster werd behouden en
is momenteel ingericht als nautisch museum. Aan boord bevinden zich een hele reeks
uitheemse voorwerpen, verzameld tijdens de vaartijd van het schip.
Nadien wordt er nog gezellig gekeuveld bij een ...
Let wel op: deze activiteit gaat enkel door vanaf 10 deelnemers.
Afspraak: Om 14u45 aan de loopbrug voor de Mercator, Mercatordok te Oostende.
Prijs: € 5 (€ 4 inkom + € 50 voor de gids)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 5 storten tegen 22/04.
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 ook 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 telefonisch, per sms of per e-mail te verwittigen van je komst!
Als je dan al ingeschreven bent maar door één of andere omstandigheid niet kan komen, vinden
we het wel ‘aangenaam’ als je ons daarvan ook TIJDIG verwittigt.

