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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
Patrick
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/50.22.11
059/43.54.28

0495/77.39.64
0486/50.12.82
0472/41.63.46
0470/54.47.02
(zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2013
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 – Caroline verwittigen en € 4 storten voor de wijndegustatie op 08/02.
03/02 – Eddy verwittigen en € 5 (borg) storten voor de 'Valentijnswandeling' op 17/02.
08/02 – Eddy verwittigen en € 7 storten voor theater 'Komedie Kateie' op 22/02.
20/02 – Genyflore verwittigen en € 5 sorten voor de uitstap naar De Panne op 24/02.
22/02 – Patrick verwittigen en € 7,5 storten voor 'Lights! Camera! Action' op 01/03.
22/02 – Caroline verwittigen en € 8 storten voor theater 'Gulden Toren' op 02/03.

Gezien het geringe aantal inschrijvingen voor het etentje, na de nieuwjaarsreceptie van 03/02,
kan dit nog niet doorgaan. We moeten minimum 20 deelnemers hebben.
Als er leden zijn die nog twijfelen, of de reservatie uitstellen, vragen we om zo snel mogelijk te
beslissen en te storten op onze rekening !
We kunnen nu reeds bevestigen dat onze meerdaagse uitstap in mei zeker doorgaat. Er zijn al
een aantal reservaties gedaan en er wordt verder gepland om de deelnemers een aangenaam en
leerrijk weekend te garanderen.
Aan diegenen die ingeschreven zijn wordt gevraagd om een tweede voorschot van € 50 over te
schrijven tegen eind februari. De finale afrekening wordt dan gedaan na het reisje.
Voor de fanatieke dansers onder onze leden, die graag op een gezellige vrijgezellenavond nieuwe
contacten willen leggen, zijn er elke week de dansavonden ingericht door ‘Contact Soiree’.
De kalender van deze avonden kan steeds geraadpleegd worden op www.contactsoiree.be.
De speciale prijs is enkel van toepassing voor de dansavonden aangekondigd in onze Nieuwsbrief.
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 Zaterdag 02/02: LIVE OPTREDEN: BLUES-INSTUIF 'B BROTHERS XL'
B Brothers XL brengen aanstekelijke en opzwepende rythmes, afgewisseld met ingetogen
nummers waarin teruggegrepen wordt naar de roots van de blues. Er kan gedanst worden!
Afspraak: Om 20u aan wijkcentrum 't Kasteeltje, Kasteelstraat 22 te Zandvoorde.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 01/02.

 Zondag 03/02: ONZE JAARLIJKSE NIEUWJAARSRECEPTIE
Vandaag zijn we al voor de zesde keer samen onder de vele trouwe LEDEN van onze (h)echte
Vriendenkring, om met een hapje en een drankje op weeral een succesvol jaar te klinken!
Na de toespraak door onze voorzitster is er een terugblik op het voorbije jaar en zal Eddy,
onze secretaris en huisfotograaf, ons verwennen met een fotopresentatie op groot scherm.
Plezier en hilariteit gegarandeerd!
Tijdens de voorstelling worden we verwend met drankjes en allerlei koude en warme hapjes.
Na de voorstelling kunnen we nog genieten van een lekker etentje (zie kader bladzijde 1).
Afspraak: Onze deuren gaan open om 15u. in het Koninginnehof, Platanendreef te Oostende.
Prijs:
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 08/02: WIJNDEGUSTATIE
Tijdens de degustatie maak je kennis met wijn door je zintuigen te gebruiken. Je verneemt
tijdens de proeverij ook alles over het juiste wijnglas en de schenktemperatuur.
Er worden 5 wijnen (wit en rood) voorzien en een versnapering.
Afspraak: Om 19u15 in ontmoetingscentrum Oud Hospitaal, Amsterdamstraat 61 te Oostende.
Prijs: € 4
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 4 storten voor 31/01.

 Zaterdag 09/02: NACHT VAN DE MUSEA EN DE GALERIJEN IN OOSTENDE
Zoals elk jaar nemen we ook nu weer deel aan de 'Nacht van het Museum'. Tot op heden
waren er nog niet genoeg gegevens bekend om al een volledig programma op te stellen.
Aangezien we zo veel mogelijk willen bezoeken op deze 'Nacht' starten we al redelijk vroeg
en zal er onderweg halt gehouden worden voor een hapje en een drankje.
Afspraak: Om 16u aan Vrijstaat O, hoek standbeeld Leopold II (Drie Gapers) en zeedijk.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 08/02.

 Zondag 10/02: KENNISMAKINGS- EN PRAATNAMIDDAG
Deze maand houden we onze traditionele 'kennismakings- en praatavond' eens op een
zondagnamiddag en op een andere locatie.
In het Chalet Minigolf kunnen we genieten van een gezellige sfeer maar ook van de lekkere
pannenkoeken. Deze namiddag kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden op een
ongedwongen manier kennismaken. Wie zijn we? Wat doen we? Wat zijn de voorwaarden?.
Afspraak: Om 14u30 in Chalet Minigolf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 09/02.
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 Dinsdag 12/02: FILMVOORSTELLING: ‘DE ROUILLE ET D’OS'
Ali (Matthias Schoenaerts) is 25 jaar en woont in Noord-Frankrijk. Hij heeft geen geld maar
wel een zoontje van 5 jaar waar hij voor moet zorgen. Hij trekt in bij zijn zus in Antibes en
neemt enkele kleine jobs aan als nachtwaker of buitenwipper. In een nachtclub ontmoet hij
de mooie Stéphanie (Marion Cotillard). Ze heeft een ongelooflijk beroep: orka-trainster.
Afspraak: Om 19u15 in ontmoetingscentrum Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 2 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 11/02.

 Zaterdag 16/02: EEN AVONDJE CINEMA IN DE KINEPOLIS
In deze koude wintermaand willen we wel eens een avondje samen, lekker warm, dicht bijeen
een filmvoorstelling bijwonen. Welke film het zal worden zien we dan ter plaatse wel.
Na de vertoning gaan we zoals gewoonlijk nog eens de dorstige kelen laven.
Afspraak: Om 19u in de Champs-Elyzee, Koningin Astridlaan 15 te Oostende.
Prijs: € 9,60 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 14/02.

 Zondag 17/02: VALENTIJNSWANDELING DOOR BRUSSEL (MET GIDS)
Wat brengt de onthoofding van een Romeins soldaat in verband met de Valentijnviering?
Welke wens mag je doen als je over de arm van 't Serclaes wrijft? Waarom liep Victor Hugo
steeds gehaast van de Grote Markt naar de St.-Hubertusgalerijen? Is de concentratie van
winkels met afrodisiaca (voor zover chocolade dit is) niet het hoogst rond de Grote Markt?
Als de gids deze keer wel afkomt, komen we het vandaag allemaal te weten.
Afspraak: Om 10u15 in het station van Oostende. We nemen de trein van 10u42.
Prijs: € 5 borg (zonder vervoerskosten)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 03/02.

 Vrijdag 22/02: THEATER: KOMEDIE KATEIE 'ZE ZIEN ZIEDER ZEKER ZOT'
Het stuk speelt zich af in de theaterwereld en u zit als kijker midden in een toneelstuk over
een toneelstuk. Komedie Kateie zit volop in de aanloop naar de première van 'Moord in het
hospitaal' als Henri plots in het hospitaal belandt. De regisseur vindt er niets beter op dan
met de hele toneelploeg te gaan repeteren in de ziekenhuiskamer van Henri. Door deze
setting kijken we als het ware mee achter de schermen van een toneelkring.
Afspraak: Om 19u30 aan zaal De Vuurtoren, Thomas van Loostraat 32 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7 storten voor 08/02.

 Zaterdag 23/02: 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 supporteren 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 € 3,90/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 22/02 EN VERMELDEN OF JE SPAGHETTI
WIL OF NIET.
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 Zondag 24/02: UITSTAP DE PANNE: ETENTJE EN BEZOEK AAN DE EXPO
'HET HOSPITAAL VAN DE KONINGIN' (MET GIDS)
We beginnen met een lekkere lunch in de gezellige Estaminet De Verloren Gernoare in
Adinkerke. De uitgebreide kaart biedt er afwisselende gerechten aan een faire prijs.
Daarna worden we verwacht in het Cultuurhuis De Scharbiellie voor de boeiende expo 'Het
Hospitaal van de Koningin', waar de gids ons alles vertelt over dit Rode Kruishospitaal
'L’Océan'. Hier werden er in WO1 zo'n 20.000 gewonden verzorgd en nieuwe heelkundige
methoden voor de eerste keer toegepast. Koningin Elisabeth hielp dit hospitaal mee
financieren en was zeer vaak aanwezig om de gewonden te troosten. Niet alleen het verhaal
van de werking van dit hospitaal en de medische hulpverlening achter het front worden
belicht, maar ook het toenmalige dagelijkse leven in De Panne, dat toen de hoofdstad van
België werd genoemd. De gids staat ons ter beschikking gedurende 2,5 u, zodat er nadien
misschien nog tijd overblijft voor een korte stadswandeling.
Afspraak: Om 12u30 in De Verloren Gernoare, Stationsplein 3 te Adinkerke of om 14u30 in
De Scharbiellie, Kasteelstraat 34 in De Panne.
Prijs: € 5 (voor de gids)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 20/02. Carpooling mogelijk.
Het gebeurt regelmatig dat wij een betaling krijgen op onze rekening waar geen mededeling bij
staat en waarvoor ook niet vooraf aangemeld werd. We willen er nogmaals op aandringen om bij
een storting zeker de activiteit te vermelden gezien het voor ons soms heel erg moeilijk om te
raden aan wat je wilt deelnemen.

 Vrijdag 01/03: LIGHTS! CAMERA! ACTION!
Succesregisseur en mediafiguur Jan Verheyen is je gids op een speelse en avontuurlijke
ontdekkingsreis door de geschiedenis van de cinema. Luister en kijk naar de verhalen uit de
pioniersjaren van Hollywood, herleef de ups en downs van de Vlaamse film, lach met de
meest bizarre films uit de filmgeschiedenis, krijg rode oortjes van de strafste stoten van
de kleurrijkste bewoners van filmland.
Afspraak: Om 19u45 in Theaterzaal De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat 42 te Oostkamp.
Prijs: € 7,5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 7,5 storten voor 22/02.

 Zaterdag 02/03: THEATER GULDEN TOREN: 'EDITH & SIMONE'
De toneelkring 'De Gulden Toren Gistel' pakt uit met de meeslepende voorstelling 'Edith en
Simone' over het leven van de beroemde chansonnière Edith Piaf.
In het stuk wordt het leven van Piaf beschreven vanuit de ogen van haar stiefzus, Simone.
Ofschoon deze ook zeer getalenteerd was, kwam ze nooit echt aan de bak en leefde ze
voortdurend in de schaduw van de beroemde Edith. 'De Gulden Toren' spaart kosten noch
moeite om van deze voorstelling een groots totaalspektakel te maken. Er wordt live gezongen
en een orkest zorgt voor live muziek! Het is dus een aanrader voor zowel jong als oud!.
Afspraak: Om 19u30 in het CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en 8€ storten voor 22/02.

