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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 – MAART 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:
-

01/03
07/03
08/03
10/03
15/03
15/03

– Eddy verwittigen en € 12 storten voor de 'Tasty Belle Epoque wandeling' op 09/03.
– Genyflore verwittigen en € 5 of € 15 storten voor 'Fiesta Espagnole' op 15/03.
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor toneel 'Sexy 70's' op 16/03.
– Eddy verwittigen en € 7 storten voor de 'VTB knipoogdag' op 24/03.
– Genyflore verwittigen en € 8 storten voor toneel 'Hola que tal' op 22/03.
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 'SportStories' op 30/03.

Op vrijdag 19 april komt Jan Leyers naar Zomerloos in Gistel met zijn show ‘De weg naar het
Avondland’. Hij vertelt over zijn avontuurlijke tocht van Ethiopië naar Europa, over de vragen
waarmee hij vertrok en de antwoorden die hij onderweg heeft gevonden. Een ticketje kost € 9 en
kan je reserveren tot 22 maart bij Caroline.
Op zondag 21 april is er om 16u in Ten Stuyver in Oostende een (algemene kennis) quiznamiddag. De quiz wordt om 18u gevolgd door een etentje met aperitief, vol-au-vent met puree
en een koffie. Dit alles kost amper € 15. We hebben reeds een aantal plaatsen gereserveerd voor
diegenen die Genyflore zo snel mogelijk verwittigen en storten op onze rekening.
Op zaterdag 08 juni is er om 20u in het Kursaal van Oostende een optreden van Wouter Deprez
met zijn show ‘Hier is wat ik denk’. We hebben reeds een aantal tickets aangekocht aan de prijs
van € 18 voor de snelste die Genyflore verwittigen en het bedrag storten op onze rekening.
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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 is te
raden aan wat je wilt deelnemen.
Let ook op dat, als je een memodatum invoert, de betaling vóór de activiteit uitgevoerd wordt.

 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: We hebben nog één kaartje over voor de snelste beslisser.

 Zaterdag 02/03: THEATER: DE GULDEN TOREN 'EDITH & SIMONE'
In deze toneelmaand pakt toneelkring 'De Gulden Toren Gistel' 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 08/03: 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: Caroline verwittigen voor 07/03.

 Zaterdag 09/03: 'TASTY BELLE EPOQUE WANDELING' (MET GIDS)
Vandaag kun je Wenduine op smaakvolle wijze ontdekken. Een erfgoedwandeling met gids
doorheen deze prachtige badplaats, brengt u langs enkele van de mooiste gebouwen uit deze
periode en tegelijkertijd kunt u genieten van heerlijke streekproevertjes om de innerlijke
mens te versterken: da’s Tasty Belle Epoque!.
Afspraak: Om 09u20 voor het station van Oostende (we nemen dan de eerste tram) of om
10u20 aan het tramstation van Wenduine.
Prijs: € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 12 storten voor 01/03.
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 Zaterdag 09/03: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN TORHOUT
Deze avond is er weer eentje voor de fervente dansers onder ons. Feestzaal Gravenhof in
Torhout 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 21u in Feestzaal Gravenhof, Oostendestraat 343 te Torhout.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 08/03.

 Vrijdag 15/03: FIESTA ESPAGNOLA MET TAPA’S EN PAELLA
Het wordt een spetterende Spaanse avond met een optreden van de Belgische Salsakampioenen, die daarna een workshop alsook heel veel lekkers en een degustatie van Spaanse
wijnen zullen geven. Verder is er een tombola en wordt er een fotowedstrijd georganiseerd.
Voor het optreden, een dansinitiatie, een sangria en paella wordt er een bijdrage van 15€
gevraagd, zonder paella is dit 5€.
Afspraak: Om 19u30 aan De Avondschool Torhout, Rijselstraat 110 te Torhout.
Prijs: € 5 of € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en storten voor 07/03. Carpooling mogelijk.

 Zaterdag 16/03: TONEEL: SPIEGEL 'SEXY 70'S'
Buiten haar weten om is Bernard te weten gekomen dat zijn vrouw hem bedriegt. Hij nodigt
zijn rivaal op een slinkse manier bij hem thuis uit. Daar stelt hij hem voor een verscheurende
keuze: vermoord worden of zijn eigen vrouw opofferen aan Bernard. Voor Robert is de keuze
vlug gemaakt. Hij kiest eieren voor zijn geld en denkt een sluwe manier gevonden te hebben
om Bernard om de tuin te leiden….
Afspraak: Om 19u30 aan CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 08/03.

 Vrijdag 22/03: TONEEL: STUDIO JAMES ENSOR 'HOLA QUE TAL'
Marnix en Dimi hebben elkaar op een toevallige manier leren kennen. Marnix droomt ervan
om van Dimi een variété-ster te maken. Dimi heeft er altijd van gedroomd om iemand te
ontmoeten die echt om hem geeft en met Marnix geeft hij die persoon gevonden. Maar de
meeste dromen zijn bedrog… of niet? Champagne wordt al snel Spa bruis….
Afspraak: Om 20u aan t'Oostends Variété Theater, Christinastraat 20 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 15/03.

 Zondag 24/03: VTBKULTUUR 'KNIPOOGDAG' IN GENT (MET GIDS)
Vandaag trapt vtbKultuur zijn culturele jaar in gang in Gent. We ontdekken de stad aan de
hand van vier parcours. Op de Bijlokesite zet muziekcentrum De Bijloke zijn deuren open en
zijn er allerhande muzikale optredens voorzien. De site doet tegelijkertijd dienst als starten aankomstpunt van de overige themaroutes, 'Gent als muziekstad', 'Gent in 1913' en 'Gent
als hippe kunststad'. Voor de 'late vogels' kunnen we na zonsondergang misschien nog een
avondwandeling door 'Gent lichtstad' doen.
Afspraak: Om 10u30 aan het station van Oostende, we nemen de trein om 10u43.
Prijs: € 7 (+ Rail-Pass h/t € 15,20)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7 storten voor 10/03.
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 Vrijdag 29/03: 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 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 28/03 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 30/03: LIVE VOORSTELLING: SPORTSTORIES
SportStories bundelt de beste sportverhalen en –prestaties en trekt met een live-caravaan
aan bekende namen door Vlaanderen.
Presentator en bedenker Stef Wijnants (Sportweekend op Eén) brengt u live de verhalen en
beelden die u nog niet gezien heeft of die u absoluut opnieuw moet beleven. De storyisten
Michel Wuyts, Peter Vandenbempt, Luk Alloo, Ann Van Elsen, Armand e.v.a. vertellen over
buitengewone ontmoetingen of zagen van op afstand heroïsche prestaties. Zelfs als u geen
sportfanaat bent zullen de verhalen aangrijpen. Het beeldmateriaal wordt bovendien van
ironische commentaar voorzien door de onnavolgbare Sporza-verslaggever Chris Picavet.
Afspraak: Om 19u30 aan het CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen € 10 storten voor 15/03.

 Zaterdag 30/03: DANSAVOND MET CONTACT SOIREE IN GISTEL
Na de voorstelling van 'SportStories' kunnen de deelnemers die dit wensen nog de vrienden
vervoegen die op onze 'traditionele' dansavond van Contact Soiree in feestzaal Ten Putte
aanwezig zijn. We laten weer alle remmen los en maken er een gezellige fuifavond van.
Afspraak: Vanaf 21u in feestzaal Ten Putte, Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 29/03.

 Zondag 31/03: PAASZONDAG
Wij nemen vandaag een dagje verlof en laten de Paashaas in onze plaats rustig en ongestoord
zijn werk doen. Al onze leden zijn dus vrij om samen met kinderen en kleinkinderen op jacht
naar paaseieren te gaan.
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WEEKEND-UITSTAP NAAR DE CHAMPAGNESTREEK IN FRANKRIJK

Ook in oktober plannen we weer een weekenduitstap met onze Vriendenkring.
We vertrekken op vrijdag 04 oktober en zijn terug in Oostende op zondag 06 oktober.
De uitstap brengt ons naar Frankrijk, meer bepaald naar Epernay in de Champagnestreek, waar
we verblijven in 2-persoonskamers in een mooi hotel.
We boeken er een arrangement bestaande uit:
 2 overnachtingen met ontbijtbuffet
 ½ fles champagne per deelnemer op de kamer
 Bezoek aan een champagnekelder of wijngaard, georganiseerd door het hotel.
De prijs voor dit arrangement bedraagt maar € 92 p.p.!
Voor verplaatsingskosten (carpooling) moet je rekenen op zo’n € 25 à € 30 p.p.
Het programma wordt nog verder uitgewerkt met o.a. een bezoek aan Reims.

Info van het hotel
Het hotel Comfort Suites - Les Résidences d'Épernay is een recent gerenoveerd, budgetvriendelijk hotel in een prima ligging met een panoramisch uitzicht op de heuvels. Ook om de
champagnestreek te gaan verkennen is de locatie perfect: aan de rand van de stad Epernay (de
hoofdstad van de Champagnestreek) vlak bij verschillende wijnkelders en op slechts zo’n 29 km
van Reims. De architectuur van het geheel is verrassend en heeft hier en daar een heel
charmante toets. In de omgeving van hotel is er een zwembadencomplex waar je een frisse duik
kunt nemen. Boek je het champagne arrangement, dan kun je meteen ook de heerlijke,
sprankelende champagne proeven. Een bezoek aan een champagnekelder of -wijngaard,
georganiseerd door het hotel is dan inbegrepen. Een prima keuze voor een aangenaam, actief
verblijf in de Champagnestreek!

Wil je hieraan deelnemen? Verwittig dan ZO SNEL MOGELIJK Genyflore en stort een
voorschot van 20€ op onze rekening!

