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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
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VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
059/51.81.66
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Lidgeld: € 54 per jaar
Patrick
0472/41.63.46
059/43.54.28
Bezoek ook eens onze website:
Caroline
0470/54.47.02
www.niet-alleen.be
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2014

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:
-

Snel – Zie hieronder bij de activiteiten voor de volgende maanden.
30/01 – Patrick verwittigen en € 5 storten voor de T-Dansant met 'Pulle' op 02/02.
02/02 – Eddy verwittigen en € 22 storten voor 'Lang leve de TV' op 09/02.
08/02 – Genyflore verwittigen en € 20 storten voor de 'vtbKultuur quiz night' op 22/02.
10/02 – Genyflore verwittigen en € 30 storten voor de 'Valentine dinner & dance' op 15/02.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 15 maart komen Paul Michiels, Philip Catherine en Jeroen D’hoe naar
Zomerloos in Gistel. We hebben reeds plaatsen gereserveerd voor diegenen die Caroline
verwittigen en € 17 storten voor 14/02.
Op zaterdag 29 maart plannen we een ‘Poldercruise’ met Rederij Franlis. We vertrekken om
10u30 in Oostende, varen langs de binnenwateren doorheen de Vlaamse polders en het Brugse
Ommeland naar Zeebrugge waar we rond 16u aanmeren. Onderweg krijgen we een aperitief en
een pastabuffet aangeboden. Met de gratis dagpas nemen we de tram terug naar huis.
We hebben reeds plaatsen gereserveerd voor de snelste die Eddy verwittigen en € 30 storten.
Op vrijdag 9 mei komt The Glenn Ambassadors Big Band met hun ‘Tribute to Glenn Miller’ naar
het Kursaal in Oostende. Deze nostalgische avond kost € 39. Wil je mee genieten verwittig dan
snel Patrick en stort een voorschot van € 20 voor 10/02.
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 Zaterdag 01/02: LIVE OPTREDEN: SCALA & KOLACNY BROTHERS

Damiaanactie wordt 50, een uniek moment. Een moment dat ze vieren met een uitzonderlijk
concert van ‘Scala & Kolacny Brothers’. Stijn en Steven Kolacny dragen Damiaanactie een
warm hart toe in 2014 als nationale ambassadeurs van de vereniging.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 02/02: VERJAARDAGSONTBIJT

Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: oktober, november, december) verjaard zijn
willen we in de bloemetjes zetten en samen hun verjaardag vieren bij een gezellig ontbijt.
Voor het uitgebreide buffet betalen onze jarigen niets maar we vragen wel € 5 borg die je
bij deelname teruggestort krijgt. Voor de anderen kost het € 10 (wij leggen € 3,90 bij).
In 'Le Grand Café du Bassin' kunnen we eten van 09u tot 11u.
Afspraak: Om 9u in 'Le Grand Café du Bassin', Visserskaai 1 te Oostende.
Prijs: € 10 (€ 5 borg voor de jarigen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 02/02: T-DANSANT IN DE GROTE POST MET 'PULLE'

Patrick Dupon kennen de Oostendenaars als ‘Pulle’, de hoofdrolspeler van d’Ostendsche
Revue. Maar ook zijn vroegere dansorkest ‘Los Pelicanos’ is bij velen geen onbekende naam.
Vandaag treedt ‘Pulle’ enkel nog alleen op. Zijn programma bestaat uit entertainende
dansmuziek van de goede oude tijd tot nu, van de tango over de rock en roll tot de disco.
Afspraak: Om 14u45u aan 'De Grote Post', Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 5 storten voor 30/01.

 Vrijdag 07/02: 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 05/02.

 Zondag 09/02: TENTOONSTELLING 'LANG LEVE DE TV' IN GENT

Aangekomen in Gent gaan we eerst lunchen, daarna wandelen we naar 'Lang leve de TV'.
Daar krijgen we de unieke kans om een blik te werpen achter de schermen van een selectie
inmiddels legendarisch geworden televisieprogramma’s. We wandelen door meer dan 2000 m²
televisiedecor en ontdekken er hoe televisie in de laatste zestig jaar is geëvolueerd. Decors,
rekwisieten, kostuums, interactieve installaties en beeldfragmenten uit het VRT-beeldarchief
dompelen ons onder in oude en recentere programma’s.
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenzaal van het station van Oostende
Prijs: € 22 (B-Dagtrip)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 22 storten voor 02/02.
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 Vrijdag 14/02: LIVE OPTREDEN: WANNES CAPPELLE 'ZONDER NIEMAND'

Sinds hij met 'Ploegsteert', het tweede album van 'zijn' Zesde Metaal bedolven werd onder
lovende recensies, is Wannes Cappelle niet meer van achter zijn microfoon weg te slaan. Na
een festivalzomer en een theatertournee met strijkerskwartet, smacht Wannes opnieuw
naar de intimiteit van zijn geliefde huiskamerconcerten. Slechts gewapend met gitaar en
piano, maar ontwapenend met eerlijkheid en humor, serveert hij uitgepuurde pareltjes uit
zijn twee eerste albums en nieuw materiaal.
Afspraak: Om 19u30 aan 'De Branding', Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 13
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 15/02: VALENTINE DINNER AND DANCE

Valentijn … de dag van de verliefde koppeltjes ! Ook voor onze alleenstaanden staan de
deuren van Ten Stuyver vandaag wijdopen. Na een uitgebreid Cupidomenu (glaasje bubbels,
minnestronesoepje, speenvarken met groentjes en kroketten en als afsluiter een gebakje)
zal DJ Roger zorgen dat er de rest van de avond een hartverwarmende ambiance is.
Afspraak: Om 18u45 aan feestzaal 'Ten Stuyver', Stuyverstraat 367 te Oostende.
Prijs: € 30
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 30 storten voor 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!

 Zaterdag 22/02: LUDIEKE VTBKULTUUR QUIZ NIGHT MET KAASSCHOTEL

De leukste quiz van Vlaanderen en omstreken op groot scherm onder leiding van J.M. Bolle.
Wie is de zevende Koning de Belgen, wat is een gaviaal, hoeveel poten heeft een spin, wie is
momenteel federaal minister van Financiën? Deze en nog meer vragen worden u met multiple
choice met muzikale hints gesteld door onze onovertroffen quizmaster. We bieden u deze
ludieke quiz met ambiance en toffe interventies aan en nodigen u uit om uw parate kennis te
komen testen. In de pauze is er een verzorgde kaasschotel met Frans brood voorzien.
Afspraak: Om 19u30 aan Zaal Astrid, Gentstraat 6 te Oostende.
Prijs: € 20
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 20 storten voor 08/02.

 Zondag 23/02: GROENE HALTE WANDELING IN DE WARANDEDUINEN

Met de 'Groene Halte wandelingen' combineren we de volgende maanden een tramreisje met
een gezonde wandeling in de frisse natuur.
Deze maand sporen we naar halte Raversijde, wandelen dan 7,5 km door en langs de duinen
tot aan de halte Krokodiel in Middelkerke. Na enige versnaperingen sporen we dan terug.
We vertrekken met de tram aan de halte voor de Kinepolis omdat daar op de parking gratis
parkeergelegenheid is. In de Kon. Astridlaan kost het parkeren tot 31 maart € 0,10 per uur.
Afspraak: Om 14u aan tramhalte 'Kinepolis', Koningin Astridlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 21/02.
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 Vrijdag 28/02: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI

Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen. We gaan er niet naartoe om
de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven…
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor een spaghetti, € 17,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,20 per spel.
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: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 26/02 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

De laatste tijd komt het weer regelmatig voor dat er voor een activiteit wordt betaald, zonder
dat de verantwoordelijke (vooraf) wordt verwittigd. We willen er NOGMAALS heel hard op
aandringen om dit STEEDS te doen als je aan een activiteit wilt deelnemen.
De betaling is voor de verantwoordelijke niet altijd (onmiddellijk) zichtbaar, zodat het gevaar
bestaat dat jullie aanwezigheid niet wordt genoteerd, met ergernis voor alle partijen achteraf…
Er staat in elke Nieuwsbrief HEEL DUIDELIJK bij elke activiteit:
‘X (= verantwoordelijke) verwittigen en –eventueel- € Y (= bedrag) storten voor Z (= datum)’
De gemakkelijkste en zekerste manier om je aanwezigheid door te geven is een e-mail naar
‘info@niet-alleen.be’. Heb je geen e-mail, zend dan een sms of bel de verantwoordelijke.

 Zaterdag 01/03: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ASSEBROEK

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Dansschool Ramon 'De Vossemeersen' in Assebroek is een prachtige zaal waar 'Contact
Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in dansschool Ramon 'De Vossemeersen', Vossensteert 80 te Assebroek.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 20/02 voor reservatie van een tafel.

 Zondag 02/03: FILMNAMIDDAG IN DE KINEPOLIS

Nu de koude wintermaanden stilaan aan hun einde komen willen we nog eens een namiddag
samen, lekker warm, dicht bijeen een filmvoorstelling bijwonen. Welke film het zal worden
kiezen we dan ter plaatse wel uit het ruime aanbod.
Na de vertoning gaan we zoals gewoonlijk nog eens de dorstige kelen laven. Nu er met Unami
weer een gelegenheid is binnen het complex zelf hoeven we niet ver meer te zoeken.
Afspraak: Om 13u45 in de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 28/02.

