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8400 Oostende
3/8954

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 – MAART 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.
28/02 – Eddy verwittigen voor de 'Nationale Luchtvaartdag' op 08/03.
28/02 – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 'Zingelong' op 08/03.
05/03 – Caroline verwittigen en € 12 voor het ligconcert op 14/03.
06/03 – Patrick verwittigen en € 12 (borg) storten voor de daguitstap naar Brussel op 16/03.
10/03 – Genyflore verwittigen en € 5 of € 15 storten voor 'Fieste Espanola' op 21/03.
10/03 – Eddy verwittigen en € 7 storten voor de 'vtbKultuur Knipoogdag' op 23/03.
21/03 – Genyflore verwittigen en € 18 storten voor de 'Paasquiz' op 30/03.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 04 april om 20u is er in het MEC Staf Versluys in Bredene de voorstelling ‘Belpop
Bonanza’. De show put uit de rijke anekdotiek en de gevarieerde catalogus van muziekland
België. Het wordt een avond over de mensen, de momenten en de nummers die de eerste 50 jaar
van de Belgische popmuziek hebben gekleurd. Van Bobbejaan tot Barman. Van Soeur Sourire tot
Selah Sue. Van The Cousins tot de gebroeders Dewaele.
We hebben al plaatsen gereserveerd voor de snelste die Genyflore verwittigen en € 13 storten.
Op vrijdag 18 april is er in De Zwerver in Leffinge de voorstelling ‘Kleinkunsteiland - Humor
was nooit ver weg...’. Lucas Van den Eynde, Jan de Smet, Barbara Dex en Nele Goossens staan
te trappelen van ongeduld om je onder te dompelen in een muziekbad vol eigenzinnige en geestige
interpretaties van bekende kleinkunstliedjes…
Wil je mee naar de voorstelling, stort dan € 13 op de rekening en verwittig Caroline voor 04/04.
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 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 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 voor 28/02 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.

 Vrijdag 07/03: 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: Eddy verwittigen voor 05/03.

 Zaterdag 08/03: EERSTE NATIONALE LUCHTVAARTDAG (MET GIDS)

Om 14u30 brengen we een geleid bezoek aan Noordzee Helicopters Vlaanderen, de firma
met o.a. de gekende 'gele helikopter'. We bezoeken er de werkplaatsen en helicopters en
maken er ook kennis met piloten, ingenieurs en techniekers.
Na de rondleiding trekken we nog naar 'Apron 3' en het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum
langs de Nieuwpoortsesteenweg. Vergeet zeker uw identiteitskaart niet !!.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende voor carpooling.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 28/02.

 Zaterdag 08/03: 'ZINGELONG' IN HANDZAME

Een heus meezingoptreden met een liveband, bestaande uit Nele Bauwens, Wigbert, Jan
Hautekiet, Axl Peleman en Ron Reuman. De songteksten worden geprojecteerd op groot
scherm. Een mix van Nederlandstalige nummers, opzwepende medleys, maar ook The Beatles
en Adamo passeren de revue. Oude en nieuwere meezingnummers waarin oud, jonger en
jongst zich een avond artiest mogen wanen.
Afspraak: Om 19u30 aan de Kerk van Handzame, Handzameplein 1 te Handzame.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 5€ storten voor 28/02.
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 Vrijdag 14/03: LIGCONCERT MET TIBETAANSE KLANKSCHALEN

Op vraag van enkele leden gaan we nog eens terug naar de Schaperye voor een ligconcert.
Je ligt op je eigen matje en ondergaat een waar klankbad van meer dan 40 klankschalen,
waardoor alle cellen in je lichaam gaan trillen. Je komt terecht in een diepe relaxatie.
Het 'concert' duurt zo’n 1,5 uur. Vergeet dus niet een matje mee te brengen.
Afspraak: Om 19u30 aan de Schaperye, Steenovenstraat 86 te Oostende.
Prijs: € 12
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 12 storten voor 05/03.

 Zaterdag 15/03: LIVE OPTREDEN: P. MICHIELS, J. D’HOE EN P. CATHERINE

De beste Belgische popzanger, een straffe klassiek geschoolde pianist en een jazzkanjer.
In het voorjaar van 2010 maakten Paul Michiels en Jeroen D’hoe het album ‘It's a gas’. Nu
doen ze daar nog een (jazz)schepje bovenop en nemen ze de levende legende Philip Catherine
mee op tour, de grootste Belgische jazzgitarist ooit. Samen serveren ze een setlist met eigen
songs en standards uit songbooks van legendarische componisten.
Afspraak: Om 19u30 aan OC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 17
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 15/03: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN GISTEL

Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons. Feestzaal 'Ten Putte'
in Gistel is een prachtige zaal waar 'Contact Soiree' dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal 'Ten Putte', Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 14/03 voor reservatie van een tafel.

 Zondag 16/03: DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL

In de voormiddag bezoeken we de tentoonstelling 'The Art of The Brick'. Deze stelt meer
dan zestig grandioze en fascinerende kunstwerken voor die gemaakt zijn met de beroemde
Lego blokjes. Na de lunch trekken we dan naar de Bozar voor 'As sweet as it gets' van
Michaël Borremans. Hij brak eind jaren 1990 internationaal door met een gevarieerd oeuvre.
Normale kostprijs 'Art of the brick': B-dagtrip = € 27,40, enkel inkom = € 15,50.
Wegens de vele mogelijke uitzonderingen met abonnementen, leeftijd- en andere kortingen,
enz, vragen we dat iedereen zelf voor zijn eigen tickets zorgt.
Afspraak: Om 9u15 in de lokettenhal van het station van Oostende.
Prijs: € 12 (borg voor de inkom in Bozar)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 12 borg storten voor 06/03.

 Vrijdag 21/03: FIESTA ESPAGNOLA IN TORHOUT

Een heuse Fiesta Espanola met tapa’s, sangria, paella, dansdemonstraties (Flamenco en
Sevillana’s), dj, tombola, fotowedstrijd…
Gratis tombolabiljet voor verklede 'senores y senoras espanoles'.
Afspraak: Om 19u in de refter van CVO De Avondschool, Rijsselstraat 110 te Torhout.
Prijs: 5€ (sangria) of 15€ (paella + sangria)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 5€ of 15€ storten voor 10/03.
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 Zaterdag 22/03: 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 20/03 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Zondag 23/03: VTBKULTUUR 'KNIPOOGDAG' IN BRUGGE

Brugge wordt vaak geassocieerd met eeuwenoude tradities en ambachten. De historische
binnenstad met zijn pittoreske waterkanalen of ‘reien’, boogbruggen en middeleeuwse
architectuur wordt klassiek ‘het Venetië van het noorden’ genoemd. Sinds 2000 staat de
historische stadskern terecht op de lijst van UNESCO werelderfgoed.
We starten onze 'Knipoogdag' om 13u30 in de lokettenhal van het station van Brugge. We
bezoeken o.a. het stadhuis, het Brugse Vrije en de Basiliek van het Heilig Bloed.
Als er nog tijd overblijft maken we nog een keuze uit het ruime aanbod van open musea.
Afspraak: Om 12u45 in het station van Oostende of om 13u30 in het station van Brugge.
Prijs: € 7 (zonder trein)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 7 storten voor 10/03.

 Zaterdag 29/03: 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 (3 soorten) aangeboden.
Met de gratis dagpas nemen we de tram terug naar huis.
Afspraak: Om 10u voor het station van Oostende (carpooling).
Prijs: € 30
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 30/03: ZEVENDE PAASQUIZ- EN DANSAVOND MET AVONDLUNCH

Test uw algemene kennis en maak een groep van 4 tot max. 8 personen om mee te strijden
om de titel: De slimste groep van Ten Stuyver.
Een aangename activiteit vol spanning, plezier en dansgelegenheid. Het programma ziet er
als volgt uit: Quiz begint om 16u. Om 18u30 aperitief en om 19u avondlunch 'Zwien an’t Spit'
met achteraf een koffie. Misschien winnen we weer een prijs zoals vorig jaar?.
Afspraak: Om 15u30 in Zaal Ten Stuyver, Stuyverstraat te Oostende.
Prijs: € 18 (quiz, aperitief en lunch)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 18 storten voor 21/03.

