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België – Belgique
P.B
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
Caroline
0470/54.47.02
Bezoek ook eens onze website: email: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2015
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 ook de activiteiten voor de volgende maanden.
06/02 – Genyflore verwittigen en € 18 storten voor het Valentijnsetentje op 14/02.
06/02 – Caroline verwittigen en € 24 storten voor bezoek STAM en SMAK op 15/02.
13/02 – Genyflore verwittigen en € 10 storten voor tentoonstelling 'Lascaux' op 22/02.
Bij onze activiteiten staat er altijd een datum voor aanmelding EN betaling vermeld.
Om het bijhouden van de reservaties gemakkelijker te maken, vragen wij om bij je aanmelding
ook onmiddellijk de betaling uit te voeren. Uit ervaring weten wij dat deze anders gemakkelijk
vergeten wordt. Ons bezorgt het dan weer extra ‘navraag’werk.
Vergeet ook niet dat bij reservaties van plaatsen steeds de volgorde van betaling wordt
gebruikt voor het toekennen van tickets. Zelfs de eerste die inschrijft is dus niet zeker van
een ticket als hij/zij niet tijdig stort. Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
We plannen alweer een weekenduitstap, dit keer naar de wondermooie champagnestreek.
Het vertrek is voorzien op vrijdagmorgen 05 juni en we zijn terug op zondagavond 07 juni.
We zorgen weer voor een boeiend programma met o.a. een rondleiding door de stad Epernay met
gids, geleid bezoek aan het champagnehuis ‘Mercier’, een wandeling door uitgestrekte wijnvelden,
vrije ‘shoppingtime’ en een geleid bezoek aan de stad Reims op zondag.
De plaatsen zijn beperkt en de prijs zal tussen € 150 en € 170 zijn (2 overnachtingen in een mooi
hotel met ontbijt, inkom champagnehuis, uitstappen, gidsen en verplaatsingskosten).
Voor we verder plannen, willen we eerst zien of er voldoende interesse is: daarom verwittigen
geïnteresseerden zo vlug mogelijk Genyflore en storten een voorschot van € 65 (= hotelkosten)
op de rekening. Bij weinig inschrijvingen wordt alles geannuleerd en het voorschot teruggestort!
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 Zondag 01/02: NIEUWJAARSRECEPTIE MET FOTO-JAAROVERZICHT
Vandaag zijn we al voor de achtste keer samen onder de vele trouwe LEDEN van onze (h)echte
Vriendenkring, om met een hapje en een drankje op alweer een succesvol jaar te klinken!
Dit jaar gaan onze deuren reeds open om 12u voor het aperitief met diegenen die willen
meegenieten van een lekker etentje. We beginnen om 12u30 met volgend menu:
bouillabaisse met toast en rouille
*****
gebakken eendenborst met een sausje van acaciahoning,
een appel in de oven en aardappelkroketten
*****
sorbet assortiment
*****
koffie of thee
*****
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, bier of frisdrank) inbegrepen
Vanaf 14u30 kunnen de 'niet-eters' ons vervoegen voor het namiddagprogramma.
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!
In de pauze worden de 'kampioenen' van onze jaarlijkse 'bowling competitie' gelauwerd
Tijdens de voorstelling worden we verwend met drankjes en allerlei koude en warme hapjes.
Afspraak: Om 12u of om 14u30 in het Koninginnehof, Platanendreef te Oostende.
Prijs: Receptie € 10, etentje € 28
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

Alhoewel we via het internet en vele andere bronnen een bijna onuitputtelijke hoeveelheid aan
informatie hebben kunnen we natuurlijk toch niet van alles op de hoogte zijn.
Leden die voorstellen hebben voor leuke activiteiten of interessante uitstappen kunnen deze
steeds doorgeven op het gekende e-mail adres info@niet-alleen.be.
We gaan ook terug maandelijks op culinaire wereldreis. Wie een restaurantje kent die
(eetbare en betaalbare) buitenlandse specialiteiten serveert kan dit ook doorgeven.

 Vrijdag 06/02: LIVE OPTREDEN: GUIDO BELCANTO 'CAVALIER SEUL'
Na zijn veelbesproken, zeer succesvolle project 'Balzaal der gebroken harten', verblijdt
Guido Belcanto ons met een nieuwe show 'Cavalier Seul'. Voor de opnames en de tournee
doet hij opnieuw een beroep op dezelfde fantastische muzikanten met wie hij destijds het
publiek in verrukking bracht. We weten aldus wat we mogen verwachten: een hoogstaande
muzikale avond met een lach en een traan, een dosis swing, melancholie, humor, romantiek en
rock-’n-roll. Een bijzonder verslavend gerecht dat alleen Guido Belcanto ons kan serveren.
Afspraak: Om 19u30 aan De Zwerver, Dorpstraat 95 te Leffinge.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zondag 08/02: TONEEL: SPIEGEL 'MARTHA EN MATHILDA'
Martha en Mathilda zijn twee zussen op leeftijd die samen een oubollig hotelletje runnen. Ze
zitten diep in de schulden en lossen dit op een nogal eigenzinnige manier op.
Tijdens De Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen strijken in de regio een heleboel
deelnemers neer om met hun geschoren benen in de voetsporen te treden van de vedetten.
Van deze drukte profiteren Martha en Mathilda om hun louche zaakjes geregeld te krijgen.
Na-ijver onder de wielrenners, een verliefde detective, een hebberige notaris, kranige 80ers en dopingcontroles maken van Martha en Mathilda een sprankelende cocktail van
komische, vaak spannende, soms hilarische situaties!.
Afspraak: Om 14u30 aan cc De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 12 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 13/02: 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 11/02.

 Zaterdag 14/02: VALENTIJNSETENTJE IN BUNDNERSTUBLI DAVOS
Vanavond combineren we Valentijn met de eerste halte in onze nieuwe culinaire wereldreis.
In het Zwitserse restaurant Bündnerstübli Davos in Oostende genieten we volop van een
lekkere Zwitserse kaasfondue met brood, aardappelen en Alpen vleesschotel.
Afspraak: Om 19u30 in restaurant Bündnerstübli Davos, Nieuwstraat 8 te Oostende.
Prijs: € 18 (zonder drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 18 storten voor 06/02.

 Zondag 15/02: UITSTAP: 'STAM' EN 'SMAK' SPELENDERWIJS (MET GIDS)
Vandaag bezoeken we het STAM en het SMAK in Gent voor twee tentoonstellingen.
In het STAM zien we 'Maquettes – verbeelding op schaal'. Als kind al zijn we gek op
schaalmodellen. Denk aan LEGO, Matchbox en poppenhuizen. ‘Verbeelding op schaal ‘laat zien
voor wie maquettes werden gemaakt, wie ze heeft gebouwd, hoe ze werden gebruikt en
waarom ze werden bewaard.
In het SMAK is er de tentoonstelling 'Sculpturen en Drawings' van Berlinde De Bruyckere.
Tijdens deze actieve museumtoer voor volwassenen heeft onze gids aandacht voor de 'homo
ludens' in ons. Spelenderwijs ontdekken we de beeldhouwwerken van deze soms controversiële
kunstenares. Ruimte voor discussie, kijken en spel. Wij betalen de gids.
Afspraak: Om 9u25 in de lokettenhal van het station van Oostende.
Prijs: € 24 (zonder trein en lunch)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 24 storten voor 06/02.
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 Vrijdag 20/02: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
Deze avond brengen we rustig en gezellig warm door in de knusse zetels van de Kinepolis.
Naar welke film we gaan kijken beslissen we dan wel ter plaatse uit het ruime aanbod.
Na de film gaan we natuurlijk niet direct terug naar huis….
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 18/02.

 Zondag 22/02: DAGUITSTAP: TENTOONSTELLING 'LASCAUX' (MET GIDS)
Na een korte wandeling door Brussel van zo'n 2,5 km, van het Centraal Station naar het
Jubelpark, gaan we eerst onze inwendige mens versterken in een eetgelegenheid.
Daarna bezoeken we de tentoonstelling 'Lascaux - De Sixtijnse kapel van de prehistorie', de
natuurgetrouwe reconstructie van de laatpaleolithische grot van Lascaux. Met zijn 20.000
jaar oude wandschilderingen wordt die tot de oudste ter wereld gerekend. Er zijn 900 dieren
te zien, waaronder oerossen, herten, paarden en bizons en een raadselachtige voorstelling van
een mens. Ook een dertigtal topstukken uit het Museum voor Natuurwetenschappen en het
Jubelparkmuseum worden aan de tentoonstelling toegevoegd.
Afspraak: Om 10u25 in de lokettenzaal van het station van Oostende.
Prijs: € 10 (enkel inkom)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 13/02.

 Vrijdag 27/02: 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 25/02 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht. Het
volledige programma kan je steeds vinden op hun website (www.contact-soiree.be).
We hebben bij de organisator kunnen verkrijgen, dat onze leden ELKE dansavond, op vertoon
van hun lidkaart of de meest recente Nieuwsbrief, aan een verminderd tarief binnen mogen.

 Zaterdag 28/02: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN OOSTENDE
Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal Ten Stuyver in Oostende is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 26/02 voor reservering van een tafel.

