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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 – APRIL 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.
Snel – Deelnemers aan de uitstap naar de serres van Laken storten het saldo van € 18.
Snel – Deelnemers aan het Champagneweekend storten een tweede voorschot van € 65.
Snel – Genyflore verwittigen en € 5 storten voor de VOK-quiz op 18/04.
03/04 – Eddy verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan 'Lange Max' op 12/04.
10/04 – Genyflore verwittigen en € 25 storten voor de culinaire wereldreis op 17/04.
24/04 – Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 03/05.
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
Op zaterdag 22 mei is er in CC Zomerloos in Gistel om 20u de show ‘Radio Guga’ van Guga Baúl.
Deze stemmenimitator produceert comedy. Geruggesteund door de fantastische Laatste Show
Band trekt hij nu de muzikale kaart. Hij kruipt in het strottenhoofd van de meest uiteenlopende
muzikale grootheden. Verwacht je aan een straffe liveband met zangimitatie. De hits volgen
elkaar in ijltempo op. Wie dit niet wil missen verwittigt Caroline en stort € 18.
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 Vrijdag 03/04: 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 02/04.

 Zondag 05/04: 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.

 Vrijdag 10/04: LIVE OPTREDEN: 'DREAMGIRLS RETRO NIGHT'
6 jonge deernes met overdonderd mooie vrouwenstemmen en 6 ‘lucky bastards’ die al dit
moois instrumentaal mogen begeleiden. Samen vormen zij de 12-koppige Retro Club, die op
één avond niet minder dan 3 mooi gedoseerde spektakels brengt: Les Odettes leiden in
waarna Midnight Blue Birds je ziel vertederen, om dan Crystal & Runnin’ Wild ‘the icing on
the cake’ te laten zijn.
In dit spannend opgebouwd geheel zit de Nostalgie van Harmonie, de opwinding van Swing, de
charmes van Cabaret, de vrolijkheid van Jazz, het doorleefde sentiment van Country Music
en de hete adem van de Rock-‘n-Roll. Dit alles vrolijk gedoseerd in de vertederende charme
van 6 vurige jongedames die dit geheel met één vingerknip voor jou op het podium toveren,
en recht naar je hart. Van twenties over thirties en forties naar de fifties. Let the good
times roll, want Swing is hun ding ….
Afspraak: Om 19u30 aan het Staf Versluys centrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 14
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 12/04: BEZOEK AAN HET 'LANGE MAX MUSEUM' (MET GIDS)
Het Lange Max Museum is voor de Wereld Oorlog I-toerist een niet te missen plaats aan de
Duitse zijde van het westelijk front. Vanaf het boerenerf brengt een gids ons langs een lange
dreef tot bij de restanten van de geschutbedding van het voormalig Duitse kanon.
In een gloednieuw eigentijds museum verneemt de bezoeker alles over het reusachtig kanon
dat Duinkerke beschoot. Ook de Duitse bezetting in Koekelare krijgt de nodige aandacht.
Een unieke tentoonstelling geeft ons een beeld van de organisatie achter het front. De
productie van goederen voor het front draaide in Koekelare op volle toeren.
Op het gezellig terras genieten we nog van een Kanonbier met versgebakken pannenkoeken.
Afspraak: Om 13u45 op de parking van de Kinepolis (kant renbaan) voor carpooling, of om
14u15 aan het Lange Max Museum, Clevenstraat 2 te Koekelare.
Prijs: € 5 (wij betalen de gids)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 03/04.
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 Vrijdag 17/04: CULINAIRE WERELDREIS NAAR NOORD AFRIKA
We zetten onze culinaire wereldreis verder en kijken eens wat de Noordafrikaanse keuken
ons te bieden heeft. Gelukkig hoeven we hiervoor geen verre afstanden af te leggen.
Volgend menu wordt ons aangeboden:
Glaasje Porto of cocktail Marhaba
*****
Mezze met zes verschillende warme en koude hapjes
*****
Couscous Méchoui Merguez (= gegrild lamvlees en merguez-worst met groentjes) of
Couscous Hout (= kabeljauw en groentjes) of
Tajine van kip met olijven en citroen + groentjes of
Tajine van kip met druiven + groentjes
*****
Koffie of muntthee met oosterse gebakjes
Gelieve bij inschrijving zeker ook je keuze van hoofdgerecht door te geven.
Afspraak: Om 19u30 in restaurant Marhaba, Schippersstraat 36 te Oostende.
Prijs: € 25 (zonder drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 25 storten voor 10/04.

 Zaterdag 18/04: VOK-QUIZ: 'VRIJE TIJD, ONTSPANNING EN KULTUUR'
Staat je kennis over Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur op peil, dan ben je welkom op de
jaarlijkse VOK-Quiz van de Wijkwerking Nieuwe Koerswijk. Onder de deelnemers vormen we
groepjes van vier om te strijden voor de eeuwige roem. Ook al winnen we niet, we zullen
zeker weer goed lachen. OPGELET: de plaatsen zijn beperkt en voor de rapste die storten.
Afspraak: Om 19u15 in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Genyflore zo snel mogelijk verwittigen en € 5 storten.

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 25/04: 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, € 18,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,70 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 23/04 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zondag 26/04: WANDELING: 'ALLE VIJF' IN BRUGGE (MET GIDS)
Onze zintuigen gebruiken we continu zonder het goed en wel te beseffen. Ze zijn bijzonder
belangrijk voor het waarnemen van de wereld en dus ook voor een bezoek aan Brugge.
Tijdens de wandeling 'Alle vijf: de stad via je zintuigen' neemt de gids ons mee op een
zintuiglijke ontdekkingstocht door de stad; elk zintuig wordt geprikkeld en gestimuleerd. Zo
loop je langs een kruidentuin en ruik je de geur van versgebrande koffie of gebrouwen bier.
Afspraak: Om 13u in de lokettenzaal van Station Oostende of om 13u45 aan In&Uit Brugge,
(Concertgebouw), 't Zand 34 in Brugge.
Prijs: GRATIS (wij betalen de gids)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 24/04.

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.

 Zaterdag 02/05: DAGUITSTAP NAAR DE SERRES VAN LAKEN
Ieder jaar openen de koninklijke serres in Laken hun poorten en lokken een massa toeristen.
In deze art nouveau tempels, een werk van architect Balat, in opdracht van Leopold II, is er
een kleurrijke en geurrijke bloemenwereld te bewonderen. We maken een wandeling door de
tuin van ongeveer 1800 meter en doorlopen op dit traject alle serres en passeren ook voorbij
het beeldhouwateliet van koningin Elisabeth.
Na het middagmaal in het centrum van de stad bezoeken we nog de 'archeologische site van de
Coudenberg' waar we een gids voor jullie hebben geboekt.
We maken deze uitstap met een bus van Sima Tours. Carpooling naar Loppem is mogelijk.
Afspraak: Om 8u op de Carpoolparking a/d 'Lac' (afrit 7 aan de E403/A17) in Loppem.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze aciviteit is reeds afgesloten.

 Zondag 03/05: VERJAARDAGSONTBIJT
Alle leden die in de voorbije drie maanden (nu: januari, februari, maart) verjaard zijn willen
we in de bloemetjes zetten en samen hun verjaardag vieren bij een gezellig ontbijt.
Voor het uitgebreide buffet betalen onze jarigen € 5, voor de anderen kost het € 10.
In 'Le Grand Café du Bassin' kunnen we eten van 9u tot 11u.
Afspraak: Om 9u in 'Le Grand Café du Bassin', Visserskaai 1 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 24/04.

