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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
Nancy
0474/80.04.85
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2016
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
03/02
03/02
05/02
05/02
20/02
29/02

– Zie hieronder ook bij de 'activiteiten voor de volgende maanden'.
– Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor de culinaire wereldreis op 07/02.
– Genyflore verwittigen en € 5 storten voor bezoek aan de Stadschouwburg op 07/02.
– Genyflore verwittigen en € € 8 storten voor toneel Kiektekè op 12/02.
– Genyflore verwittigen en € 29 storten voor het Valentijnsetentje op 13/02.
– Genyflore verwittigen en € 14 storten voor Han Solo 'Kloenke' op 26/02.
– Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor het 'anders-etentje' op 05/03.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Om ons het bijhouden van de reservaties gemakkelijker te maken, EN om zeker te zijn van je
gereserveerde plaats, vragen we om bij de reservatie ook direct de betaling uit te voeren ook al
is de einddatum nog niet bereikt. Het is niet de datum van verwittiging, maar wel de datum van
betaling die de doorslag zal geven bij het toekennen van de vrije plaatsen of tickets.
Op zaterdag 09 april is er om 20u opnieuw de jaarlijkse kennisquiz ‘Lentekriebels’ van VOK
(Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur)in Oostende. Er worden ploegen van 4 deelnemers gevormd.
Heb je interesse om deel te nemen verwittig dan snel Genyflore en stort € 5 op onze rekening
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 Zaterdag 06/02: LIVE OPTREDEN: GUGA BAUL 'IN TEAM'
Alle media-aandacht rond Radio Guga de afgelopen maanden ontketende een ware stormloop
op de laatste tickets in de culturele centra. Bijna alle 45 shows waren maanden op voorhand al
hopeloos uitverkocht. Omdat heel wat fans zo op hun honger bleven zitten, steken we met
plezier een tandje bij. Radio Guga eindigt zijn tour door Vlaanderen met een optreden in het
Kursaal van zijn geboortestad Oostende.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 20 (wij sponsoren € 3)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 07/02: CULINAIRE WERELDREIS NAAR SPANJE
Bij Bodega Lorena’s in Brugge kan je genieten van een ruim aanbod van zowel koude als warme
tapas en andere typische Spaanse gerechten met klassiekers als paella’s. Ook een ruime keuze
aan Spaanse wijnen en niet te vergeten de huisgemaakte Sangría behoren tot het aanbod.
De vlotte bediening en het warme onthaal door de gastvrouw Patricia in een warme zuiderse
sfeer zorgen dat jullie zich meteen thuis voelen in de tapas bar.
Afspraak: Om 11u30 in het station van Oostende, om 12u aan de ingang van station Brugge of
om 12u30 aan Bodega Lorena's, Loppemstraat 13 te Brugge.
Prijs: Beslis je zelf (vb: Paella kost € 24)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor 03/02.

 Zondag 07/02: BEZOEK STADSCHOUWBURG BRUGGE ACHTER DE SCHERMEN
Ongeveer halverwege de Vlamingstraat prijkt de koninklijke Brugse Stadsschouwburg (1869),
één van de best bewaarde stadstheaters in Europa.
Het theater werd in 2001 grondig gerestaureert. Achter de sobere, neorenaissance gevel
bevinden zich een majestueuze theaterzaal en een paleisachtige foyer in een eclectische stijl.
Een gids toont ons alle verborgen hoekjes van dit pareltje.
Afspraak: Om 14u45 aan de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 te Brugge.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 03/02.

 Vrijdag 12/02: LIVE OPTREDEN: THEATER KIEKTEKE 'LIEFDE EN MOORD'
Anno 1899. De liefde tussen een meisje van betere stand en een stroperszoon, een
onopgeloste moord, een pastoor en zijn meid, een dorpscafé met zijn eigenheid aan figuren en
een dorpsplein, bevolkt met straatmuzikanten. Personages uit het verleden verwikkeld in een
fictief verhaal waarin de spreekwoordelijke lach en traan nooit veraf zijn.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten (laatste kaarten !!) voor 05/02.
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 Zaterdag 13/02: VALENTIJNSETENTJE MET DANS IN TEN STUYVER
Ons Valentijnsetentje gaat dit jaar door in Ten Stuyver. Op het menu staat:
Passievol aperitief met bubbels
Liefdessoep van gele en oranje wortelen
Parelhoenfilet verliefd op zijn geglaceerde witlof en appeltje met veenbessen
1 glas rode wijn inbegrepen.
Romance van vanille ijs met frambozensorbet
Achteraf is er nog een hartverwarmende ambiance met dj voorzien tot in de late uurtjes
Afspraak: Om 18u30 in feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 29
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 29 storten voor 05/02.

 Vrijdag 19/02: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
Een gezellige praat- en ontmoetingsavond voor zowel leden alsook nieuwelingen. Op deze
avond kunnen geintereseerde singles op een ongedwongen manier en in een aangename sfeer
kennis maken met onze Vriendenkring en haar werking.
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor de spaghetti, € 18,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of €4,30 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 17/02 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 20/02: DANSAVOND VAN 'INSTITUUT SCHAKEL' IN GISTEL
Deze vereniging bestaat sinds 1950 en richt zich tot alleenstaanden.
Schakel's dansfeesten gaan op verschillende locaties door. Het zijn gezellige bijeenkomsten
met aangepaste dansmuziek in sfeervolle zalen. Een nieuwe kluif voor onze kern van dansers.
Afspraak: Om 21u in feestzaal Ten Putte, Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5,75 (ipv € 7 op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 18/02.

 Vrijdag 26/02: LIVE OPTREDEN: HAN SOLO 'KLOENKE'
Met klinkende titels als 'Racist', 'Multikul' en 'Bedankt' heeft Han solo er als allereerste
extreem-rechtse stand-up comedian van Vlaanderen 3 avondvullende shows op zitten.
In zijn nieuwe show 'Kloenke'deelt Han solo stevige klappen uit. Nu de Islamitische Staat, de
Kuringse Kleurenwies Kameraden en andere radicale hobbyclubjes de wereld bedreigen is Han
Solo actueler dan ooit.
Afspraak: Om 20u in CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 14
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 14 storten (laatste kaarten !!) voor 20/02.
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 Zaterdag 27/02: LIVE OPTREDEN: 10CC
De legendarische band noemde aanvankelijk Hotlegs die een hitje scoorde met 'Neanderthal
man'. 10cc brak wereldwijd door dankzij hun grappige teksten, vernieuwende muziekstijl en
perfecte sound. Ze brengen 11 studio-albums uit en scoorden meer dan 10 wereldhits waarvan
'Dreadlock holiday', 'The Wall Street shuffle' en 'I'm not in love' de bekendste zijn.
Afspraak: Om 19u30 in CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 28
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 04/03: LIVE OPTREDEN: DE FRIVOLE FRAMBOOS 'DELICATISSIMO'
Met de voorstelling Delicatissimo gidsen Peter Hens en Bart Van Caenegem u „con brio”
doorheen de muzikale jungle. Twee topmusici die hun talent ten dienste stellen van een
uitgebreid pallet aan muziekstijlen en fijne aanstekelijke humor. De pratende cello en de alom
geprezen mezzo-coloratuur-bariton-stem van Peter Hens worden aan de wondervleugel
begeleid door toetsenfluisteraar Bart Van Caenegem. Op de hen typerende wijze worden
composities uit hun context gelicht, muziekstijlen spelenderwijs omgedraaid, ritmes en
melodieën omgetoverd tot nieuwe meesterwerken. Ommuziék te lachen.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Scharpoord, Maxim Willemspad 1 te Knokke-Heist.
Prijs: € 20 (wij sponsoren € 3)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 05/03: PETANQUE NAMIDDAG IN STENE
Vandaag gaan we de sportieve toer op met een wedstrijdje petanque op een indoor-terrein
van de Oostendse Petanque Club.
Zoals steeds is ons motto: 'Lachen is veel belangrijker dan winnen'.
Afspraak: Om 16u aan de Oostendse Petanque Club, Steensedijk 2 te Oostende (Stene).
Prijs: € 1,50 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 29/02.

 Zaterdag 05/03: 'EENS EEN BEETJE ANDERS'-ETENTJE IN STENE
Geen culinaire wereldreis deze maand, maar eens 'een beetje anders'. Restaurant Sassy's
biedt een gevarieerde keuze aan vegetarische en veganistische gerechten.
Ook de 'gewone' keuken is er vertegenwoordigd, zelfs glutenvrije gerechten.
We willen dit eens proberen en hebben er reeds gereserveerd voor max. 12 personen.
Afspraak: Om 18u45 in restaurant Sassy's, Steense Dijk 23 te Oostende.
Prijs: Beslis je zelf
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor 29/02.

