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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 – MAART 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
Snel
Snel
29/02
29/02
29/02
04/03
11/03
14/03

– Zie hieronder ook bij de 'activiteiten voor de volgende maanden'.
– Genyflore verwittigen en € 5 storten voor de VOK quiz op 09/04.
– Genyflore verwittigen en € 18 storten voor de quiz met eten en dans op 17/04.
– Genyflore verwittigen voor de petanque namiddag op 05/03.
– Genyflore verwittigen en € 10 (borg) storten voor het 'anders-etentje' op 05/03.
– Genyflore verwittigen en € 9 storten voor 'Nostalgia' op 06/03.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 'Fiesta Espagnola' op 18/03.
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor de cinema-namiddag op 13/03.
– Genyflore verwittigen en € 42 storten voor uitstap naar het Keukenhof of 03/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
April wordt een quiz-maand! We nodigen onze leden uit om hun hersenen eens duchtig te laten
werken op de volgende quizzen:
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
Op zondag 17 april biedt Feestzaal Ten Stuyver opnieuw een algemene kennisquiz aan met
aperitief, avondlunch (vol-au-vent met frietjes), koffie en dansavond met dj Steve.
Wie hieraan wil deelnemen verwittigt Genyflore en stort zo vlug mogelijk € 18.
Wees er vlug bij want de plaatsen, die we reeds gereserveerd hebben, zijn beperkt!
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 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. 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.

 Zondag 06/03: LIVE OPTREDEN: 'NOSTALGIA' MET DANSNAMIDDAG
Onder de noemer 'Nostalgia' bundelt het CC Brugge elk seizoen een aantal voorstellingen met
mooie muziekjes uit vervlogen tijden. King Pleasure & The Biscuit Boys toeren al 30 jaar met
succes doorheen Europa en de VS en brengen een swingende namiddag van rythm&Blues en
Dixieland-Jazz. Na de voorstelling verwachten de huis-dj’s ons in de foyer voor een gratis bal.
Hun platenbakken zijn gevuld met dansbare hits uit de oude doos.
Afspraak: Om 13u35 in het station van Oostende (trein van 13u46), om 14u aan de ingang van
het station van Brugge of om 14u45 aan de Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 te Brugge.
Prijs: € 9
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 9 storten voor 29/02.

 Vrijdag 11/03: 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 09/03.
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 Zaterdag 12/03: DANSAVOND VAN 'INSTITUUT SCHAKEL' IN GITS
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 De Oude Melkerij, Stationsstraat 145 te Gits (Hooglede).
Prijs: € 5,75 (ipv € 7 op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 10/03.

 Zondag 13/03: CINEMA-NAMIDDAG IN DE KINEPOLIS
Deze namiddag 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 vertoning gaan we natuurlijk niet direct terug naar huis ...
Afspraak: Om 13u45 aan de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 11/03.

 Vrijdag 18/03: FIESTA ESPAGNOLA IN TORHOUT
We zetten onze wereldreis op een feestelijke manier verder met een heuse Fiesta Espanola.
Verwacht je maar aan paella, tapa’s, sangria, salsa-initiatie, dj, tombola …
Gratis tombolalot voor verklede 'senores y senoras espanoles'.
Afspraak: Om 19u in de refter van CVO De Avondschool, Rijsselstraat 110 te Torhout.
Prijs: € 15 (inkom + paella + sangria)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 04/03.
Opgelet: Van Oostende uit is de Torhoutsesteenweg nog steeds onderbroken! Je rijdt
best langs de autostrade.

 Zondag 20/03: 'KNIPOOGDAG' MET VTBKULTUUR IN BRUSSEL
In de voormiddag trekken we naar de volkse Marollen waar we van een gids een rondleiding
krijgen langs de meest populaire gebouwen met een lichte nadruk op de werken van Horta.
Voor het middagmaal verplaatsen we ons naar het Flageyplein in Elsene.
Daarna kan je in in het voormalig radiogebouw van de BRT blijven voor optredens maar er zijn
ook nog veel interessante wijken te bezoeken met gidsen.
Afspraak: Om 7u45 aan de Visserijschool, Mercatorlaan te Oostende.
Prijs: € 28
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 25/03: 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 23/03 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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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.

 Zondag 27/03: 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 de kinderen en kleinkinderen op
jacht naar de verborgen paaseieren te gaan.

 Zaterdag 02/04: WANDELING: 'THE CRYSTAL SHIP' IN OOSTENDE
The Crystal Ship is een VZW gespecialiseerd in kunst in de openbare ruimte en heeft in de
laatste 5 jaar een 100-tal succesvolle kunstprojecten georganiseerd in verschillende
Belgische steden. Dit jaar strijkt het kunstfestival samen met internationale en nationale
kunstenaars in Oostende neer om meer dan 25 kunstwerken in het stadslandschap te
produceren. We maken een wandeling langs de hoogtepunten.
Afspraak: Om 14u aan In en Uit, Monacoplein 2 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 01/04.

 Zondag 03/04: DAGUITSTAP NAAR HET KEUKENHOF
In het Keukenhof is de lente reeds ten volle aanwezig: naast de ruim 32ha aan bloemen
kunnen we er genieten van spectaculaire bloemenshows, verrassende inspiratietuinen, unieke
kunstwerken en geweldige evenementen.
We vertrekken rond 7u30 in Loppem met een bus van Sima Tours en zijn er terug rond 20u.
Afspraak: Om 7u20 op de parking afrit Loppem op de E40.
Prijs: € 46 (toegang, vervoer en gids)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 42 (wij sponsoren € 4) storten tegen 14/03.

