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8400 Oostende
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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 – APRIL 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
04/04
15/04
17/04
22/04

– Zie hieronder ook bij de 'activiteiten voor de volgende maanden'.
– Genyflore verwittigen en € 5 storten voor de VOK-Quiz op 08/04.
– Genyflore verwittigen en € 18 storten voor de Quiz en dansavond op 17/04.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 'Lennon 75' op 15/04.
– Genyflore verwittigen en € 35 storten voor de Gentse Floralieën op 23/04.
– Eddy verwittigen en € 8 of € 12 storten voor het verjaardagsontbijt op 24/04.
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 'Back to the Sixties' op 29/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
In onze vorige Nieuwsbrief stond op 02/04 een wandeling aangekondigd door Oostende langs de
hoogtepunten van de tentoonstelling ‘The Crystal Ship’.
Volgens de laatste berichten worden deze kunstwerken nu pas gedurende de paasvakantie
gemaakt. Er zal dan ook maar vanaf 10/04 een wandeling samengesteld worden om de
hoogtepunten uit dit project te zien. We stellen deze activiteit dus uit naar een latere datum.
Op 06 mei komt André Brasseur, de wereldberoemde (Belgische) componist, organist en
instrumentalist uit de jaren 60 en 70, naar zaal De Zwerver in Leffinge. Zijn succesnummer
'Early Bird Satellite' werd miljoenen keer verkocht over de hele wereld. Een plaatsje kost € 15
en kan verkregen worden door snel Genyflore te verwittigen en te storten op onze rekening.
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 Zaterdag 02/04: WANDELING: 'OOST VAN DE GEULE'
Met de 'overzet' steken we eerst de (haven)geule over naar de Oosteroever. Ter hoogte
van het Fort Napoleon trekken we de duinen in en wandelen zo op het gemak tot aan de tearoom van de Twins Club in Bredene.
Het terugkeren naar het station doen we te voet over het strand ofwel nemen we de tram.
Bij slecht weer kan de wandeling aangepast of afgelast worden.
Afspraak: Om 14u voor het station van Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 31/03.

 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 om 7u35 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 08/04: 'PASSIONISTAS' VOOR CREATIEVELINGEN
Passionistas Indoor Bredene is de grootste hobby & vrijetijds beurs aan de Belgische kust.
Hier vind je alles om te haken, breien, naaien, paper crafts, home deco, scrapbooking,
stempels, mixed media, fashion, tekenen en schilderen, sieraden maken, modelbouw en zoveel
meer. We gaan hier eens op ontdekkingstocht….
Afspraak: Om 18u15 aan de ingang van MEC Staf Verluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 06/04.

 Zaterdag 09/04: 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.
Afspraak: Om 19u30 in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wie versterkt onze derde groep van vier? We hebben nog één plaats over.
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 Zondag 10/04: WANDELING IN HET STADSRANDBOS (MET GIDS)
Het Oostendse Stadsrandbos wordt stilletjesaan volwassen. Na het aanplanten van heel wat
soorten struiken en bomen kreeg de natuur hier de vrije loop. Daar maakte ze dankbaar
gebruik van wat blijkt uit de vele soorten kruiden die er nu groeien en vooral in de lente ook
bloeien. Bij al dit groen hoort een hele resem insecten die op hun buurt weer voedsel vormen
voor de jongen van de vele (zang)vogels die er komen nestelen. Zo vormt dit bos een klein,
maar goed draaiend ecosysteem. Tijdens een twee uur durende wandeling genieten we van de
vele vormen en kleuren. Waar het kan volgt een woordje uitleg over soortnamen maar vooral
ook over de hoe's en de waaroms van dit nieuw stukje natuur.
Opgelet: zorg ervoor dat je gepaste kledij en schoeisel bij hebt.
Afspraak: Om 13u45 aan de kruising van de Gistelse Steenweg en de Grindweg te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 08/04.

 Vrijdag 15/04: LIVE OPTREDEN: HISTRYLOGIE 'LENNON 75'
De Histrylogiereeks van productiegezelschap Maandacht is een echte aanrader voor elke
muziekliefhebber, maar ook voor wie het verhaal achter de artiest of de liedjes wil kennen.
Axl Peleman, Eric Melaerts en Neeka brengen in deze Histrylogie eigenwijze versies van
pareltjes uit Lennons onuitputtelijke oeuvre. Terwijl deze muzikanten al jaren leven op een
muzikaal dieet van The Beatles en Lennon rekenen ze op de deskundigheid van Radio 1-stem
Wouter Mattelin om deze voorstelling naadloos aan elkaar te praten.
Afspraak: Om 19h30 in centrum De Zwerver, Dorpsstraat 95 te Leffinge.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 04/04.

 Zondag 17/04: QUIZ- EN DANSAVOND MET ETENTJE
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'. Het is een aangename activiteit vol
spanning, plezier en dansgelegenheid. Misschien winnen we zelfs weer de eerste prijs!
Het programma ziet er als volgt uit: de quiz begint om 16u, om 18u30 is er een aperitief en
om 19u volgt de avondlunch met achteraf een koffie en nadien nog de dansavond.
Afspraak: Om 15u45 in zaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 18 (quiz, aperitief, lunch en dansavond)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben nog enkele plaatsen over voor de snelste die inschrijven.

 Vrijdag 22/04: 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 21/04 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zaterdag 23/04: DAGUITSTAP NAAR DE GENTSE FLORALIEN
Floraliën Gent 2016 is een dynamisch en interactief spektakel voor jong en oud, met boeiende
inspiratietuinen, adembenemende bloemencreaties, florale workshops en de nieuwste trends.
Ontdek de mooiste creaties van nationale en internationale topfloristen, siertelers,
tuinarchitecten en kunstenaars op 4 locaties in Gent: de Bijloke, de Leopoldskazerne, het
Sint-Pietersplein en het Citadelpark.
Om de vier locaties te kunnen bezoeken maken we er een daguitstap van.
Afspraak: Om 8u25 in het station van Oostende (we nemen de trein van 8u40).
Prijs: € 35
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 35 storten voor 15/04.

 Zondag 24/04: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarigen van de maanden jauari, februari en maart te verwennen met
een lekker ontbijt. Hiervoor betalen de jarigen € 8, de niet-jarigen € 12.
Deze keer starten we om 9u30 met een uitgebreid Amerikaans ontbijt in Hotel Mercure.
Afspraak: Om 9u30 in Hotel Mercure, Leopold II Laan 20 te Oostende.
Prijs: € 8 of € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 of € 12 voor 17/04.

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.

 Vrijdag 29/04: DANSAVOND: 'BACK TO THE SIXTIES'
De Oostendse muziekgroep The Silhouettes is een begrip in Oostende en omstreken. Zij
brengen vooral vlotte rock- en popmuziek uit de jaren 60 en 70, echte dansmuziek dus!
The Silhouets bestaan al 50 jaar en ze waren ook de eerste Oostendse rockgroep. Zelfs in
het buitenland waren zij gekend. Vandaag mag je uit de bol gaan!
We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor de rapste die inschrijven.
Afspraak: Om 18u45 in zaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 22/04.

 Zaterdag 30/04: LENTE-FIETSTOCHT
Onze eerste fietstocht van dit jaar brengt ons naar de mooiste wegen van onze contreien.
We beperken de tocht tot +/- 25 km.
Onderweg houden we eventjes halt bij ons lid Jan, een 'boomwortelkunstenaar' die ons zal
verwelkomen op de tentoonstelling waar hij aan deelneemt
Zoals steeds zorgt iedere deelnemer voor een onderhouden fiets met goed opgepompte
banden, een windjasje en wat water voor onderweg. Met een goed humeur zorgen we zelf voor
de nodige zon al hopen we dat deze ons niet in de steek zal laten.
Afspraak: Om 13u45 aan de Sint-Annakerk, Stenedorpstraat te Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 28/04.

