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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 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 (12 maanden)
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 2017
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
02/02
05/02
10/02
15/02
15/02

-Zie hieronder ook bij de “activiteiten voor de volgende maanden”!
Nancy verwittigen en 8€ storten voor de komedie met toneelkring Kiekteké op 3/2
Caroline verwittigen en 3,5€ storten voor zwemmen en sauna op 5/2.
Genyflore verwittigen en 25€ of 30€ storten voor Valentine Dinner & Dance op 11/2
Genyflore verwittigen en 14€ storten voor Tableau No 1 “Ping Pong op 3/3
Genyflore verwittigen en 8€ storten voor onze filmavond op 17/02
Genyflore verwittigen en 20€ storten voor de daguitstap naar Rijsel-Wazemmes en
Roubaix op 5/3 (wees er vlug bij want de plaatsen zijn beperkt!)

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
-

17/02:
17/02
17/02:
24/02

Genyflore verwittigen en 10€ storten tegen 15/02 voor Dirk Draulans op 07/04
Genyflore verwittigen en 18€ storten voor het optreden van Bart Herman op 18/3
Nancy verwittigen en 10€ storten voor de theaterthriller op 31/03
Genyflore verwittigen en 18€ storten voor het blues festival op 26/03

Op zaterdag 18 maart treedt Bart Herman met orkest en zijn splinternieuwe show “In mijn
Element” op in MEC Staf Versluys te Bredene. Met dit nieuw materiaal en uiteraard het fijnste
uit zijn ouder repertoire verwent hij weer zijn fans. Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en
storten € 18 op onze rekening voor 17/02.
Op zondag 26 maart is er om 16u in CC Zomerloos in Gistel het Blueprint–bluesfestival.
Op het programma: Joanne Shaw Taylor (U.K.), Marino Noppe Band, Tiny Legs Tim (duo) en
Ed De Smul (duo).
Interesse? Verwittig dan Genyflore en stort € 18 op onze rekening voor 24/02.
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Op vrijdag 31 maart is er in CC Zomerloos in Gistel de theaterthriller ‘Constance en
Mathilde’ van Vitalski met Ann Tuts.
Geïnteresseerden verwittigen Nancy en storten € 10 op onze rekening voor 17/02
Op vrijdag 07 april geeft Dirk Draulans in een boeiende voordracht zijn voorstelling van de
evolutietheorie van Darwin in MEC Staf Versluys te Bredene.
Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en storten € 10 op onze rekening tegen 17/02.

 Vrijdag 03/02: TONEEL KIEKTEKÉ: DOE HET ZELF NEUSHOORN
De witte breedlipneushoorn is met uitroeiing bedreigd. De hobbyclub 'Doe het zelvers' besluit
daar iets aan te doen. Ze zullen een toneelavond verzorgen, en de opbrengst daarvan
overmaken aan het comité‚ dat zich bezighoudt met de bescherming van de neushoorn. De
voorzitter zelf schrijft een toneelstuk. Het is een beetje van alles, zegt hij... Er wordt
duchtig gerepeteerd en er komt inderdaad een voorstelling... Maar hoe die verloopt, dat is een
andere zaak.
Afspraak: Cc De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Er zijn nog een aantal kaarten voor de rappe! .

 Zaterdag 04/02: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OEDELEM
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'Zandberghoeve' in Oedelem is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal Zandberghoeve, Zandberg 12 te Oedelem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen vóór 02/02 (voor reservering van een tafel).

 Zondag 05/02: ZWEM- EN SAUNAVOORMIDDAG
Na de 'redelijk mislukte' sauna-activiteit van oktober doen we het nog eens over.
Ter compensatie van het misverstand heeft de directie van Vayamundo ons een aantal gratis
saunabeurten beloofd; het verschil wordt door ons bijgepast zodat iedereen gratis mee kan.
We spreken af aan de ingang van Vayamundo Club Ravelingen, waar naast het indoor zwembad
ook relaxerende whirlpools en sauna's zijn. Vergeet zeker je badpak of zwembroek (naakt
ontspannen is hier absoluut niet toegelaten !!!) en ander zwemgerief (handdoek e.d.) niet.
Afspraak: Om 9u15 aan Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Zwemmen € 3,5, sauna GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 3,5 storten voor 02/02.

 Zondag 05/02: 'APRES-SAUNA LUNCH' IN RESTAURANT DE KOKPIT
Om 12u kunnen de 'zwemmers' en ook onze andere leden terecht in restaurant De Kokpit, op
de hoogste verdieping van Vayamundo, voor een gezamenlijke lichte lunch.
Wat we daarna nog doen hangt volledig af van het weer.
Afspraak: Om 12u in restaurant De Kokpit van Vayamundo, Zeedijk 290 te Oostende.
Prijs: Bepaal je zelf
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 02/02.
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 Zaterdag 11/02: VALENTINE DINNER AND DANCE IN TEN STUYVER
Ons Valentijnsetentje gaat dit jaar weer door in Ten Stuyver. Op het menu staat:
Aperitief met pareltjes
Amoureus soepje van Toscaanse tomaten
Tournedos van verliefde kalkoentjes met peperroomsaus
appeltje met veenbessen en aardappelkroketten
Hartig Valentijn gebakje met koffie
gevolgd door een hartverwarmende ambiance met DJ Roger tot in de vroege uurtjes.
Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.
Afspraak: Om 19u15 in feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 25 (wij sponsoren € 5 pp voor onze leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 25 (leden) of € 30 (niet-leden) storten voor
05/02.

 Zondag 17/02: CINEMA-AVOND 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 nog niet naar huis maar ergens een lekkere "pint pakken", of zoiets…
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 8 storten voor 15/02.

 Zaterdag 18/02: PETANQUE-NAMIDDAG IN STENE-DORP
Februari kan nog verrassen met een echte winterprik. Daarom houden we het gezellig onder
ons . Deze keer op een sportieve manier met een wedstrijdje petanque op een indoor-terrein
van de Oostendse Petanque Club.
Zoals steeds is onze motto : "meedoen en je amuseren is belangrijker dan winnen".
Aansluitend voorzien we nog wat te gaan eten in Restaurant De Vlasschaard. Je kan er
terecht voor een snack, salade of een keuze uit de vele hoofdgerechten
Afspraak: 16u aan de Oostendse Petanque Club, Steensedijk 2 te Oostende (Stene-Dorp).
Prijs: huur terrein en ballen wordt door ons gesponsord
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 16/02.

 Zaterdag 18/02: GEZELLIG SAMENZIJN MET ETENTJE
We doen onze culinaire wereldreis zeker geen onrecht aan als we deze keer kiezen voor De
Vlasschaard. Dit restaurant omschrijft haar keuken als mondiaal met een dikke knipoog naar
alle windstreken. Een gemoedelijk en supergezellig restaurant dat bovendien 80 soorten
speciale bieren serveert en een unieke ginkaart bezit. Elk kiest vrij op de menukaart
uit vleesgerechten, visgerechten uit onze Noordzee , paling, grootmoeders toppers of
pasta's.
Niet helemaal verzadigd ? Dan kan je verder kiezen uit het rijke aanbod van de desserts. .
Afspraak: 18u45 in restaurant De Vlasschaard, Oud Strijdersplein 5, Oostende (Stene-Dorp).
Prijs: Bepaal je zelf
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 16/02.
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 Vrijdag 24/02: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
Een gezellige praat- en ontmoetingsavond voor zowel leden alsook nieuwelingen. Op deze avond
kunnen geïnteresseerde 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.
Kostprijs: € 10,5 (spaghetti), € 18,90 met 2 spelletjes + 1 drankje of € 4,60 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 22/02 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 26/02: WANDELZOEKTOCHT 'DE VERDWENEN STAD'
Op zoek naar het Oostende zoals het lang geleden was. Aan de hand van oude kaarten en
foto’s gaan we op onderzoek naar de sporen van Oostendenaren uit vroegere tijden.
In Oostende vind je niet veel oude gebouwen meer, nochtans werd Oostende al een stad in
1267. Waar zijn al die vissers, kapers en geuzen naartoe die vroeger de stad bevolkten?
Welke sporen lieten ze na in de stad van nu? Deze zoektocht geeft, als je het een beetje slim
speelt, antwoord op al die vragen.
Afspraak: Om 14u aan “In en Uit” Toerismebureau, Monacoplein te Oostende .
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 23/02.

 Vrijdag 03/03: TONEEL: TABLEAU NO 1 MET 'PING PONG'
Vlijmscherpe komedie met 'Thuis-acteurs' Bart Van Avermaet, Bert Cosemans en "Bill"
Barberis. Deze komedie van Simon Block die zowat overal ter wereld met succes werd
opgevoerd, heeft een prachtig Nederlandstalig debuut gekregen in de allernieuwste productie
van Tableau Nr. 1. Wekelijks treffen drie vrienden/taxichauffeurs elkaar in de pingpongclub,
om te bekomen van dagelijkse stress. Wanneer ze deelnemen aan een pingpongcompetitie,
verandert sport in strijd. Deze komedie dompelt ons onder in een wereld waar competitie een
obsessie wordt, waar drie wanhopige mannen met elkaar wedijveren.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 14
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 14 storten op onze rekening voor 10/02.

 Zondag 05/03: DAGUITSTAP NAAR RIJSEL-WAZEMMES-ROUBAIX
Een boeiende en afwisselende daguitstap niet zo ver van huis met Sima Tours. Elke zondag
biedt de overdekte markt van Wazemmes (wijk in Rijsel) een kleurrijk en multicultureel
spektakel (met rommelmarkt). Wie liever een museum bezoekt kan terecht in l’Hospice
Comtesse of het Museum van Schone Kunsten.
Na het vrije middagmaal in Rijsel rijden we naar Roubaix. Hier bezoeken we de art-decovilla
Cavroix, die onlangs weer in volle glorie werd hersteld. We sluiten de dag af in La Piscine, het
oude zwembad dat omgebouwd is tot museum van textiel, mode en schone kunsten. De mooie
tearoom en de leuke boetiekjes in de bijgebouwen zijn eveneens een bezoekje waard.
In de prijs is de toegang tot La Piscine (€ 5,50) niet inbegrepen.
Afspraak: : Om 8u15 op de parking E40 afrit Loppem.
Prijs: € 20
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 20€ storten tegen 15/02 ('t is voor de rappe)
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