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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 – MAART 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
06/03
06/03
06/03
10/03
24/03

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 27 storten voor het Aziatisch etentje op 10/03.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor 'Constance en Mathilde' op 31/03.
– Genyflore verwittigen en € 20 storten voor Bart Herman op 18/03.
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 'Oratorium Jozef' op 25/03.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 02/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op 8 april plannen we een uitstap naar de scheepslift van Strepy met vtbKultuur Bredene.
Meer info hebben we nu nog niet maar hou zeker al die datum vrij als je geïnteresseerd bent.
Zaterdag 15 april is er Historisch Veurne met een toneelwandeling door de 'Spaanse Periode'
(eind 16de - begin 17de eeuw).
Wil je mee dan mag je Genyflore verwittigen en € 12 storten voor 15/03.
Op PAASmaandag 17 april bezoeken we met SIMA tours de jaarlijkse amaryllistentoonstelling
in het Kasteel van Beloeil en daarna de stad Doormik.
Voor een plaatsje verwittig je Nancy voor 17/03 en stort € 29 (ipv € 34) op onze rekening.

Op 21 april komt Els de Schepper weer naar het Kursaal van Oostende.
Geïnteresseerden verwittigen Genyflore en storten € 28 op onze rekening voor 15/03.
Zondag 23 april maken we met SIMA tours een bloesemtour in Haspengouw, rond Sint Truiden.
Je verwittigt Nancy voor 17/03 en als je nog € 29 stort op onze rekening kan je mee.
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Zondag 30 april worden ons de ‘lekkernijen van de Westhoek’ voorgesteld tijdens een bezoek
aan het hoppemuseum (degustatie streekbier), een oude kaasmakerij (4 kaasproevertjes) en
chocolaterie Vandaele (degustatie lekkernijen). De gidsen worden door ons betaald.
Om mee te gaan stort je € 18 op onze rekening en verwittig je Eddy voor 23/03.

 Vrijdag 03/03: TONEEL: TABLEAU NR 1 'PING PONG'
Vlijmscherpe komedie met 'Thuis acteurs' Bart Van Avermaet, Bert Cosemans en 'Bill'
Barberis. Deze komedie heeft een prachtig Nederlandstalig debuut gekregen in de nieuwste
productie van Tableau Nr 1. Wekelijks treffen drie vrienden/taxichauffeurs elkaar in de
pingpongclub om te bekomen van de dagelijkse stress. Wanneer ze deelnemen aan een
pingpongcompetitie, verandert sport in strijd.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 14
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit werd reeds afgesloten.

 Zaterdag 04/03: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ZEDELGEM
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Salons 'Ter Leepe' in Zedelgem is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige avonden
voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Salons 'Ter Leepe' Torhoutsesteenweg 168 te Zedelgem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 02/03 (reservering van een tafel).

 Zondag 05/03: DAGUITSTAP RIJSEL-WAZEMMES-ROUBAIX (MET GIDS)
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). Na het vrije middagmaal in Rijsel rijden we naar Roubaix. Hier
bezoeken we de art-decovilla Cavroix. 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 08u15 op de carpool-parking aan de afrit van de E40 in Loppem.
Prijs: € 20
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 10/03: CULINAIRE WERELDREIS NAAR AZIE
Deze maand trekken we naar de andere kant van de wereld en gaan 'All you can eat' eten
Unami is een Aziatisch tapas restaurant waar je à volonté kan genieten van internationale
gerechten en van een prachtig uitzicht op de golfbaan en de hippodroom. Ze serveren niet
enkel de typische Chinese gerechten, maar ook sushi, Japanse teppanyaki, Maleisische,
Thaise, Koreaanse en Europese gerechten. De meeste gerechten worden in porties aan tafel
geserveerd, maar je kan ook je bord vullen aan het koude buffet en aan het dessertbuffet.
Afspraak: Om 18u45 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 27 zonder drank (ipv € 31,50)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 27 storten voor 06/03.
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 Zaterdag 18/03: LIVE OPTREDEN: BART HERMAN 'IN MIJN ELEMENT'
Zoals de titel laat vermoeden is deze singer-songwriter in grote vorm en dat gevoel wil hij
delen met zijn publiek. Aan de hand van kersverse songs laat hij niet alleen zien dat hij zich
goed voelt maar wordt ook duidelijk hoe belangrijk de vier natuurelementen zijn in zijn oeuvre
en zijn leven. Met dit nieuw materiaal en uiteraard het fijnste uit zijn ouder repertoire zorgt
Bart Herman ervoor, begeleid door zijn trouwe muzikanten, dat ook u meer dan in uw element
de zaal verlaat.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 20
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 20 storten voor 06/03.

 Zondag 19/03: FILMNAMIDDAG 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 film gaan we nog niet naar huis maar ergens een lekkere pint pakken, of zoiets….
Afspraak: Om 13u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 17/03.

 Vrijdag 24/03: 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 voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10,5 voor de spaghetti, € 18,90 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,50 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 22/03 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 25/03: LIVE OPTREDEN: ORATORIUM JOZEF
Het modern Nederlandstalig oratorium Jozef wordt gebracht door de koren Cantiga uit Tielt,
Cantando uit Oedelem en Cantabile uit Dadizele (samen 120 zangers) en muzikanten.
De melodieën die zo weggelopen zijn uit een musical bezorgen je een avond om nooit te
vergeten.
Carpooling is mogelijk.
Afspraak: Om 19u30 aan de Sint-Lambertuskerk, Oudezakstraat 2 in Oedelem.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 10/03.
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 Zondag 26/03: LIVE OPTREDEN: BLUEPRINT-BLUESFESTIVAL
Op het bluesfestival zijn vier groepen aanwezig:
Joanne Shaw Taylor (U.K.), het nieuwe gezicht van de blues is een geniale gitariste.
Marino Noppe Band is de peetvader van de West-Vlaamse blues en is al 30 jaar on the road.
Tiny Legs Tim (duo) is een jonge finger-picking & slidegitaar virtuoos, samen met Steven
Troch (mondharmonica / Fried Bourbon).
Ed De Smul (duo), een briljante bluesgitarist & mondharmonicaspeler.
Afspraak: Om 15u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 18
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

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 31/03: THEATER: 'CONSTANCE EN MATHILDE'
Nele Bauwens en Ann Tuts brengen een ware hommage aan de retrothriller.
Een uiterst luguber avontuur met in de hoofdrollen de jonge, ogenschijnlijk onschuldige
Constance en haar geheimzinnige stiefmoeder Mathilde.
Op een onheuglijke dag komen deze twee alerte dames op het idee zich te wreken op ieder
die hen ooit in de weg stond: een laffe ex-minnaar, een oneerlijke leraar Engels en een flauwe
plezante uit de buurt. De dames vertrekken naar de Franse Ardennen, op zoek naar een
conciërge door wie Mathilde ooit werd lastiggevallen. Ze belanden in een vergane, grimmige
kostschool diep in de bossen. Al snel lopen de dingen uit de hand. Een bloedstollend verhaal
ontrolt zich. Tegelijk leren Constance en Mathilde elkaar ook écht kennen…
Bloedmooie vrouwen verbergen altijd meer dan je wil weten.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 10 (ipv € 14)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10 storten voor 06/03.

 Zondag 02/04: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarigen van de maanden januari, februari en maart te verwennen met
een lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Hiervoor betalen ze amper € 5.
Uiteraard zijn ook de niet-jarigen van harte welkom! Die betalen dan wel € 10.
Afspraak: Om 9u in Hotel Acces, Van Iseghemlaan 21 te Oostende.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 24/03.

