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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

ACTIVITEITEN – FEBRUARI 2018
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
02/02
05/02
15/02
15/02
15/02
28/02

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor ''t Is overal e twadde' op 16/02.
– Genyflore verwittigen en € 18 storten voor Els De Schepper op 23/02.
– Verwittigen op info@niet-alleen en € 10 of € 39 storten voor ons Nieuwjaarsfeest.
– Caroline verwittigen en € 16 storten voor de wandeling 'Het Vlot' op 10/02.
– Genyflore verwittigen en € 21 storten voor de Casino-spelinitiatie op 18/02.
– Caroline verwittigen en € 5 storten voor de lezing van Alain Remue op 22/02.
– Genyflore verwittigen en € 20 storten voor het 'Bal du Rat Mort' op 03/03.
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 02/03.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 23 maart heeft humorist Bert Gabriels om 20u15 zijn show ‘Gelukzoeker’ in CC De
Valkaart te Oostkamp. Een show waarin hij voor u heeft uitgezocht of het mogelijk is om
gelukkig te zijn in deze wereld. Deelnemers verwittigen Caroline en storten € 12 voor 15/02.
Op zaterdag 14 april om 20u00 komt Guido Belcanto naar MEC Staf Versluys in Bredene met
zijn voorstelling ‘Liefde en Devotie’ (de titel van zijn nieuwe album).
Wil je dit niet missen, verwittig dan Genyflore en stort zo snel mogelijk € 18 (voor 15/02 !!).
Op zondag 15 april maken we met Sima Tours een daguitstap naar de floralia in het kasteel van
Groot-Bijgaarden. In de voormiddag maken we een stadsrondrit door Brussel en nemen er ook
het (niet inbegrepen) middagmaal. De toegang tot de floralia is inbegrepen in de prijs.
Verwittig Nancy en stort € 32 (wij sponsoren € 5 voor onze leden) op onze rekening voor 15/03.
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Op zaterdag 28 april is er om 20u00 het optreden ‘Schoft’ van Kommil Foo in MEC Staf
Versluys in Bredene. Om er bij te zijn verwittig je Genyflore en stort je voor 15/02 € 20 (wij
sponsoren € 2 voor onze leden). De kaarten zijn beperkt (OP = OP).

 Vrijdag 02/02: TONEEL: KIEKTEKE 'TOETSWIET'
Kiektekè bezorgde ons vorig jaar stramme kaken van het lachen met 'Doe het zelf, neushoorn
!'. Onze verwachtingen zijn dan ook groot voor hun nieuwe productie "Toetswiet". Deze keer
brengen ze een klucht . Midden de jaren tachtig boeken tapijtfabrikant Jacques en zijn
vrouw Nicole een suite in een hotel te Brussel. Door Nicole naar een modeshow te sturen en
zijn secretaris Bram een extra suite te laten reserveren in hetzelfde hotel, denkt Jacques de
handen vrij te hebben voor een avontuurtje met journaliste Lily.
Op een ongelukkige wijze stuurt Bram alle afspraken in de war en merkt Jacques tot zijn
schrik dat zijn buitenechtelijk liefdesnestje zich bevindt in de suite naast die van hem en zijn
echtgenote. Vanaf dat moment stapelt de onfortuinlijke Bram de ene dwaze leugen na de
andere op en wordt iedereen meegesleurd in een draailkolk van verwikkelingen.
Afspraak: Om 19u30 in Centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 03/02: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ZEDELGEM
Contact Soiree organiseert al jaren dansavonden voor singles. Het dansrepertoire is heel
gevarieerd met swing, slow, quickstep, rock –n-roll, chachacha en Discoswing vanaf de jaren
70/80 tot en met de hedendaagse hits, tevens zijn verzoeknummers mogelijk.
Dit wordt dus weer een leuke avond voor de fervente dansers onder ons.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal Ter Leepe, Torhoutsesteenweg 168 te Zedelgem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 01/02.

 Zaterdag 10/02: WANDELING: ‘HET VLOT. KUNST IS (NIET) EENZAAM’
'Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam.' brengt 73 (inter)nationale kunstenaars naar Oostende
onder het curatorschap van Jan Fabre en Joanna De Vos, met 52 nieuwe creaties op 22
verschillende locaties.
In de samenstelling van de tentoonstelling werden kunstenaars uitgenodigd, waarbij ze
ingingen op de vraag die werd uitgelokt door de verbinding van Het Vlot van de Medusa (1818)
van Théodore Géricault en Fabres eigen kunstenaarsvlot Kunst is (niet) eenzaam (1986).
In drie verschillende wandelingen (ook nog op 10/03) proberen we zoveel mogelijk van de
kunstwerken te zien. Onze tweede tour brengt ons door het centrum van Oostende.
Voor de ingang in een aantal locaties waar kunst wordt tentoongesteld kan een ‘abonnement’
van € 16 gekocht worden. Dit ‘abonnement’ blijft geldig voor de volledige duur van het project
(21-07-17 tot 15-04-18) maar elke locatie kan echter slechts één keer bezocht worden.
Afspraak: Om 13u45 aan de ingang van de Grote Post, Hendrick Serruyslaan 18a te Oostende.
Prijs: € 16 (voor drie wandelingen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 16 storten voor 05/02.
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 Zondag 11/02: ONS JAARLIJKS NIEUWJAARSFEEST
Deze keer willen we met een heel nieuwe formule samen met onze leden op een succesvol en
afgesloten 10de jaar van ons bestaan klinken en het 11de inluiden!
We beginnen om 12u met het onthaal van de 'eters' met een glaasje cava of fruitsap, waarna
we om 12u30 genieten van een heerlijk koud en warm lunchbuffet (zie vorige Nieuwsbrief).
We werken deze keer met drankenbonnetjes, zo is het voor iedereen gelijk.
Om 15u is er het onthaal van de 'niet-eters', eveneens met een glaasje cava of fruitsap,
gevolgd door een (korte) toespraak van onze voorzitster. En zoals ieder jaar verwennen we
jullie weer met een mooie fotoreportage, cadeautjes, bowlingprijzen en natuurlijk ook met
een hapje en een drankje.
Ook hier een nieuwe formule: we kiezen deze keer voor een dessertbord, bestaande uit een
appeltaartje, chocomousse, ijs en vers fruit, vergezeld van koffie of thee.
Bovendien ontvangt iedereen ook nog twee extra drankbonnetjes.
Afspraak: Om 12u of om 15u aan Feestzaal Groeneveld, Torhoutsesteenweg 655 te Oostende.
Prijs: Etentje + receptie: € 39, enkel receptie: € 10 Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Op info@niet-alleen.be verwittigen en € 10 of € 39 storten voor 02/02.

 Vrijdag 16/02: TONEEL: GULDEN TOREN ''T IS OVERAL E TWADDE'
Het gezin Ménard komt elke vrijdagavond samen in de taverne van zoon Henri om dan samen
iets te gaan eten. Die avond is de moeder bijzonder trots, want zoon Philippe was zopas op tv;
hij heeft 'een hoge functie' in een bedrijf waar ook zijn zus Betty werkt. En Philippes vrouw,
Yolande, is jarig vandaag, dus reden genoeg voor een extra aperitief! Maar voor de andere
zoon, Henri, is er dit keer weinig reden tot feesten...
De avond verloopt niet zoals gewoonlijk en wordt een ware soap!.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Nancy verwittigen en € 10 storten.

 Zondag 18/02: SPELINITIATIE IN CASINO OOSTENDE + ETENTJE
Wie het nieuwe, uiterst smaakvol en elegant ingerichte restaurant 'Vingt-et-un' van het
Casino Oostende nog niet heeft bezocht, heeft hiertoe vandaag de gelegenheid.
Voor de zeer voordelige prijs van € 21 krijg je een lekkere dagschotel (voorgerecht, steak
met pepersaus en een nagerecht) en een speltegoed van € 5. Na het eten begeven we ons naar
de speelzaal, waar we onze € 5 kunnen inzetten. En misschien winnen we wel iets?.
Afspraak: Om 18u30 in de inkomhal van het Casino, Oosthelling 12 te Oostende.
Prijs: € 21 (zonder drank)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 21 storten voor 15/02.

 Donderdag 22/02: VOORDRACHT: ALAIN REMUE 'CEL VERMISTE PERSONEN'
Commissaris Alain Remue is hoofd van de Cel Vermiste Personen. Hij laat je een blik werpen
achter de schermen van zijn dienst. Aan de hand van anekdotes en praktische voorbeelden uit
vroegere dossiers maak je kennis met de realiteit van de werking van de Cel. Wat is hun
opdracht? Hoe verloopt een onderzoek? Welke middelen worden ingezet?.
Afspraak: Om 19u30 aan Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 5 storten voor 15/02.
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 Vrijdag 23/02: LEZING: ELS DE SCHEPPER
Tijdens deze ludieke lezing kijk je mee achter de schermen van een sterke vrouw en ontdek
je hoe je succesvol blijft. Hoe tuinieren rust brengt in haar hectische leven en hoe ziek zijn
haar leven tijdelijk helemaal overhoop gooide. Hoe ze steeds weer opnieuw het beste van
zichzelf geeft. Kortom, hoe je leert constructief om te gaan met alles wat je overkomt, ook
de minder leuke zaken. Na de voorstelling is er nog een receptie inbegrepen.
Afspraak: Om 19u20 aan sporthal de Klokkenput, Bruggestraat 104 te Eernegem.
Prijs: € 18 (wij sponsoren € 2 voor onze leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore zo snel mogelijk verwittigen en € 18 storten.

 Zondag 25/02: KENNISMAKINGSNAMIDDAG MET BOWLING
Op vraag van enkele leden gaan we vandaag eens naar de Airport Bowling in Stene.
Hier hebben ze 16 banen en parkeren is er geen probleem. Er kunnen wel geen banen
gereserveerd worden. Het wordt hopelijk ook weer een gezellige praat- en ontmoetingsavond
voor zowel leden alsook nieuwelingen die met ons eens kennis willen maken.
Een spelletje kost hier € 4,50.
Afspraak: Om 14u30 aan Airport Bowling (Bowlingpaleis), Steense Dijk 186 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor vrijdag 23/02.

 Vrijdag 02/03: FILMAVOND 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 storten voor 28/02.

 Zaterdag 03/03: BAL DU RAT MORT
Het thema van de 120ste editie van het bal is ‘Grease, an evening of 50’s & 60’s fun’.
Geen bal zonder de juiste outfit! Heren, haal jullie glimmende pak uit de kast of kom lekker
rebels in een lederen jasje met een vetkuif. Voor de dames kleurrijke jurkjes met hoge
hakken, een strak topje en knalrode lippenstift. In de Beauty Boudoir kunnen zowel mannen
als vrouwen terecht voor een coupe en make-up in thema. Het is bovendien helemaal gratis.
Waag jullie aan een twist, jive, swing of Boogie Woogie met de beste Rock ‘n Roll dansmuziek
met levende jukebox Dj Chris Barrow.
De hele avond zijn er live acts en optredens, een fotocorner, een kostuumwedstrijd en een
heuse American Diner om een hamburger en milkshake te smullen! Laat je onderdompelen in
de sfeer van toen en bestel zo vlug mogelijk jullie tickets voor Bal Rat Mort!.
Afspraak: Om 20u00 aan Kursaal Oostende, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: € 20 (wij sponsoren € 5 voor de leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 20 storten voor15/02.

