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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 – MEI 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
01/05
06/05
20/05
22/05

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 6 storten voor de lezing met Kader Abdolah op 20/05.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor het optreden André Brasseur op 06/05.
– Genyflore verwittigen en € 7 storten voor de Indoor Minigolf op 07/05.
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de cinema-avond op 21/05.
– Eddy verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan het wijngoed op 29/05 .

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Op zaterdag 18 juni voorzien we een daguitstap met vtbKultuur Oostende naar Doornik en
Lessines. We bezoeken er o.a. de Notre-Dame kathedraal in Doornik (Werelderfgoed) en het
Gasthuis O.L.V. met de Roos in Lessine (Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië).
We vertrekken om 7u30 in Oostende en zijn er terug rond 20u.
In de kostprijs is inbegrepen: busreis, bezoeken met gids, koffie met boterkoek op de bus,
middagmaal en vieruurtje (geen dranken).
Goed als we zijn leggen we een beetje eurotjes bij uit de kas zodat deze uitstap voor onze leden
geen € 65 maar ‘slechts’ € 59 kost.
Je kan boeken door Caroline te verwittigen en € 59 te storten voor 03/06
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 Vrijdag 06/05: LIVE OPTREDEN: ANDRE BRASSEUR & BAND
De Belgische componist en muzikant André Brasseur (1939) is een topper. Deze
hammondorgelvirtuoos scoort in de jaren zeventig een tophit met het overbekende nummer
Early Bird. Van de single worden maar liefst zes miljoen exemplaren verkocht. Dat succes zal
Brasseur niet meer overtreffen maar toch schrijft hij nog meerdere succesnummers, zoals
Mad Train, Big Fat Spiritual, e.a. Na een korte rustpauze blijft hij ook voor anderen muziek
componeren en nu start hij met een nieuwe tournee door Europa, waaronder hij ook De
Zwerver in Leffinge aandoet. Er is geen tribune maar er worden wel losse tafels en stoelen
geplaatst. Er wordt zeker gedanst, want op deze muziek kan men moeilijk blijven stilzitten!.
Afspraak: Om 20u30 aan zaal De Zwerver, Dorpsstraat 95 te Leffinge.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 01/05.

 Zaterdag 07/05: MINIGOLF 'IN HET DONKER' + DANSAVOND
Zin om te genieten van een partijtje minigolf, dé concentratiesport bij uitstek voor allen?
Deze keer gaan we naar de 'Crazy Indoor Golf'. De golfbaan ligt in het duister, met 'black
light'-verlichting en decors op het thema van een safari in de wildernis. De dieren zijn fluo
gekleurd evenals de omtrek van de gaten, de ballen en de golfstokken. Sfeer verzekerd.
Na de inspanning volgt nog wat ontspanning in het danscafé 't Kelderke waar ambiance
verzekerd is met muziek uit de jaren '70, '80 en '90.
Afspraak: Om 19u30 aan Crazy Indoor Golf, Hertstraat 11 te Oostende.
Prijs: € 7 (minigolf)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 06/05.

 Zaterdag 14/05: FIETSTOCHT
Na de rit van vorige maand zijn wij opgewarmd voor een nieuwe fietstocht. Deze keer
verkennen wij het polderland ten oosten van Oostende.
Wij fietsen door een open landschap op kalme wegen en hopen ook iets te kunnen opsteken
van het rijk bouwkundig erfgoed van een gemeente zoals Ettelgem. Dit kan wel 30 km fietsen
worden. Natuurlijk voorzien we ook een halte om wat te rusten en onze dorst te lessen.
Voor onderweg neem je best wat water mee. Vergeet ook je windjasje niet en zorg voor goed
opgepompte banden.
Afspraak: Om 13u aan de Sint Annakerk, Stenedorpstraat te Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 13/05.
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 Zondag 15/05: KUNSTROUTE IN KORTEMARK
Na een schitterend feestjaar 2015 en de 15e editie van de kunstroute ligt de lat voor de 16e
editie bijzonder hoog. Een 80-tal kunstenaars brengen een heel divers aanbod van kunst in
een originele opstelling in niet alledaagse locaties.
Alle kunstenaars werden ondergebracht in één van de 13 locaties die de kunstroute rijk is.
Ook op vlak van locaties is er een nieuw aanbod die zeker een bezoek waard zijn.
Afspraak: Om 13u45 aan het CC De Beuk, Torhoutstraat 5 te Kortemark.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 13/05.

 Vrijdag 20/05: AUTEUR KADER ABDOLAH TE GAST IN OOSTENDE
Kader Abdolah (°1954) is een zeer succesvol en geliefd schrijver. Zijn roman Het Huis van de
Moskee werd in 2007 uitgeroepen tot het op één na beste Nederlandstalige boek aller tijden.
Kader Abdolah kwam een kwarteeuw geleden als vreemdeling naar Nederland, maar wist zich
algauw omhelsd door zijn nieuwe landgenoten. Het kan niet anders dan dat hij in zijn romans
zijn persoonlijke ervaringen heeft gebruikt.
Kader Abdolah gaat in gesprek met Anna Luyten over de kracht van migratie: het verhaal van
een schrijver en een vluchteling. Hij gaat dieper in op de persoonlijke ervaringen die zijn
opmerkelijke levensloop mee bepaald hebben.
Afspraak: Om 19u15 in Vrijstaat O, Zeedijk/Koning Boudewijnpromenade 10 te Oostende.
Prijs: € 6
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De tickets zijn voor de snelste die Nancy verwittigen en € 6 storten.

 Zaterdag 21/05: CINEMA-AVOND IN DE KINEPOLIS
Deze avond brengen we rustig en gezellig 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 natuurlijk niet direct terug naar huis….
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 20/05.

 Zondag 22/05: DANSNAMIDDAG 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.
Het dansfeest begint om 16u en duurt tot 22u.
Afspraak: Om 16u aan Feestzaal La Palma, Bruggesteenweg 141 te Gits.
Prijs: € 5,75 (ipv € 7 op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 20/05.
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 Vrijdag 27/05: 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 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 25/05 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

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 29/05: BEZOEK AAN 'WIJNGOED ZILVER CRUYS'
Een wijngoed in Vlaanderen? Is dit mogelijk? Maar hier zijn toch geen hellingen? En is die
grond hier wel geschikt? Is er genoeg zon? Regent het niet te veel? Vlaamse wijn, dat kan
toch niet goed zijn? Al deze vragen en vele meer worden beantwoord tijdens de rondleiding.
Na een rondleiding in de wijngaarden, waar het werk van de wijnbouwer wordt toegelicht,
volgt het bezoek aan de wijnmakerij. Je krijgt een andere kijk op wijn, zeker weten!
Op het einde van het bezoek krijgen we nog enkele glaasjes (schuim)wijn te proeven en er is
natuurlijk ook gelegenheid om wijn te kopen.
OPMERKING: Voorzie zeker stevig schoeisel voor de wandeling in de wijngaarden!.
Afspraak: Om 13u op de parking van de Kinepolis te Oostende of om 13u50 aan 'Wijngoed
Zilver Cruys', Diksmuidseweg 530 te Steenstraete (Boezinge).
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 storten voor 22/05.

