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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 – APRIL 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
03/04
03/04
20/04

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 29 storten voor het Kasteel van Beloeil op 17/04.
– Nancy verwittigen en € 29 storten voor de bloesems van Haspengouw op 23/04.
– Eddy verwittigen en € 18 storten voor de lekkernijen van de Westhoek op 30/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

Zaterdag 06 mei bezoeken we om 14u30 ‘t Reigershof in Klemskerke. De gids vertelt
ons hoe ze van de voederproductie op het veld tot het eindproduct geitenkaas komen.
Vrienden van geitjes verwittigen Nancy en storten € 5 (gids en hapjes) voor 03/05.
Op zondag 07 mei is er (in de namiddag) in de Stadsschouwburg van Brugge het concert
‘Ladies of the Sixties’ gevolgd door een heus bal in het foyer.
Sixties-fanaten verwittigen Genyflore en storten zo snel mogelijk € 12 op onze rekening
(beperkt aantal plaatsen dus OP = OP).
Op vrijdag 12 mei geeft de groep Cloud Nine in MEC Staf Versluys in Bredene een nonstop Motown hit-jukeboxshow (jaren 60 en 70).
Fans van deze muziek verwittigen Caroline en storten heel snel € 12 voor 21/04.
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De winter - met zijn korte, donkere dagen – is ook dit jaar weer lang genoeg geweest.
Nu de zon ons steeds langer glimlachend toekijkt slaan de lentekriebels ook bij ons toe.
We zijn lang genoeg moeten binnenblijven en dat willen we nu compenseren door jullie
deze maand elk weekend een daguitstap aan te bieden !!!
 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

 Vrijdag 07/04: LIVE OPTREDEN: DIRK DRAULANS
Heeft u zich al eens afgevraagd waarom kabeljauw in onze winkels verdrongen werd door
zalm? Of hoe de mens er binnen een paar honderd jaar zal uitzien? Dan moet u kijken en
luisteren naar Dirk Draulans. Hij is zwaar geschoold in het gedrag van dieren. Daar hoort ook
het zoogdier mens bij. In zijn gekende stijl en taal - snel en met een licht Kempisch accent vertelt hij hoe de wetenschap sinds Darwin naar de evolutie van onze en andere soorten heeft
gekeken. Hij vertelt over zijn ontmoetingen met walvishaaien, reuzenschilpadden zuidkapers.
Hij vertelt hoe het landschap sinds Charles Darwin veranderd is en hoe wij onze wereld
steeds meer naar onze hand zetten. Een ontnuchterend relaas.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgeloten.

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.

 Zaterdag 08/04: DAGUITSTAP NAAR DE SCHEEPSLIFT VAN STREPY
We beginnen onze uitstap met vtbKultuur op de bus met een kop koffie en een croissant.
In Strepy maken we een gegidste boottocht op het historisch Canal du Centre. Hier zien we
de vier scheepsliften en de machinekamer van lift 3, mobiele bruggen en varen langs
verschillende kunstwerken.
Na de vrije lunch (ook mogelijkheid om zelf picknick mee te brengen) beginnen we aan een
spektakel parcours met een film ivm de bouw van de scheepslift, een panoramisch zicht op de
scheepslift en een zicht op de machinekamer.
Als afsluiter wordt er een drankje aangeboden door vtbKultuur Bredene.
Afspraak: Om 6u45 aan de Visserijschool, Mercatorlaan te Oostende.
Prijs: € 33 (ipv € 38)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

3

 Zaterdag 15/04: UITSTAP: 'HISTORISCH VEURNE'
Als je dacht dat tijdreizen alleen maar science fiction was, dan ben je nog niet op Historisch
Veurne geweest! Dit jaar nemen we jou mee naar de Spaanse Tijd, zo’n 400 jaar geleden.
Tijdens de theaterwandelingen kom je personages als Aartshertog en Aartshertogin Albrecht
& Isabella, de grondlegger van de boetprocessie Jacobus Clou, een heksentribunaal en het
liefdesverhaal van een Spaanse soldaat met een Veurnse schone tegen.
In het re-enactmentdorp kan je de gezellige sfeer opsnuiven.
Er komt een schildknaepenschool, een ambachtendorp en er wordt op regelmatige tijdstippen
muzikaal entertainment voorzien. Je kan er ook de smaken van vroeger op doen!.
Afspraak: Om 13u45 aan de ingang van de tent op de Grote Markt van Veurne.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
Voor het regelen van carpooling kan gebeld worden naar Genyflore voor 10/04.

Wacht bij het inschrijven en betalen voor een activiteit NOOIT tot de allerlaatste dag.
Soms moeten we al heel lang op voorhand bij de organisator een geschat aantal plaatsen
boeken. Bij het uitkomen van de Nieuwsbrief kunnen we dan ook niet altijd nog plaatsen
bijkrijgen en is OP wel degelijk OP. Voor het geven van de beschikbare plaatsen baseren
we ons dan op de volgorde van de BETALINGEN.
 Maandag 17/04: DAGUITSTAP NAAR KASTEEL VAN BELOEIL EN DOORNIK
Het kasteel van Beloeil, bewoond door de familie van de prinsen van Ligne', is dit jaar opnieuw
het decor van een internationale amarylliswedstrijd. Een ware streling voor het oog in een
uniek kader. Naast het kasteel is ook de 25ha grote Franse tuin de moeite. Het ingangsticket
geeft toegang tot het kasteel en de tentoonstelling, alsook het park.
Na de middag rijden wij met de bus van Sima Tours via Leuze naar Mont Saint-Aubert. In dit
bedevaartsoord genieten wij van het mooie uitzicht en de groene omgeving.
Doornik is één van de oudste steden van België. Ze is aan de Schelde gelegen en heeft heel
wat te bieden. Het paradepaardje is zeker de kathedraal (Unesco werelderfgoed). Er zijn ook
zeven musea waaronder dat van Schone Kunsten in een gebouw van Horta.
Afspraak: Om 8u15 op de carpool-parking aan de afrit van de E40 in Loppem.
Prijs: € 29 (ipv € 34)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 29 storten voor 03/04.

 Vrijdag 21/04: LIVE OPTREDEN: ELS DE SCHEPPER 'RED MIJ'
Els De Schepper is terug! En hoe! Na een jaar cabaretstilte brengt ze nu niks dan de
waarheid. Ontdaan van alle franjes. Ze ging een jaar op reis en dat bracht haar verder van
huis en dichter bij zichzelf. Al die nieuwe indrukken en vragen bundelt ze in 'Red Mij'!
Of hoe de vraag zich stelde: wie red je eerst in het leven? Jezelf of de ander? De Schepper
is op sabbatical geweest. Dan hoef jij dat niet meer zelf te doen.
Ze vertelt ons o.a. over de marteling van een borstonderzoek en hoeveel keer je iemand moet
kussen bij de eerste kennismaking, want dat is in elk land anders..
Afspraak: Om 13u30 aan de piano in de ingang van het Kursaal, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: € 28 (ipv € 34)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Vrijdag 21/04: VERNISSAGE WERKEN VAN CHANTAL DE BOECK
Vandaag kan je van 19u tot 21u werken met acrylverf op doek bewonderen in OC 't Viooltje,
Violierenlaan 3 te Oostende. Eén van onze leden, Chantal De Boeck, schildert als hobby en
heeft ondertussen al 15 schilderijen. Van vrouwenmodellen tot vlinders. Van de maan tot de
aarde. Verschillende kunstenaars van Bredene zullen ook gebruik maken van deze vernissage
om hun kunstwerken tentoon te stellen. Gratis toegang voor iedereen met hapje en drankje.
Sfeermuziek van Martin en de inkom is gratis.

 Zondag 23/04: DAGUITSTAP NAAR DE BLOESEMS VAN HASPENGOUW
De bloesempracht in het bloeiende Haspengouw is in de lente adembenemend.
Met een bus van Sima Tours rijden we naar het centrum van Sint-Truiden, met zijn abdij,
begijnhof en beiaard, voor een wandelingetje en een vrije lunch op de markt.
In de namiddag maken we een rondrit tot in Borgloon langs de vele kastelen, de kapel van
Helshoven, enzovoort... doorheen de bloeiende boomgaarden.
Bij mooi weer lassen wij een stop in om te voet de doorkijkkerk 'Reading Between The Lines'
van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh te gaan bezichtigen.
Afspraak: Om 7u35 op de carpool-parking aan de afrit van de E40 in Loppem.
Prijs: € 29
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 29 storten voor 03/04.

 Vrijdag 28/04: 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 26/04 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 30/04: DAGUITSTAP: LEKKERNIJEN VAN DE WESTHOEK
Dit arrangement leert ons de beroemde exportproducten van de streek kennen.
We bezoeken eerst met een gids het Hoppemuseum in Poperinge waar we een streekbiertje
aangeboden krijgen. Dan trekken we naar de Oude Kaasmakerij van Passendale.
Hier nemen we eerst het middagmaal en daarna brengt een gids ons door de kaasmakerij met
een degustatie van 4 kaasproevertjes.
De dag wordt afgesloten in chocolaterie Vandaele in Ieper waar we een degustatie krijgen van
verschillende lekkernijen. Alle gidsen worden door ons betaald.
Afspraak: Om 9u45 aan het Hoppemuseum, Gasthuisstraat 71 te Poperinge.
Prijs: € 18
Aanwezig: Eddy & Eric
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 18 storten voor 20/04
Voor carpooling vanuit Oostende,vertrek om 8u, kan je ons contacteren.

