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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 – MAART 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
28/02
05/03
17/03

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor Belpop Bonanza op 29/03.
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 02/03.
– Caroline verwittigen voor wandeling 'Het Vlot' (deel 3) op 10/03.
– Eddy verwittigen en € 12 storten voor de Sneukeltoer op 25/03.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN

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.
Op zondag 22 april maken we met VtbKultuur Bredene een wandeling, met gids, van zo’n 2u langs
de Godshuisjes van Brugge. We kunnen er ook enkele bezoeken en krijgen er van de gids meer te
horen over de geschiedenis. Caroline verwittigen en € 6 storten voor 10/03.
Op vrijdag 11 mei brengt Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak om 20u30 in De Grote Post
‘De Lingerie van meneer Henri’, een echte komedie waar een mens alleen maar vrolijker van
wordt. Wil je dit niet missen, verwittig dan Nancy en stort € 10 euro voor 10/03
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 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

Hoe op een duidelijke manier uw overschrijving invullen:
Op de rekeninguittreksels zien wij steeds van wie de overschrijving komt. Je naam hoef je
dus zeker al niet meer te vermelden in het ‘mededelingenveld’.
Wat wel belangrijk is, is de omschrijving van de activiteit waarvoor je inschrijft. Maak het
niet te complex en vermeld gewoon (eventueel in het kort) de benaming van de activiteit zoals
die op de Nieuwsbrief staat.

 Vrijdag 09/03: BINGOAVOND MET TOMBOLA BIJ TEN STUYVER
Waarom niet eens een bingoavond aanbieden? In groep is zoiets ook altijd eens leuk om te
doen en het is ten voordele van een goed doel 'Un coeur pour Senegal', voor de bouw van een
schooltje en een weeshuis. De actie gaat uit van Ten Stuyver zelf. Bovendien zijn er mooie
prijzen te winnen.
Afspraak: Om 19u in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 5 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor vrijdag 07/03.
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 Zaterdag 10/03: 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 proberen we zoveel mogelijk van de kunstwerken te zien.
De derde wandeling brengt ons langs de kust van Mariakerke naar 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 Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, Dorpstraat te Oostende.
Prijs: € 16 (voor drie wandelingen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 05/03. Eventueel ticket zelf aan te kopen.

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.

 Vrijdag 16/03: LIVE OPTREDEN: THE ROY ORBISON STORY
De carrière van Orbison nam een vliegende start. Hij scoorde zijn grootste successen begin
de jaren zestig toen 22 van zijn nummers in de Billboard Top 40 terug te vinden waren. ‘Only
the lonely’, ‘Crying’ en ‘Pretty Woman’ zijn nog steeds wereldhits.
Midden jaren tachtig vertoefde hij een poosje in de luwte van de muziekwereld. Zijn nummer
‘In Dreams’, dat door filmmaker David Lynch werd opgepikt voor de soundtrack van ‘Blue
Velvet’, bracht daar verandering in. Spijtig genoeg overleed hij midden in zijn langverwachte
comebacktour, net toen hij op pad begon te gaan met de superband The Traveling Wilburys.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in het Kursaal, Monacoplein te Oostende.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 17/03: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ICHTEGEM
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 Salons 'De Vrede', Moerdijkstraat 94 te Ichtegem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 15/03.
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 Vrijdag 23/03: LIVE OPTREDEN: BERT GABRIELS 'GELUKZOEKER'
'Gelukzoeker' is een show waarin Bert Gabriëls voor u heeft uitgezocht of het mogelijk is om
gelukkig te zijn in deze wereld. Een schijnbaar eenvoudige vraag, die Bert beantwoordt met
filosofische spitsvondigheden, hilarische situaties en recht-voor-z’n-raap-comedy.
Afspraak: Om 19u45 aan CC De Valkaart, Albrecht Rodenbachstraat te Oostkamp.
Prijs: € 12
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 25/03: SNEUKELTOER IN DE HAAN
Zin in een fikse wandeling van zo'n 12 km en genieten van allerlei lekkers uit de streek?
Neem dan zeker deel aan de jaarlijkse Sneukeltoer in De Haan!
Dit jaar besteden ze opnieuw extra aandacht aan enkele streekgerechten.
De wandeling eindigt traditioneel in het Zeepreventorium met een overheerlijke BBQ.
Afspraak: Om 13u30 aan de tramhalte in De Haan.
Prijs: € 12
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 12 storten voor 17/03.

 Donderdag 29/03: LIVE OPTREDEN: BELPOP BONANZA
Dit is de vierde theatershow van het melomane duo Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing (a.k.a.
Jimmy Dewit) uit Leuven. De apostels van de Belpop brengen met hun nieuw programma
verrassende verhalen uit de vaderlandse muziekgeschiedenis.
Op een leerrijke, entertainende en grappige manier racen ze langs vier plaatsen waar
geschiedenis is geschreven door grote namen uit binnen- en buitenland.
Wij slaagden erin om enkele tickets te bekomen aan de voordelige prijs van € 8.
Afspraak: Om 19u15 in Centrum De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy zo snel mogelijk verwittigen en € 8 storten.

 Vrijdag 30/03: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING
Op vraag van meerdere leden gaan we vandaag voor de tweede keer naar de Airport Bowling in
Stene. Nadat we in februari voor de eerste keer op een zondagnamiddag kennis hebben
gemaakt met deze bowlingzaal, kijken we nu eens hoe het er op een vrijdagavond aan toe gaat.
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 19u aan Airport Bowling (Bowlingpaleis), Steense Dijk 186 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor vrijdag 28/03.

 Zondag 01/04: PAASWEEKEND
Wij nemen dit weekend verlof en laten de paashaas in onze plaats rustig en ongestoord zijn
werk doen. Al onze leden zijn dus vrij om samen met de kinderen en kleinkinderen op jacht
naar de verborgen paaseieren te gaan.

