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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 – APRIL 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
05/04
20/04
20/04
26/04

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 07/04.
– Caroline verwittigen voor de tentoonstelling 'Mummies' op 05/05.
– Caroline verwittigen voor het etentje in Bodega Lorena's op 05/05.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 29/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 12 mei brengen we -na een stevige lunch in het Vlaamse specialiteitenrestaurant
‘Le Breughel’, een geleid bezoek aan Sint-Winoksbergen of Bergues in Frankrijk. De gids
vertelt ons het verhaal van de lokale bevolking die vooral bekend werd na de film ‘Bienvenue chez
les ch’tis’. Om ons volledig in te leven kunnen de deelnemers een week voor het bezoek de film
nog eens bekijken bij Genyflore thuis.
Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 03/05.
Op vrijdag 01 juni komt Johny Voners (FC De Kampioenen) naar de Sint-Amanduskerk in
Bekegem. Het wordt een intiem concert, Johny Voners met zijn pianist, doorspekt met miniconferences. Innemend, warm en grappig. Hij brengt de grootste hits van de Franse levende
legende Charles Aznavour, op originele wijze vertaald naar het Nederlands.
Geïnteresseerden verwittigen Nancy en storten € 10 voor 20/04
Op zaterdag 30 juni is er in Koolkerke (Brugge) een benefiet (t.v.v. vzw Beestjes in Nesten) met
een interessant programma:
11u: ontvangst met aperitief, 11u30: BBQ à volonté, 13u30: (honden)wandeling naar Damme waar
iedereen nog een koffie+taart krijgt. Daarna keren we terug naar Koolkerke met een huifwagen.
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Om 16u30 is er nog een jachthondenopleidingsdemo en om 17u een optreden met o.a. Bandit en
een line-dance demonstratie. De prijs voor dit alles bedraagt € 25 p.p.
Wie er graag bij wil zijn verwittigt zo snel mogelijk Genyflore en stort € 25 op onze rekening.
Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag hadden we de gelegenheid om kaarten voor
bepaalde optredens in het Kursaal Oostende voor de helft van de prijs aan te kopen.
We hebben een aantal tickets voor de rapste die reserveren en € 23 storten voor:
Donderdag 20 september: Vergezel ons op een magische trip doorheen de hits van één van de
werelds best verkopende artiesten ooit, a tribute to Sir Elton John. Deze show is de perfecte
combinatie van adembenemend zangtalent, flamboyante kostuums, een prachtig lichtspektakel en
een schitterende live band en backing vocals.
Wie erbij wil zijn verwittigt Genyflore en stort € 23 op onze rekening.

 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.

 Vrijdag 06/04: SFEERMARKT VOOR HOBBYISTEN 'PASSIONISTAS'

Passionistas Indoor Oostende is de grootste hobby & vrijetijds beurs aan de Belgische kust.
De beurs is één grote, nieuwetijdse winkel waar veel creatieve ondernemers hun unieke
handmade goods maken en verkopen en waar de handwerkwinkels de materialen aanbieden om
direct aan de slag te gaan. Je vindt er pimped up vintage of zelfgemaakte mode en meubels,
lampen, sieraden, schilderijen, breigoed en textiel, tassen, speelgoed, tot keramiek, vilt,
biofood producten en nog veel meer.
Afspraak: Om 18u30 aan de Wellington Hippodroom, Koningin Astridlaan 10 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 04/04.

 Zaterdag 07/04: 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 05/04.

 Zaterdag 14/04: LIVE OPTREDEN: GUIDO BELCANTO 'LIEFDE EN DEVOTIE'
Liefde en Devotie, deze twee plechtige woorden vormen de titel van de nieuwe plaat van Guido
Belcanto. Het is zijn 14de studioalbum, een meesterwerk waar zijn trouwe fans reikhalzend
naar hebben uitgekeken. Liefde en Devotie, twee mooie woorden die op volmaakte wijze
uitdrukken hoe Guido Belcanto zijn muzikale roeping belijdt en die hun ware betekenis
onthullen in de liedjes die hij schreef voor deze plaat.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 14/04: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OEDELEM
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 Domein 'Zandberghoeve' Zandberg 12 te Oedelem-Beernem .
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12/04.

 Zondag 15/04: DAGUITSTAP: DE FLORALIEN IN GROOT-BIJGAARDEN
Vandaag maken wij een busuitstap met Sima Tours naar Brussel en het mooie kasteel van
Groot-Bijgaarden. We maken eerst een stadsrondrit en er is nog wat vrije tijd voor een
wandeling in de omgeving van de Grote Markt. Het vrij middagmaal kunnen we nemen in het
centrum van onze hoofdstad.
Ieder jaar wordt in het voorjaar in de tuinen en bijgebouwen van het kasteel een miniKeukenhof bloemenexpo gehouden. Het welbekende bloemenhuis Bakker uit Nederland zakt
daarvoor met een hele troep collega's af naar Brussel.
Na de middag gaan we de expo bewonderen. Het toegangsticket is inbegrepen in de prijs.
Afspraak: Om 8u15 op de carpool-parking aan de afrit van de E40 te Loppem.
Prijs: € 32 (wij sponsoren € 5 voor de leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
Bij elke activiteit staat er in het vakje ‘opmerkingen’ steeds duidelijk vermeld wat je moet
doen om in te schrijven: enkel verwittigen of ook storten. Dit wordt op de eerste pagina, voor
de meeste activiteiten, ook samengevat in een tabel.
Vragen we niet om te storten, doe dit dan ook niet. Vragen we het wel, doe het dan ook
op tijd !!

 Vrijdag 20/04: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING
Op vraag van meerdere leden gaan we vandaag weer naar de Airport Bowling in Stene.
Hier hebben ze 16 banen en parkeren is er geen probleem. Er kunnen wel geen banen op
voorhand 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 18/04.

 Zondag 22/04: WANDELING: DE GODSHUISJES IN BRUGGE (MET GIDS)
vtbKultuur Bredene neemt ons mee naar Brugge voor een wandeling van zo'n 2 uur, waarbij
een gids de geschiedenis van de vele Godshuisjes vertelt. We zullen er ook enkele bezoeken.
De wandeling wordt afgesloten met een drankje.
Afspraak: Om 13u30 in station Oostende of om 14u op het Stationsplein in Brugge.
Prijs: € 6
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 28/04: LIVE OPTREDEN: KOMMIL FOO 'SCHOFT'
Het is het leven zelf dat een klein geniepig schoftje is… het slaat, het zalft, het schuurt en
het ergst van al: het eindigt.
Het blijft de broers Walschaerts voorstelling na voorstelling inspireren: de mens die met
moeite recht blijft. Maar struikelt. Die telkens de moed vindt om weer op te staan. Om dan
weer te struikelen… Dat dat dan troostend is. En om te lachen, dat zeker!.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 20
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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.

 Zondag 29/04: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarige leden van de maanden januari, februari en maart te verwennen
met een lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Uiteraard zijn ook de niet-jarigen
hartelijk welkom! Eet- en danscafé Monroe in Mariakerke biedt op aanvraag voor groepen een
uitgebreid ontbijtbuffet aan.
De prijs voor onze leden is weer € 5 voor de jarigen en € 10 voor de niet-jarigen.
Afspraak: Om 10u in café Monroe, Distellaan 60 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 26/04.

 Zaterdag 05/05: TENTOONSTELLING 'MUMMIES' IN BRUGGE (MET GIDS)
Expo ‘Mummies’ is een fascinerende, tijdelijke tentoonstelling over de opmerkelijke rituelen
van oude Egyptenaren rond de dood en het hiernamaals. De expo bevat meer dan 200
archeologische objecten en tien menselijke én dierlijke mummies van meer dan 2.000 jaar
oud! De expo is te zien in drie zalen, elk met een apart thema.
Gezien de grote verscheidenheid aan b-rail mogelijkheden (dagtrip, abonnement, 1/2 kaart,
senioren …) laten we iedereen zelf zijn treinticket en ingangsticket kopen.
Afspraak: Om 14u aan station Oostende of op 14u45 aan Oud Sint Jan in Brugge.
Prijs: € 14 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen tegen 20/04.

 Zaterdag 05/05: ETENTJE IN BODEGA LORENA'S IN BRUGGE
Bij Bodega Lorena’s in Brugge kan je genieten van een ruim aanbod van zowel koude als warme
tapas en andere typische Spaanse gerechten met klassiekers als paella’s. Ook een ruime keuze
aan Spaanse wijnen en niet te vergeten de huisgemaakte Sangría behoren tot het aanbod.
De vlotte bediening en het warme onthaal door de gastvrouw Patricia in een warme zuiderse
sfeer zorgen dat jullie zich meteen thuis voelen in de tapas bar.
Afspraak: Om 18u aan Bodega Lorena's, Loppemstraat 13 te Brugge.
Prijs: Beslis je zelf
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen tegen 20/04.

