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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 – MEI 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
03/05
10/05
15/05
15/05

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 5 storten voor de daguitstap naar Bergues op 12/05.
– Nancy verwittigen en € 6 storten voor de kruidenwandeling op 27/05.
– Genyflore verwittigen en € 7 storten voor de spaghetti-avond op 18/05.
– Genyflore verwittigen voor de Kunstroute in Kortemark op 20/05.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
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. Om 16u30 is er nog een jachthondenopleidingsdemo en
om 17u een optreden met o.a. Bandit en een line-dance demonstratie.
Wie er graag bij wil zijn verwittigt Genyflore en stort € 25 op onze rekening voor 12/05.
Op vrijdag 13 juli is er in feestzaal Ten Stuyver weer een Hot Summer Disco Barbecue met
eerst een receptie en daarna een verzorgde barbecue. Na het eten is er nog een dansavond met
dj N-Joy. Dit alles voor € 40 maar onze leden betalen slechts € 35.
Eet- en dansfanaten verwittigen Genyflore zo snel mogelijk en storten € 35 op onze rekening.
Vergezel ons op donderdag 20 september op een magische trip doorheen de hits van één van
‘s werelds best verkopende artiesten ooit, a tribute to Sir Elton John in Kursaal Oostende.
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.
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 Vrijdag 04/05: FILMVOORSTELLING 'BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS'
Vanavond krijgen diegenen die zich ingeschreven hebben voor het geleid bezoek aan Bergues
op zaterdag 12 mei volop de kans om zich al in te leven in het bestaan van de Ch'tis.
We bekijken de kaskraker uit 2008 'Bienvenue chez les Ch'tis' over een directeur van een
postkantoor die als straf van de Côte d'Azur voor twee jaar naar Bergues gezonden wordt,
wat tot hilarische situaties leidt.
Afspraak: Om 19u30 bij Genyflore thuis, Stokkellaan 175 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Deze activiteit is enkel voor de deelnemers aan de uitstap.

 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 voor 03/05.

Heel regelmatig proberen leden ook na verstrijken van de ‘uiterste datum van inschrijving’ nog
in te schrijven voor een activiteit. Deze datum staat niet zomaar op onze Nieuwsbrief !!
Wij hebben goede banden met heel wat organisaties. Gezien wij als een (soms grote) groep
inschrijven spreken wij met hen dan ook steeds een uiterste datum af waarop wij kunnen
doorgeven met hoeveel we zullen zijn. Dikwijls zijn er dan wel nog plaatsen vrij bij hen, maar
wij kunnen niet om de paar dagen bellen voor nog eentje meer of soms ook eentje minder,
zodat zij ook niet steeds maar opnieuw een eindfactuur moeten maken voor ons.
Het blijft dan echter steeds wel mogelijk dat je zelf contact opneemt met de organisator om
te zien of er nog plaatsen vrij zijn en eventueel via hen rechtstreeks in te schrijven.

 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 en Genyflore
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 03/05.
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 Vrijdag 11/05: TONEEL: 'DE LINGERIE VAN MIJNHEER HENRI'
Henri Derijcke is fabrikant van dameslingerie en zeer geïnteresseerd in vrouwelijk schoon.
Na vele jaren huwelijk zit er echter serieus sleet op zijn relatie. Hij wil dan ook zo vlug
mogelijk van zijn echtgenote af om zich volop te kunnen ‘concentreren’ op één van de modellen
van zijn lingeriecollectie. Hij vraagt info aan zijn notaris, maar is niet echt overtuigd van de
mogelijkheden. Tot hij toevallig in de krant een mysterieuze advertentie ziet voor de
oplossing van zijn probleem.
Afspraak: Om 20u in De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18a te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 12/05: DAGUITSTAP NAAR BERGUES (MET GIDS)
Eerst gaan we lekker lunchen in het Vlaamse specialiteitenrestaurant 'Le Breughel' in één van
de oudste huizen (1597) van dit Middeleeuwse stadje net over de grens in Frankrijk.
Daarna brengen we een geleid bezoek aan het historisch rijke 'Sint Winoksbergen', zoals
Bergues vroeger werd genoemd. In dit mooie stadje, waar de stadsomwallingen nog volledig
intact gebleven zijn, heeft men het gevoel dat de tijd is blijven stilstaan.
De gids vertelt ons het verhaal van de lokale bevolking die vooral bekend werd door de film
“Bienvenue chez les Ch’tis” in 2008..
Afspraak: Om 11u00 op een nog te bepalen plaats in Oostende (voor carpooling) of om 12u15
aan restaurant 'Le Breughel', Place du Marché aux Fromages 1 te Bergues.
Prijs: € 5
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 storten voor 03/05. Carpooling op aanvraag.

 Vrijdag 18/05: SPAGHETTI A VOLONTE IN SFEERCAFE MONROE
Eet je graag een lekkere spaghetti? Dan moet je vanavond weer in sfeercafé Monroe zijn.
Voor amper € 7 eet je hier zo veel van je lievelingsgerecht als je op kan krijgen.
Achteraf blijven we natuurlijk nog een tijdje 'plakken' voor een gezellig samenzijn.
Afspraak: Om 18u30 in eet- en danscafé Monroe, Distellaan 60 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 15/05.

 Zondag 20/05: KUNSTROUTE IN KORTEMARK
In de 18de editie van deze kunstroute brengen een 86-tal kunstenaars, waaronder ook 19
buitenlandse, een heel divers aanbod van kunst in een originele opstelling in 15 niet alledaagse
locaties. Ook dit jaar ligt de lat heel hoog.
Een deel van de route (20km) leggen we te voet af, een deel met de auto.
Carpooling op aanvraag mogelijk. Wie zelf rijdt, gelieve dit aan te geven.
Afspraak: Om 13u bij Genyflore, Stokkellaan 175 te Oostende (voor carpooling) of om 13u30
aan cultuurcentrum De Beuk, Torhoutstraat 9 te Kortemark (nabij de kerk).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 15/05 (plaats van afspraak opgeven aub).
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 Vrijdag 25/05: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
Na enkele maanden in de Airport Bowling is het nu weer in de Sporting Bowling te doen.
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: € 10,90 voor de spaghetti, € 19,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,60 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 23/05 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 !!

 Zondag 27/05: KRUIDENWANDELING IN BREDENE (MET GIDS)
Vandaag trekken we onze gemakkelijke schoenen aan en doen we samen met VTB-Kultuur
Bredene een wandeling onder begeleiding van een ervaren natuurgids. In een tocht van
ongeveer 2 uur zal de gids ons inwijden in het gebruik van zeewier en eetbare kruiden in de
keuken. Na afloop van de wandeling is er nog een drankje dat inbegrepen is in de prijs.
Afspraak: Om 13u45 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 6
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 6 storten voor 10/05.
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 01/06: LIVE OPTREDEN: JOHNY VONERS ZINGT AZNAVOUR
Vanavond komt Johny Voners (FC De Kampioenen) naar de Sint-Amanduskerk in Bekegem.
Het wordt een intiem concert, enkel 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.
Afspraak: Om 19u30 aan de St-Amanduskerk, Bevrijdingsweg 1 te Bekegem.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

