1
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
Lidgeld:
€ 54 (12 maanden)
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Chantal
0487/48.36.47
Eric
0498/57.28.98
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

ACTIVITEITEN – FEBRUARI 2019
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
31/01
05/02
06/02
12/02
15/02

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eric verwittigen voor de erfgoedwandeling in De Haan op 03/02.
– Genyflore verwittigen en € 30 of € 35 storten voor het Valentine dinner op 16/02.
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor ons Nieuwjaarsfeest op 10/02.
– Chantal verwittigen en € 39 of € 46 storten voor bezoek aan Versailles op 03/03.
– Caroline verwittigen voor het bezoek aan 'Museum van de misdaad' op 23/02.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 23 maart is er een Afrikaans benefietetentje (zowel vleeseters als vegetariërs)
ten voordele van vzw Caring-Hearts (Bandjoun-Kameroen) in CC De Kring in Keiem.
Wil je erbij zijn verwittig dan Nancy en stort snel € 20 op onze rekening. Plaatsen beperkt !!
Op zondag 28 april brengen wij onder het thema ‘De bossen van Vlaanderen’ een bezoek aan
recreatie-domein Het Leen (Eeklo). Een gids neemt ons ’s morgens mee door het arboretum en
na de middag maken we nog een boswandeling van zo’n vier kilometer. Hiervoor moet je Eric
verwittigen en € 5 storten voor 15/02.
Op zaterdag 18 mei rijden wij met Sima Tours naar Giverny (F) voor een bezoek aan het huis,
tuinen en vijvers van de grote meester van het impressiomise Claude Monet. Op de terugweg
bezoeken wij het rozendorp Geberoy, één van de mooiste dorpen van Frankrijk.
Wil je mee, dan moet je Nancy verwittigen en € 49 storten. (Vertrek 6u15/terug 21u30)
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Op zondag 16 juni maken we een rondrit van 4 uur door de mooiste wijken van Brussel in een
tram uit 1935 en met een Nederlandstalige gids. We vertrekken om 6u45 in Station Oostende.
Wie mee wilt op deze unieke uitstap verwittigt Eric en stort € 20 (enkel voor de tramrit !) op
onze rekening voor 21/02.
Wegens de vele (uitzonderings)mogelijkheden zorgt iedereen zelf voor zijn treinticket.

 Vrijdag 01/02: TONEEL: KIEKTEKE 'NE LEEUW ZOENDER TANDEN'
Met 'Ne leeuw zoender tanden', stelt Kiekteke een onvervalste 'Whodunit' voor van Romain
Deconinck onder regie van Philippe Declercq. Het is een spannend maar komisch politieverhaal
waarin Kamiel Sprotaert, een gedegen maar in het politievak vergrijsde hulpinspecteur en zijn
directe overste, inspecteur Max Bruynooghe, de verdwijning van Adrienne, de schoondochter
van hun grote adjudant-chef, moeten oplossen.
We worden ondergedompeld in de nostalgie van de tachtiger jaren en meegevoerd tijdens het
moordonderzoek. De hints naar financieel gesjoemel, vriendjespolitiek en doofpotoperaties…
zaken die het stuk, ondanks de tijdsetting,.héél misschien toch ietwat actueel maken.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 03/02: ERFGOEDWANDELING IN DE HAAN
Nieuw dit jaar is dat we starten met thema’s. Eén van de thema’s zijn erfgoedwandelingen.
Van de Dumont wijk in De Panne tot aan de villa’s van Knokke-Zoute. Starten doen we in De
Haan. Tijdens de drie kilometer lange wandeling hebben we het over het toerisme in het
interbellum, de kusttram, het casino van De Haan (jawel!), de concessie die aan de basis lag
voor de vele mooie gebouwen. De wandeling toont ons de mooiste gebouwen en villa’s. Stijlen
zoals cottage, Victoriaans en art deco komen aan bod.
Uiteraard is er een stop om iets te drinken en/of te eten.
Afspraak: Om 13u45 in de lokettenzaal van het station of om 14u30 aan tramstation De Haan.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 31/01 (vermelden waar je ons vervoegt).
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 08/02: SPELLETJESAVOND EN GEZELLIG SAMENZIJN
Het is alweer een hele tijd geleden dat we een spelletjesavond georganiseerd hebben, waarbij
iedereen zijn favoriet spelletje meebrengt (scrabble, kaarten, mens-erger-je-niet,
monopoly…, keuze te over!). Ter plaatse beslissen we dan wel wat het wordt.
Deze keer komen we samen in Café Le Chatelet te Oostende, waar ze een klein zaaltje gratis
ter beschikking hebben voor een 15-tal mensen, ideaal dus.
Afspraak: Om 18u45 in Café Le Chatelet, Nieuwpoortsesteenweg 8 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 06/02.
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 Zondag 10/02: ONS JAARLIJKS NIEUWJAARSFEEST
We beginnen de dag om 14u met een welkomstdrankje. Daarna volgen de activiteiten,
waaronder onze traditionele voorstelling van ‘Het jaaroverzicht in beeld’, de uitslag van ons
bowlingseizoen en het verdelen van de geschenkjes.
In de pauze genieten we van een uitgebreid dessertenbord.
Afspraak: Om 14u in feestzaal Groeneveld, Torhoutsesteenweg 655 te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 06/02.

 Vrijdag 15/02: LIVE OPTREDEN: GUIDO BELCANTO 'ZO GOED ALS ALLEEN'
Uit zijn onwaarschijnlijk mooie repertoire van levensliederen en chansons brengt Guido
Belcanto nu een selectie met 2 fantastische muzikanten aan zijn zijde: Lieven Demaesschalck
op piano, gitaar en accordeon en Nicolas Rombouts op contrabas.
Afspraak: Om 19u30 in CC De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore /Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 16/02: VALENTINE DINNER & DANCE
Ons Valentijnsetentje gaat dit jaar weer door in Ten Stuyver. Op het menu staat:
Passievol aperitief met bubbeltjes
Romantisch soepje van wintergroentjes
Verliefd heilbotfiletje met worteltjes en een zachte kreeftensaus
Sensueel Valentijnsgebak met koffie of thee
gevolgd door een hartverwarmende ambiance met DJ Roger tot in de vroege uurtjes.
Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.
Afspraak: Om 19u15 in feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 30 (leden), € 35 (niet leden)
Aanwezig: Genyflore /Chantal
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 30 of € 35 storten voor 05/02.
Als we vragen om te verwittigen van je deelname doe dit dan liefst naar ons e-mail adres
info@niet-alleen.be of eventueel telefonisch naar de verantwoordelijke zelf.
Als je geen bevestiging krijgt van je inschrijving herhaal dan je e-mail, in de massa mails die
we elke dag krijgen kan er wel eens één over het hoofd gezien worden.

 Donderdag 21/02: LUISTERVINKEN: WALTER VAN STEENBRUGGE
Walter Van Steenbrugge is een bekend advocaat en voert al jaren een vurig pleidooi voor een
hervorming van justitie. In al zijn jaren aan de balie zag hij hoe de gerechtelijke molen dol
draait door middeleeuwse systemen, slecht gevoerde politieonderzoeken, talrijke
procedureblunders en overbevolkte gevangenissen. Dit met enorme gevolgen voor iedereen die
met het gerecht geconfronteerd werd. Met een soms humoristische noot pleit Walter Van
Steenbrugge voor verandering.
Afspraak: Om 19u30 aan Bibliotheek Middelkerke, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 5 storten.
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 Zaterdag 23/02: BEZOEK AAN HET MUSEUM VAN DE MISDAAD (MET GIDS)
De gerechtelijke politie van Gent bewaart sinds de jaren 1930 een bijzondere verzameling. Ze
bestaat uit foto’s, objecten en dossiers die illustreren hoe misdaden werden opgelost. Deze
collectie werd door de jaren heen verzameld in het zogenaamde museum van de misdaad.
In Het museum van de misdaad ontdek je verder hoe de gerechtelijke politie van Gent is
ontstaan en hoe zij zelf haar ‘criminele’ collectie presenteerde. De kansspelen en ‘onzedelijke’
foto’s in het depot van in beslag genomen verboden goederen tonen hoe bepalend de tijdgeest
is voor onze blik op misdaad.
De gids wordt door ons gesponsord, de trein en de inkom betalen jullie zelf TER PLAATSE.
Afspraak: Om 12u30 in Station Oostende of om 13u45 aan STAM, Godshuizenlaan 2 te Gent.
Prijs: € 8
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 15/02.

 Zaterdag 23/02: DANSAVOND VAN 'INSTITUUT SCHAKEL'
Wil je je helemaal verliezen in je favoriete muziek? Wil je je conditie opbouwen door te
dansen? Kom dan naar de dansavond Instituut Schakel voor singles.
Het dansrepertoire is heel gevarieerd met fundance, linedance, disco, latino’s, quickstep, enz.
Voel je vrij en dans! Een valse noot is toegestaan!.
Afspraak: Om 21u in Life Danscenter, L. De Raetlaan 2 te Izegem.
Prijs: € 7 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 23/02.

 Vrijdag 01/03: 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: € 11 voor de spaghetti, € 20,90 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 28/02 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 03/03: BEZOEK AAN HET KASTEEL EN TUINEN VAN VERSAILLES
Sima Tours biedt ons diverse dagreizen aan met hun autocars. Het kasteel en de tuinen van
Versailles zijn een van de drukstbezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. Op zondag
03/03 is gans het domein (kasteel, tuinen en de kastelen Grand en Petit Trianon) gratis. Met
een audiogids (geen Nederlands) kan men de spiegelzaal, de zaal van de overwinningen, de
slaapvertrekken van de koning en koningin, enz. bewonderen. Na een flinke wandeling doorheen
de tuinen bereikt men het Grand en Petit Trianon. We zijn terug in Loppem rond 21u/22u.
Afspraak: Om 7u15 op de carpoolparking aan de afrit van de E40 te Loppem.
Prijs: € 39 (leden) of € 46 (niet-leden)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 39 of € 46 storten voor 12/02.

