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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
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 – MAART 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
01/03
12/03
13/03
27/03
30/03

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor theater '2 flikken' op 08/03.
– Eric verwittigen en € 7 storten voor de spaghetti-avond op 15/03.
– Nancy verwittigen en € 20 storten voor het benefietetentje op 23/03.
– Caroline verwittigen en € 9 storten voor de filmavond op 29/03.
– Chantal verwittigen en € 5 storten voor bezoek aan 'Huize Louise-Marie' op 31/03.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Vrijdag 3 mei luisteren wij om 20u in het Staf Versluyscentrum geboeid naar Chris Dusauchoit,
die ons in zijn lezing ‘De hond zoals hij is’ een geheel andere kijk op ons favoriete huisdier
geeft. Het is geen lezing met praktische tips, maar een verhaal over o.a. de verbluffende
oorsprong en geschiedenis van de hond.
Wil je ook meeluisteren, verwittig dan Genyflore en stort snel € 12 op onze rekening.
Op vrijdag 17 mei sluit het cultuurseizoen in het Staf Versluyscentrum af met Sven de Leijer,
in een volavondvoorstelling die hij al veel langer verdient. Wie hem ook eens live wil beleven
verwittigt Genyflore en stort zo snel mogelijk € 15 (wij sponsoren € 3) op onze rekening.
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 impressionisme Claude Monet. Op de terugweg
bezoeken wij het rozendorp Gerberoy, één van de mooiste dorpen van Frankrijk.
Nancy verwittigen en € 49 (wij sponsoren € 6) storten. Vertrek om 6u15, terug om 21u30.
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 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: 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.

 Vrijdag 08/03: THEATER: TABLEAU NR 1 '2 FLIKKEN'
Theatergezelschap Tableau Nr. 1 speelt de voorstelling ‘2 flikken’ van de Amerikaanse
schrijver Keith Huff, auteur van de wereldbekende serie ‘House of Cards’ en van ‘Mad Men’.
'2 flikken'. 2 jeugdvrienden die ervan droomden om Starsky & Hutch te zijn.
De ene is een rechttoe rechtaan-flik met een drankverleden en zonder relatie. De andere
worstelt niet alleen met zijn huwelijk maar ook met de veranderde politie-aanpak en is van
mening dat het doel de middelen heiligt. Actueel als de pest.
In Vlaanderen zetten Bart Van Avermaet & Bert Cosemans een sterke acteerprestatie neer.
‘2 flikken’ is een verhaal met alle ‘House of cards’-ingrediënten. Maar vooral een stuk over
vriendschap, loyaliteit en verraad dat je van begin tot eind op het puntje van je stoel doet
zitten.
Afspraak: Om 19u30 in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 01/03.
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 Zondag 10/03: EXPO: INCA DRESS CODE (MET GIDS)
‘Inca Dress Code, pacht en praal uit de Andes', een expositie voor het brede publiek die u
niet onberoerd zal laten.
De Amerikaanse collecties van het Museum Kunst & Geschiedenis worden beschouwd als de
mooiste en rijkste binnen Europa. De meeste mensen kennen de verschillende culturen van de
Andes (Peru, Bolivië en Chili) meestal dankzij hun keramiek, smeedkunst en mummies. Over
hoe deze volken leefden of gekleed gingen is bij het brede publiek vaak minder geweten.
Textiel bezat een bijzondere status omdat het gezien werd als een zeer waardevol product:
de Inca’s gebruikten het niet enkel om zich te kleden, maar ook als symbool van macht en
identiteit, als offerande of als ruilmiddel.
De tentoonstelling geeft de bezoeker de kans om de verfijning en beheersing van de
weefkunst te bewonderen, naast de kleurenpracht van textiel en pluimen, evenals
schitterende sieraden in goud, zilver en schelp. Het is een uitgelezen kans om de weefkunst,
de complexiteit van de motieven en de uiteenlopende en tot vandaag stralende kleuren van de
stoffen en veren te ontdekken en te bewonderen. Terwijl u hun garderobe ontdekt (schoenen,
kleren, hoofddeksels en juwelen) leert u ook de mensen zelf kennen in hun dagelijkse leven.
Dit alles wordt gepresenteerd in een op maat gemaakt scenografie, met architectuur uit de
Andes, katoenvelden en graven. Wij sponsoren de gids.
Afspraak: Om 11u15 in Station Oostende of om 14u15 aan Jubelpark 10 te Brussel.
Prijs: € 15
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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.

 Vrijdag 15/03: SPAGHETTI-AVOND IN SFEERCAFE MONROE
Eet je graag een lekkere spaghetti? Dan moet je vanavond weer in sfeercafé Monroe zijn.
Voor amper € 7 eet je hier een lekkere portie van je lievelingsgerecht.
Achteraf blijven we natuurlijk nog een tijdje 'plakken' voor een gezellig samenzijn.
Afspraak: Om 19u in eet- en danscafé Monroe, Distellaan 60 te Oostende.
Prijs: € 7
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 7 storten voor 12/03.

 Zaterdag 16/03: 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 Domein Begonia, Pintestraat 29 te De Pinte.
Prijs: € 7 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 14/03.
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 Zaterdag 23/03: AFRIKAANS BENEFIETETENTJE
Vandaag laten we onze smaakpapillen verwennen met een etentje waarin wat Afrikaans accent
zit. We krijgen een welkomdrankje, vers bereide warme gerechten en dessert.
Alles gebeurt met toedoen van een professionele kok en zowel vleeseters als vegetariërs
komen aan hun trekken. De opbrengst van de avond gaat naar VZW Caring-Hearts voor een
project van watervoorziening in Bandjoun in Kameroen .
Afspraak: Om 19u in zaal OC De Kring, Keiemdorpstraat 87 te Keiem (Diksmuide).
Prijs: € 20
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 20 storten voor 13/03.

 Zondag 24/03: WANDELING VAN WESTENDE-BAD NAAR OOSTENDE
We starten onze wandeling aan de tramhalte Westende-bad. Tijdens de wandeling genieten
we van een stukje natuurgebied 'De Warandeduinen'. Hierbij passeren wij de oude
watertoren die nu omgebouwd is tot een uitkijktoren. Juist voor Middelkerke verlaten we dit
stukje natuurgebied om richting zeedijk te wandelen. Nadien gaan we verder richting
Oostende via het Provinciaal domein Raversijde. Langs de Duinenstraat en een wandelpad door
de duinen bereiken wij de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Hier ligt Baron James Ensor
begraven. Een bezoekje aan de kerk is zeker de moeite waard. We beëindigen onze wandeling
met een welverdiende koffiepauze in Vayamundo.
Deze wandeling bedraagt ongeveer 9 km en is goed begaanbaar.
Afspraak: Om 13u10 in lokettenzaal van Oostende of om 14u aan tramhalte Westende-bad.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 23/03 (vermelden waar je ons vervoegt).

 Vrijdag 29/03: 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: € 9
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 9 storten voor 27/03.

 Zondag 31/03: BEZOEK AAN 'HUIZE LOUISE-MARIE' (MET GIDS)
Vandaag houden we halt bij het Stadsmuseum van Oostende. Het statig herenhuis lijkt op een
pand als alle andere, maar achter de gevel gaat een rijke geschiedenis schuil die onlosmakelijk
met de Belgische monarchie is verbonden.
Niet toevallig draagt het de bijnaam Huize Louise-Marie, naar de eerste koningin der Belgen.
Na de rondleiding met de gids gaan we genieten van een hapje en een drankje in ChaletMinigolf gelegen in het Leopoldpark te Oostende. Wij sponsoren de gids gedeeltelijk.
Afspraak: Om 14u30 aan het Stadsmuseum, Langestraat 69 te Oostende.
Prijs: € 5 (inclusief gids)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 5 storten voor 30/03.

