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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
Eddy
0486/50.12.82
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Chantal
0487/48.36.47
Eric
0498/57.28.98
e-mail
info@niet-alleen.be

IBAN :
Lidgeld:

BE22 9795 2493 9147
€ 54 (12 maanden)

Bezoek ook eens onze websites:
www.niet-alleen.be
www.facebook.com/groups/nietalleen
(facebook is enkel voor onze leden)

ACTIVITEITEN – APRIL 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
04/04
05/04
10/04
10/04
11/04
15/04

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 07/04.
– Chantal verwittigen en € 10 storten voor het bezoek aan het Serpentarium op 06/04.
– Genyflore verwittigen en € 9 storten voor de filmavond op 12/04.
– Nancy verwittigen en € 15 storten voor Rob Vanoudenhove op 03/05.
– Caroline verwittigen voor de erfgoedwandeling in Bredene op 14/04.
– Eric verwittigen en € 5 storten voor het bezoek aan Het Leen op 28/04.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 10 mei is er in De Grote Post een voorstelling van Teater Studio James Ensor.
‘De Palma’ is een komedie die op een leuke en cynische manier een realistische situatie blootlegt.
Een situatie die we, rondom ons, meer en meer zien en meemaken.
Wie wilt meegenieten kan Nancy verwittigen en € 10 storten voor 10/05.
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 voor onze leden).
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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 voor onze leden) storten voor 10/04.
Vertrek om 6u15, terug om 21u30.
Op zondag 16 juni maken we een rondrit van 4 uur door de mooiste wijken van Brussel in een
historische tram (1935) van Brussel Tourist Tramway met een Nederlandstalige gids.
In train world is een korte stap van 50 minuten voor het nemen van een snack of je mag zelf je
lunchpakket meenemen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de snelste die Eric verwittigen en € 20 storten.

 Zaterdag 06/04: ZOO SERPENTARIUM IN BLANKENBERGE
In ZOO Serpentarium kan je kijken naar slangen, kikkers, hagedissen, spinnen, piranha's,
schildpadden, een dwergkaaiman enz. Op vaste tijdstippen halen de verzorgers enkele van de
wonderlijke dieren uit hun terrarium en kan je ze even vasthouden. Tijdens het bezoek krijg
je een quiz op papier mee. Neem dus alvast een pen mee en laat de reptielen je inspireren om
het juiste antwoord te kunnen aanduiden op je quiz-blad.
Na het bezoek stappen we langs de zeedijk tot de pier van Blankenberge. De pier steekt 350
meter ver in de Noordzee, m.a.w. we zullen gezellig kunnen genieten van een hapje en een
drankje met zicht op zee. Op dit moment wordt de quiz dan ook samen opgelost en besproken.
Normaal is de ingang € 12 maar wij sponsoren € 2 voor onze leden.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenzaal van station Oostende of om 14u30 voor de deuren van
de reptielenzoo, Zeedijk 146 te Blankenberge.
Prijs: € 10
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 10 storten voor 05/04.

 Zondag 07/04: 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 04/04.

 Vrijdag 12/04: 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: € 9
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 9 storten voor 10/04.
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 Zondag 14/04: ERFGOEDWANDELING IN BREDENE
Na de eerste erfgoedwandeling in De Haan in februari maken we vandaag een wandeling in
Bredene. Heb je zin in een vleugje architectuur en natuur (duinen) in deze badplaats dan is
deze wandeling (van 4 km) iets voor jou.
We stappen af aan de tramhalte Bredene aan Zee, verkennen de omgeving en wandelen via het
duinenpad richting het Staf Versluyscentrum waar we nog kunnen genieten van een lekker
drankje. Een aantal interessante weetjes kom je onderweg te weten.
Afspraak: Om 13u45 aan tramhalte station Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 11/04.

 Van 19/04 tot 21/04: WEEKENDUITSTAP NAAR ZUID-LIMBURG
Dit weekend genieten we van de natuur en het verrassende, veelzijdige en veelkleurige Zuid
Limburg in Nederland. Een waar wandelparadijs !
Onze verblijfplaats is Epen, een pittoresk dorpje in het Zuid-Limburgse Heuvelland.
We gaan er wandelen en genieten van prachtige uitzichten over de heuvels en dalen, vele
vakwerkhuisjes en een heel netwerk van wandelroutes in de omgeving.
Afspraak: De deelnemers worden persoonlijk verwittigd.
Prijs: € 200
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 21/04: PASEN
Naast de weekenduitstap met Caroline nemen we dit weekend verlof en laten de paashaas in
onze plaats rustig en ongestoord zijn werk doen. Al onze thuisblijvende leden zijn dus vrij om
samen met de kinderen en kleinkinderen op jacht naar de verborgen paaseieren te gaan.

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 26/04: 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 24/04 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zaterdag 27/04: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OOSTKAMP
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 feestzaal 't Bolderhof, Schooldreef 44 te Oostkamp.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 25/04.

 Zondag 28/04: DE BOSSEN VAN VLAANDEREN: HET LEEN (MET GIDS)
Een natuurgids leidt ons gedurende 2 uur rond in het arboretum.
Meer dan 2000 verschillende planten en bomen kan je bewonderen. Tijdens ons bezoek zijn
de camelia’s en magnolia’s in volle bloei. Nadien is er tijd voor een hapje en een drankje in het
cafetaria. In de namiddag maken we een korte boswandeling van 4 kilometer.
Neem gepast schoeisel mee zeker na een lange regenperiode. Einde bezoek ongeveer 17 uur.
Afspraak: Om 8u45 aan het Mariakerkeplein te Oostende of om 9u50 aan Het Leen,
Gentstesteenweg 80 te Eeklo.
Prijs: € 5
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 5 storten voor 15/04.

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 03/05: VOORSTELLING: ROB VANOUDENHOVE 'HET XIIIE WERK'
Rob Vanoudenhoven, wie kent hem niet. Zijn eerste 50 jaar op deze planeet.
Nu pas vertelt hij over zijn leven, werk en avonturen.
Over XII stielen en XIII ongelukken. Over altijd 'ja' zeggen en proberen te 'overleven'.
Over 'Who the **** is Rob Vanoudenhoven', waarmee hij zichzelf tegen wil en dank op de
kaart heeft gezet in het medialandschap. Over hoe zijn eigen programma, 'de XII werken van
Vanoudenhoven' zijn leven ondersteboven heeft gehaald.
Over de vork en de steel in zijn leven in datzelfde 'medialandschap'. Ups en downs, lief en
leed, vriend en vijand, berg en dal, top en flop.
Maar ook hoe mooi en leerrijk die eerste 50 jaren zijn geweest.
Ga met hem maar eens op een terras zitten …. Nu wil hij het eindelijk delen, in de zaal.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 15
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 15 storten voor 10/04.

