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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 – MEI 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
02/05
03/05
05/05
29/05

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 11 storten voor 'Lang leve de muziek!' op 05/05.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor voorstelling 'De Palma' op 10/05 .
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor Sven de Leijer op 17/05.
– Chantal verwittigen en € 10 (voorschot) voor het etentje in Unami op 02/06.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
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 stop 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.
Op zaterdag 22 juni bezoeken we het planetarium in Beisbroek. Na een filmvoorstelling
bezoeken we met gids de tentoonstelling en de observatietoren met waarnemingen door de
telescoop. Ben je geïnteresseerd in deze uitstap, hou dan zeker deze datum vrij.
Op zondag 21 juli gaan we per auto (carpoolen is mogelijk) naar sanctuary De Zonnegloed te
Vleteren. Dit dierenpark geeft meer dan 400 geredde dieren een warme thuis.
Chantal verwittigen en € 10 (ipv € 15,5 - enkel voor onze leden) storten voor 10/06.
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Op zondag 08 september gaan we op daguitstap naar de Westhoek. We starten bij hoppeboer
Lemahieu met een welkomstkoffie met diverse huisgemaakte versnaperingen, gevolgd door een
rondleiding van een uur. Na een broodjesmaaltijd rijden we naar de Palingbeek in Zillebeke voor
het wandeltheater ‘Roering en romantiek langs de vaart’.
We hebben een aantal plaatsen voor de snelste die Eric verwittigen en € 23 (all-in, behalve
vervoer) storten.
Tijdens het weekend van 07 en 08 december rijden we met Sima Tours naar het Amsterdam
Light Festival waar we musea en een diamantslijperij bezoeken, met de gids een geleide
wandeling maken, bij valavond een rondvaart maken op de grachtengordel langs de vele
lichtkunstwerken, genieten van de vele eetkraampjes op het Museumplein, shoppen ...
Chantal verwittigen en € 175 (wij sponsoren € 10 voor onze leden) storten voor 10 juli.
Inbegrepen: reis per luxe autocar, verblijf in tweepersoonskamer met ontbijt en rondvaart.
Niet inbegrepen: éénpersoonskamersupplement van € 60 en eventuele toegangsgelden van musea.

 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 05/05: 'LANG LEVE DE MUZIEK' IN DE ST.PIETERS-ABDIJ (GENT)
‘Lang leve de muziek!' biedt je een wonderlijke trip langs 60 jaar liedjes uit de Lage Landen.
Een eerbetoon aan meer dan 200 artiesten en groepen in de grootste interactieve
muziektentoonstelling ooit in Vlaanderen. Met de mooiste liedjes, memorabele
televisiefragmenten, de leukste verhalen, schitterende decors en interactieve opstellingen.
Luister, zing en quiz mee, vergaap je aan de stukken uit de privécollecties van je favoriete
idolen en herbeleef je jeugd. En of je nu fan bent van kleinkunst, schlagers, stevige rock of
coole hip hop, iedereen beleeft in deze interactieve tentoonstelling zijn favoriete
Nederlandstalige muziek.
Bij mooi weer wandelen we naar de St. Pietersabdij door het Citadelpark (1,5 km)
De ingangsprijs voor de expo bedraagt € 14 maar wij sponsoren € 3 voor onze leden.
Afspraak: Om 12u30 in de lokettenhal station Oostende of om 13u20 aan de ingang van het
Sint Pietersstation te Gent.
Prijs: € 11 (vervoer niet inbegrepen)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 11 storten voor 02/05.
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 Vrijdag 10/05: OPTREDEN: TEATER STUDIO JAMES ENSOR 'DE PALMA'
Een doordeweeks gezin. Pa, ma, 2 kinderen. Opgeschoten jongeren. Mémé woont in. En een
schoonzuster ook, een beetje afgescheiden, boven. Ze leven samen, eten samen, maar meestal
toch apart. Ze zoeken vertier en een lief in danscafé De Palma. En ze kopen, veel. Ze kopen
veel spullen: gsm’s, een auto, een flatscreen, bier, sigaretten, … Want het leven moet ook een
beetje aangenaam zijn. En daarbij, geld moet rollen. Maar geld moet ook binnenkomen.
‘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.
Afspraak: Om 20u in CC De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A te Oostende.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10 storten voor 03/05.

 Zaterdag 11/05: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN BRUGGE
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 'Studio Hall', Boogschutterslaan 41 te St.Kruis-Brugge.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 09/05.
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 17/05: OPTREDEN: SVEN DE LEIJER 'CONTENT'
Sven de Leijer werd in De Laatste Show bekend als de beroemdste publieksopwarmer van het
land. Hij presenteerde ‘Achter De Rug‘ op VIER, is één van de presentatoren van ‘Hotel
Römantiek‘ (VIER), en is ook te zien als politiek verslaggever in ‘De Ideale Wereld‘ op Canvas.
In zijn vrije tijd wast hij zijn auto. Zijn buren vinden het hoog tijd dat hij zijn gras eens
maait. Eindelijk te zien in de volavondvoorstelling die hij al veel langer verdient..
Afspraak: Om 19u30 in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 15 (wij sponsoren € 3 voor onze leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 05/05.

 Zaterdag 18/05: BUSUITSTAP NAAR GIVERNY (F)
Een ideale voorjaarsuitstap die iedere kunst- en bloemenliefhebber zal bekoren. Na een
koffiestop langs de autostrade rijden wij naar Giverny voor een bezoek aan het huis, tuinen
en vijvers van de grote meester van het impressionimse Claude Monet.
Op de terugweg bezoeken wij het rozendorp Gerberoy, één van de mooiste dorpen van
Frankrijk. We maken er een wandeling langs de kerk, de kasteeltuin en de stadswallen.
Breng wat lunchpakket mee want restaurants zijn eerder schaars en klein.
Afspraak: Om 6u15 op de carpoolparking, afrit E40 te Loppem.
Prijs: € 49
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zondag 19/05: DE BOSSEN VAN VLAANDEREN: DOMEIN VAN RYCKEVELDE
Mooie wandeling van 5 kilometer in het bos met onder andere bezoek aan de heemtuin : Op
een domein van 3 hectare kan men er kennis maken met de typische landschapselementen en
de biotopen van de arme zandgronden die de streek kenmerken en natuurlijk het mooie
kasteel aan de vijver. Nadien zoeken we een terrasje voor een natje of een hapje.
Afspraak: Om 13u45 op het Mariakerkeplein in Oostende of om 14u25 op de parking in de
Ryckeveldestraat (Holleweg) in domein Ryckevelde te Sysele.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 17/05.

 Zaterdag 25/05: FIETSTOCHT OVER NIEUWE FIETSPADEN
Op onze eerste fietstocht van het jaar verkennen we de nieuw aangelegde fietspaden in de
regio waar we nooit eerder passeerden. We doen dit in een parcours van circa 25 km.
Wil je erbij zijn kom dan af met een goed onderhouden fiets. Vergeet je windparka niet en
breng wat water mee voor onderweg. Uiteraard houden we naar goede gewoonte ook een stop
voor het laven van onze droge keeltjes.
Afspraak: Om 13u30 aan de St. Annakerk, Stenedorpsstraat te Oostende (Stene) .
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 24/05.

 Vrijdag 31/05: 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 29/05 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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.

 Zondag 02/06: ETENTJE IN UNAMI + STRANDWANDELING
Vandaag gaan we lekker eten bij Unami. We kunnen daar genieten van een Aziatisch ‘All you
can eat’-buffet voor een vaste prijs. Na het eten maken we een strandwandeling richting
Middelkerke. Voor de koffieliefhebbers kunnen we nog eens stoppen in een tearoom in
Middelkerke alvorens de tram terug te nemen naar de Kinepolis.
Afspraak: Om 12u00 voor de deuren van Unami, Koningin Astridlaan 12 te Oostende
(Kinepolis) of om 14u15 voor de deuren van Unami voor de strandwandeling.
Prijs: € 18,30 (of € 4 extra met alcohol)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en een voorschot van € 10 storten voor 29/05.

