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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
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 – FEBRUARI 2020
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
Snel
Snel
29/01
08/02
08/02

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 9 storten voor de toneelvoorstelling op 07/02.
– Nancy verwittigen en € 5 storten voor Luistervinken op 27/02.
– Chantal verwittigen en € 10 (voorschot) storten voor het etentje op 01/02.
– Genyflore verwittigenen en € 37 storten voor het Valentine Dinner op 15/02.
– Eric verwittigen en € 15 storten voor het Afrikamuseum Op 23/02.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 15 maart gaan we met Sima Tours naar Frankrijk voor een bezoek aan het
Internationaal Orchideeënfestival in de abdij van Vaucelles. We bezoeken ook Arras en de
omgeving van Notre-Dame de Lorette. Er zijn een beperkt aantal plaatsen.
Verwittig SNEL Nancy en stort € 31 (+ evt. € 1 annulatieverzekering), wij sponsoren € 3.
Op zaterdag 21 maart is een bezoek aan de BOZAR in Brussel gepland voor de tentoonstelling
van de werken van de legendarische Amerikaanse kunstenaar Keith Haring.
Voor de inkom betaal je € 18, de gids wordt door ons gesponsord.
Caroline verwittigen en € 18 storten voor 22/02.
Op zondag 19 april reizen we met Sima Tours naar Haspengouw om de bloesempracht te
bewonderen. We brengen een bezoek aan Sint-Truiden en de stroopfabriek in Borgloon.
Meteen Nancy verwittigen en € 34 storten (+ evt. € 1 annulatieverzekering), wij sponsoren € 3.
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Bij de daguitstappen met Sima Tours kan je voor € 1 een annulatieverzekering krijgen.
Als je dan wegens ziekte (MET MEDISCH GETUIGSCHRIFT !!) een geboekte uitstap
niet kunt meemaken dan wordt deze terugbetaald.

 Zaterdag 01/02: LUNCH IN RESTAURANT UNAMI
Vandaag gaan we lekker Aziatisch 'all you can eat' eten in restaurant Unami.
We kunnen daar onbeperkt genieten van dranken, soepen, koud-, warm-, dessert- en
ijsbuffetten.
Bij de lunchformule kunt u ook kiezen voor een 'inclusief alcohol formule' waarbij u uw glas
wijn en/of bier naar genoegen kunt bijvullen aan de zelfbediening.
Afspraak: Om 12u aan restaurant Unami, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 15,80 (+ € 4 extra voor wijn en bier)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en een voorschot van € 10 storten voor 29/01.

 Vrijdag 07/02: TONEEL: DE KLISSE 'ACHTER DE WOLKEN'
Reeds meer dan 50 jaar weet deze toneelkring te verrassen met prachtige producties.
Dit jaar brengt Toneelkring De Klisse 'Achter de wolken' van Michaël De Cock in een regie
van Karl Leroy met Ann Maes en Eric Poppe.
Geen dwaze komedie maar een ontroerend verhaal over 2 mensen die zich na 40 jaar opnieuw
ontmoeten. Grappig, aandoenlijk, soms pijnlijk maar zeker niet zwaarmoedig.
De vertoning wordt opgeluisterd met live muziek en filmbeelden.
Afspraak: Om 19u30 in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76 te Bredene.
Prijs: € 9
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Onmiddellijk Nancy verwittigen en € 9 storten.

 Zaterdag 08/02: LIVE OPTREDEN: STUDIO GUGA 'ONGEHOORD!'
We kennen Radio Guga, de band rond maestroloog Guga Baul, als een coverband van formaat.
Maar momenteel werken ze onder de nieuwe naam 'Studio Guga' aan een heel bijzonder
nieuw verhaal: een eerste studioplaat ‘ONGEHOORD!’. Want zelfs de geïmiteerde artiesten
hebben hun nummer nog nooit gehoord. En zomaar in de muzikale krochten duiken van een
bekende muzikant, dat hoor je eigenlijk niet te doen. Tenzij je Guga Baul heet.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano (inkomhal) in het Kursaal, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: € 27 (wij sponsoren € 3,25 voor onze leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 15/02: VALENTINE DINNER & DANCE
Ons Valentijnsetentje gaat dit jaar weer door in Ten Stuyver. Op het menu staat:
Passievol parelend aperitief
Romantische soep van witloof en garnalen
Met liefde gebakken rosbief, klassieke wortelen en erwten, aardappelkroketten
Sensueel Valentijnsgebak met koffie of thee
gevolgd door een hartverwarmende ambiance tot in de vroege uurtjes.
Dranken zijn niet inbegrepen in de prijs.
De normale prijs is € 40 maar wij sponsoren € 3 voor onze leden.
Afspraak: Om 18u45 in feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 37
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 37 storten voor 08/02.

 Zondag 16/02: SPELLETJESNAMIDDAG EN GEZELLIG SAMENZIJN
Op vraag van enkele leden halen we onze spelletjes uit de kast en maken er een leuke en
gezellige namiddag van. Iedereen brengt zijn favoriete spelletje mee en we beslissen dan ter
plaatse wel wat het wordt.
Voor een hapje en een drankje wordt natuurlijk ook gezorgd en jullie mogen natuurlijk ook
zelf een hapje of drankje 'sponsoren'.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 12.
Afspraak: Om 14h30 bij Genyflore, Stokkellaan 175 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 14/02.

 Vrijdag 21/02: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING
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!
De bowling kost € 4,60 per spel.
Afspraak: Om 19u30 in Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26 te Oostende.
Prijs: Ter plaatse te betalen
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 20/02.
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 Zondag 23/02: HET AFRIKAMUSEUM IN TERVUREN (MET GIDS)
Leopold II zag het museum als uitgelezen promotiemiddel om investeerders en het Belgische
volk van zijn koloniale plannen te overtuigen. In 1898 werd de tijdelijke tentoonstelling
omgevormd tot het eerste permanente museum in het teken van Congo. Van meet af aan was
de instelling zowel museum als wetenschappelijk instituut. Tijdens deze rondleiding worden
enkele highlights van de permanente tentoonstelling toegelicht.
De gids toont je een selectie interessante stukken die gecorreleerd worden aan onze
multiculturele samenleving, aan maatschappelijke kwesties en duurzame ontwikkeling. Diverse
zaalthema’s komen aan bod: materiële cultuur en immaterieel erfgoed, koloniale geschiedenis,
vloek en zegen van rijkdommen, biodiversiteit, multiculturele samenleving enz.
Afspraak: Om 11u in de lokettenzaal van Station Oostende.
Prijs: € 15
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 15 storten voor 08/02.

 Donderdag 27/02: LUISTERVINKEN: DUIVELSE TRANSITIE
Toen na de Tweede Wereldoorlog de omvang van de gruweldaden van de nazi’s aan het licht
kwam, werden de daders van de Holocaust aanvankelijk als kwaadaardige sadisten en
psychopaten beschouwd. Uit onderzoek bleek echter dat vele daders eenvoudige burgers
waren met een normaal gezinsleven en alledaagse sociale relaties. Vanuit die vaststelling
groeide de aandacht voor het zogenaamde daderperspectief: hoe zijn ‘gewone’ mensen in
staat anderen de meest gruwelijke dingen aan te doen?
Deze lezing door Christoph Busch (criminoloog en ex-directeur van Kazerne Dossin) gebruikt,
naast historische voorbeelden, ook sociaal-psychologische onderzoeken om de tijdloze
mechanismen achter collectief geweld te laten oplichten. Ze biedt een boeiende invalshoek
voor het begrijpelijk maken van massageweld, zowel in historische voorbeelden als in de
actualiteit (terrorisme, jihadstrijders, …) en zelfs in de doordeweekse leefwereld van
jongeren op school, in de metro of het winkelcentrum.
Afspraak: Om 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy zo snel mogelijk verwittigen en € 5 storten.

 Zondag 01/03: WANDELTOCHT ROND BRUGGE
Volgens de nationale wandelkalender 2020 is er vandaag een uitgestippelde wandeling van
9 kilometer. De wandeling start in Brugge St.-Pieters.
Halverwege de wandeling is er een stopplaats voorzien.
Voor de wandelliefhebbers alvast een must.
Afspraak: Om 13u10 aan het St.-Leocollege, Potentestraat 28 te Brugge (St.Pieters).
Prijs: € 1,50 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 28/02.

