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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 website:
www.niet-alleen.be

ACTIVITEITEN – MAART 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
08/03
15/03
15/03

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 12 storten voor Lieve Blanquaert op 27/03.
– Genyflore verwittigen en € 25 storten voor de Paëlla op 22/03.
– Nancy verwittigen en € 10 of € 12 storten voor Musea Sculpta op 22/03.

ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 10 april om 20u in het CC De Balluchon in Koekelare: de nieuwe show ‘Wachten op
DO Groot’ van het muzikaal geniale duo ‘De Frivole Framboos’. Op virtuoze wijze weten deze 2
heren muziek en humor van de bovenste plank te combineren! Een aanrader! We hebben een
aantal kaarten gereserveerd voor de rappe die Genyflore verwittigen en € 15 op onze rekening
storten tegen 20/03. Carpooling vanuit Oostende op aanvraag mogelijk.
Op zondag 12 april is het weer tijd voor ons driemaandelijks verjaardagsontbijt, deze keer in
het kader van Pasen. Afspraak terug in het gezellige café Monroe om 9u00 voor een uitgebreid
paasontbijt. Houd deze datum alvast vrij!
Op zondag 26 april maken we een daguitstap naar de Plantentuin van Meise, één van de grootste
botanische tuinen ter wereld, met 18.000 soorten planten. Een gids vertelt ons alles over de
geschiedenis en de werking van de Plantentuin. Over de middag nemen we een broodjesmaaltijd.
In de prijs van € 39 is de toegang, gidsen, broodmaaltijd, buffet frisdranken, pils en water
inbegrepen. Er wordt carpooling voorzien. Eric verwittigen en € 39 storten voor 21/03.
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 Zondag 01/03: WANDELTOCHT ROND BRUGGE
Volgens de nationale wandelkalender 2020 van de KWB is er vandaag een uitgestippelde
wandeling van 9km. Deze start in Brugge St.-Pieters.
Halverwege de wandeling is er een stopplaats voorzien.
Voor de wandelliefhebbers alvast een must.
Afspraak: Om 13u30 aan het St.-Leocollege, Potentestraat 28 te Brugge (St.-Pieters).
Prijs: € 1,50 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 29/02.

 Zaterdag 07/03: BEZOEK: KANT- EN VOLKSKUNDEMUSEUM IN BRUGGE
Het Sint-Annakwartier in het centrum van Brugge is niet zo bekend bij de toeristen. Toch is
hier veel te ontdekken. We parkeren de auto in parking Langestraat (Predikherenrei 4a) en
wandelen voorbij de Jeruzalemkerk. We bezoeken het Kantcentrum met zijn vaste collectie
en heel waarschijnlijk zien we kantklossters aan het werk. Iets verder ligt het Volkskundemuseum. De tijd is hier blijven stilstaan. Je bezoekt een oud klaslokaaltje, een oude
apotheek, een kleermakersatelier, een suikerbakkerij en een kruidenier.
Eindigen doen we in het oudste café van Brugge, De Vlissinghe.
Er is carpooling voorzien. Een combiticket kost € 10 (ter plaatse te betalen).
Inwoners van Brugge hebben gratis toegang.
Afspraak: Om 14u aan Mariakerkeplein Oostende of 14u30 aan Predikherenrei 4a in Brugge.
Prijs: € 10 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 06/03.

 Zondag 15/03: INTERNATIONAAL ORCHIDEEENFESTIVAL
De abdij van Vaucelles organiseert al bijna 30 jaar een internationale orchideeënwedstrijd.
In het unieke kader van de gotische kapitelzaal van de oude abdij tonen 15 internationale en
Europeese orchideeënkwekers hun mooiste exemplaren van tropische orchideeën.
Deze daguitstap met Sima Tours biedt tevens de mogelijkheid om de volledige ruïne van de
Cisterciënzer abdij, gesticht in 1131, en de tuin te bekijken.
Voor het vrij middagmaal rijden we naar Arras. Op de twee markten is er een ruime keuze aan
eetgelegenheden. Wie wil kan gratis in de oude abdij Saint-Vaast, het huidige museum voor
Schone Kunsten bezoeken.
Rond de Franse militaire begraafplaats van Notre-Dame-de-Lorette is er heel wat te zien.
In de nabije omgeving kan je gratis het nagelnieuwe museum Lens 1918, museum van
oorlogsgeschiedenis en vrede, bezoeken.
Afspraak: Om 07u15 op de carpoolparking aan de afrit van de E40 te Loppem.
Prijs: € 31 (wij sponsoren € 3 voor onze leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 21/03: TENTOONSTELLING VAN KEITH HARING (MET GIDS)
BOZAR brengt een grote retrospectieve met werk van de legendarische Amerikaanse
kunstenaar Keith Haring. Hij was een unieke en opvallende verschijning in het New York van
de jaren 1980. Met zijn direct herkenbare stijl speelde hij een erg belangrijke rol in de
tegencultuur. Haring is vooral beroemd om zijn iconische motieven: blaffende honden,
kruipende baby’s en vliegende schotels. Hij wilde ‘publieke kunst’ maken, die hij verspreidde
via de media, de metro en de openbare stedelijke ruimte.
Wij sponsoren een Nederlandstalige gids.
Afspraak: Om 12u30 in de lokettenzaal van Station Oostende.
Prijs: € 18
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zondag 22/03: ETENTJE: SUPERLEKKERE PAELLA IN HARTJE BRUGGE
Bodega Lorena’s is een Spaans, authentiek tapas restaurant in het hartje van Brugge. De
keuken is met een knipoog naar het zuiden, maar toch een beetje aangepast met een Belgische
toets. De gerechten zijn eenvoudig, maar worden met de grootste zorg en met zoveel als
mogelijk dagverse producten bereid. Bij Bodega Lorena’s kunt u genieten van een ruim aanbod
van zowel koude als warme tapas en andere typische Spaanse gerechten met klassiekers als
onze Paella’s.
We kiezen weer voor de paëlla’s en hebben de keuze tussen 3 combinaties:
1. Mengeling vis, vlees en schelpdieren; 2. Mengeling van verschillende soorten vis en
zeevruchten 3. Pasta Paëlla met verschillende soorten vis en zeevruchten.
Gelieve je keuze door te geven bij inschrijving.
Afspraak: Om 11u15 in het station van Oostende (we nemen de trein van 11h34) of 12u15 aan
restaurant Bodega Lorena's, Loppemstraat 13, Brugge.
Prijs: € 25
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 25 storten voor 15/03.

 Zondag 22/03: BEZOEK AAN MUSEA SCULPTA
Het 3D-museum toont je op een originele manier de meesterwerken van de Vlaamse
primitieven uit de 15de en 16de eeuw. Je wandelt onder meer langs de Tuin der Lusten van
Jheronimus Bosch, Het Laatste Oordeel van Hans Memling en het Lam Gods van Jan van Eyck.
De unieke reliëfsculpturen in gips zijn gemaakt door de magistrale handen van artiesten uit
onder meer Amerika, Rusland, Italië en Spanje. Het 3D-Museum is ingedeeld in 7 zalen. De
artiesten hebben niet minder dan 700 m² verticale muren gesculpteerd.
Je bezoekt het museum met een digitale audiogids.
Afspraak: Om 15u aan de ingang van het museum, Mariastraat 10 te Brugge.
Prijs: € 12 (€ 10 voor 60+)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10 of € 12 storten voor 15/03.
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 Vrijdag 27/03: LIVE OPTREDEN: LIEVE BLANCQUAERT 'CIRCLE OP LIFE'
'Circle of Life' is het sluitstuk van Lieve Blancquaerts wereldwijde zoektocht naar de mens
en zijn rituelen, tradities en gebruiken, bij de meest universele momenten van geboorte,
liefde en dood.
'Circle of Life' brengt de drie grote levensverhalen samen op een nieuwe, verrassende manier.
Hoe de wereld zijn kinderen verwelkomt, hoe en waarom we ons met elkaar verbinden en ten
slotte hoe de wereld afscheid neemt. Samen wordt het een uniek multi-mediaal verhaal over
de mens en deze wereld. Wat ons verenigt, en apart maakt.
Een onvergetelijke reis doorheen de wereld en zijn bewoners, door de bijzondere ogen van
een uitzonderlijke reizigster.
Afspraak: Om 19u30 is MEC Staf Versluys, Kapelstraat 81 te Bredene.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 12 storten voor 08/03.

 Zondag 29/03: LENTEWANDELING ROND OOSTENDE
Met deze wandeling van 6km, georganiseerd door de wandelsportvereniging Keignaerttrippers
Oostende, is het de bedoeling om van de lente te genieten over ontspannende paden langs zee,
strand, duinen, vismijn en polders.
Halverwege de wandeling is er een stopplaats voorzien.
Afspraak: Om 13u in Duin en Zee, Fortstraat 123 te Oostende.
Prijs: € 2 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 28/03.

 Vrijdag 03/04: 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 02/04.

 Zaterdag 04/04: VAN EYCK, EEN OPTISCHE REVOLUTIE
In 2020 organiseert het Museum voor Schone Kunsten (MSK) Gent de grootste Jan van Eycktentoonstelling ooit. Wereldwijd zijn er van deze Vlaamse meester slechts een twintigtal
werken bewaard. Zeker de helft daarvan reist naar ons museum. Hier worden ze
samengebracht met werk uit Van Eycks atelier en kopieën van intussen verdwenen
schilderijen. Maar ook met meer dan 100 topstukken uit de late middeleeuwen. Daarvoor
worden maar liefst 13 museumzalen heringericht.
Afspraak: De afspraak wordt geregeld onder de deelnemers.
Prijs: € 25
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

