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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 – NOVEMBER 2020
Maandelijks tijdschrift
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Wegens de nog geldende beperkingen kan ons programma voorlopig nog niet zijn zoals gewoonlijk.
Wij gaan ons nu eerst beperken tot voornamelijk activiteiten die in open lucht kunnen doorgaan,
zoals wandelingen en fietstochten.
Hierbij willen we strikt de geldende regels opgelegd door de Veiligheidsraad respecteren.
Het virus is zeker nog niet verdwenen en we willen ook niet verantwoordelijk zijn voor een
uitbraak onder onze leden.
Daarom blijven we volgende regels respecteren:
Als je ziek bent blijf je thuis
Geen handen of kussen geven bij begroeting
Veilige afstand van 1,5m (social distancing) houden bij wandelingen of fietstochten
Eventueel een mond- en neusmasker dragen (zeker bij carpooling)
De maanden waar we geen activiteiten gedaan hebben door dat minuscule beestje uit Wuhan
zullen gecompenseerd worden door een mindering op het lidgeld van volgend jaar.
Het toegepaste korting is afhankelijk van de datum waarop het lidgeld betaald werd.

UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:

- Snel - Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
- 01/11 – Genyflore verwittigen en € 15 storten voor de Frivole Framboos op 22/11.
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ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN

Gezien de aanhoudende Covid-19 problemen en de onzekere toekomst zullen er voorlopig geen
activiteiten lang op voorhand gepland worden.
We beperken ons nu enkel tot de activiteiten voor de volgende maand en wachten af wat er nog
zal komen.

Vanwege de Corona-heropflakkering wachten vele leden liever af om aan activiteiten deel te
nemen; vandaar dat we in november ook maar twee activiteiten op het programma hebben
gezet. We hopen op jullie begrip.

 Zondag 15/11: SLENTEREN LANGS KANAALOEVERS
Vanuit het lattenklieversdorp Sint-Joris (Beernem) verkennen we (8 km) het 'andere'
Bulskampveld langsheen een oude afgesneden arm van het kanaal die omhuld wordt door
heerlijke rust, te midden van het Brugse Ommeland. Daarna zetten we koers naar de
jachthaven van Beernem. De wandelroute is vlak en gemakkelijk.
Breng gerust iets mee om te drinken en te knabbelen. We kunnen af en toe pauzeren op een
bank.
Afspraak: Om 13h30 aan de Sint-Joriskerk, Kerkstraat te Beernem.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 14/11.

 Zondag 22/11: DE FRIVOLE FRAMBOOS 'WACHTEN OP DO GROOT'
Peter Hens en Bart Van Caenegem zijn De Frivole Framboos. Klassieke muziek met veel humor,
of is het omgekeerd? Verwacht je aan een avondje dollen met muziek door een mix van
klassieke en moderne melodieën, taalgrapjes en leuke verhaallijntjes. Topklasse!
Inmiddels is hun beproefde recept, opgebouwd rond cello, piano en zang, allang een
succesverhaal in theaters doorheen heel Europa, waar het in velerlei talen te beluisteren valt,
zodat wij ons vrolijk in de handen mogen wrijven dat de beide mannen straks weer in hun
moerstaal ons welluidend te woord zullen staan met een gloednieuwe voorstelling.
In ‘Wachten op Do Groot’ zullen de twee virtuozen in kwestie ons meer bepaald op een
melomane reis gidsen richting de oorsprong, zeg maar de ‘Big Bang’ van de muziek, de noot
waarmee het allemaal begon, Do Groot.
Afspraak: Om 14u15 aan de Cultuurzaal De Balluchon, Moerestraat 19 te Koekelare.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Op 15/10 waren er nog voldoende plaatsen voor de voorstelling van 14u30.
Bijgevolg kan nog gereserveerd en € 15 betaald worden tot 01/11 (onder voorbehoud
natuurlijk).

