1
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 website:
www.niet-alleen.be

ACTIVITEITEN – APRIL 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 - Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
- 08/04 – Genyflore verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het verjaardagsontbijt op 12/04.
- 24/04 – Nancy verwittigen en € 5 storten voor Luistervinken op 30/04.
ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 09/05 maken we met VTBKultuur Bredene een daguitstap naar de Turkse en
Marokkaanse wijk in Antwerpen. We trekken met de trein naar het Centraal Station en starten
daar de wandeling door de Turkse en Marokkaanse buurten.
Over de middag krijgen we een lekkere tajine aangeboden.
De juiste prijs is nog niet gekend maar er kan gerekend worden op minimaal € 50.
Nancy verwittigen voor 30/04.
Op zondag 17/05 maken we met Toneelkring Gulden Toren een theaterwandeling ‘Boer zoekt
Hemel’ in de 17de eeuwse boerderij Het Reigernest te Westkerke. In een vijftal fragmenten
wordt het boerenleven uitgebeeld tussen 1914 en 1980. Een authentiek historisch kader, een
greep uit het wel en wee van de boerenstiel uit de vorige eeuw, breugeliaanse ambiance
opgeluisterd met wat muziek. Meteen Nancy verwittigen en € 10 storten
Op zaterdag 23/05 bezoeken we in het STAM in Gent de tentoonstelling ‘De stad ondergronds’
met een gids. We leren er alles over een wonderbaarlijke stad onder de stad: Riolen, afval,
opslagplaatsen en parkeergarages. Kilometers kabels en buizen om een stad van water, energie en
data te voorzien. Wil je mee, hou dan deze datum vrij in je agenda, verdere informatie volgt.
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Vrijdag 05/06 komt de Piano Man Band om 20u naar het MEC Staf Versluys te Bredene. Zij
zingen de mooiste en meest authentieke liedjes van Billy Joel en Elton John.
Chantal verwittigen en € 20 storten voor 04/05.

**** ONDER VOORBEHOUD VAN CORONAVIRUS MAATREGELEN !! ****
**** (ZIE ONZE WEBSITE VOOR EVENTUELE AANPASSINGEN) ****

 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.

 Vrijdag 10/04: 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 19u30 aan Cultuurzaal De Balluchon, Moerestraat 19 te Koekelare.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zondag 12/04: 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 09u in café Monroe, Distellaan 60 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 08/04.

 Zondag 19/04: DAGUITSTAP: BLOESEMTOCHT ROND SINT-TRUIDEN
De bloesempracht in het bloeiende Haspengouw (de streek waar de reeks Katarakt werd
gefilmd) is in de lente adembenemend. Met een bus van Sima Tours rijden we naar het
centrum van Sint-Truiden voor een wandelingetje en een vrije lunch op de markt.
In de namiddag maken we een rondrit tot in Borgloon langs de vele kastelen, de kapel van
Helshoven, enzovoort... doorheen de bloeiende boomgaarden. We bezoeken ook de oude
geklasseerde stroopfabriek die na vele jaren leegstand omgebouwd is tot een prachtig stuk
industrieel erfgoed.
Bij mooi weer lassen wij een stop in om te voet de doorkijkkerk 'Reading Between The Lines'
van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh te gaan bezichtigen..
Afspraak: Om 07u35 op de carpoolparking aan de afrit van de E40 te Loppem.
Prijs: € 34 (we sponsoren € 3 voor onze leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

Vergeet niet om ook eens de ‘BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN’
op de eerste bladzijde van elke Nieuwsbrief te lezen. Ze zijn inderdaad belangrijk!

 Vrijdag 24/04: 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 23/04.
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 Zondag 26/04: BEZOEK AAN DE PLANTENTUIN VAN MEISE (MET GIDS)
Meise is één van de grootste botanische tuinen met dan 18000 soorten planten.
We bezoeken de serres en openluchttuinen, vernemen meer over de geschiedenis en de
werking van de plantentuin.
We bezoeken ook wild Meise. In deze natuurlijke biotoop groeien inheemse orchideeën, lopen
reeën rond en zijn er kabbelende bronbeekjes. Ook de voorjaarsbloeiers zijn prachtig om te
zien. Stevige schoenen aanbevolen!
Over de middag is er een broodjesmaaltijd voorzien voorafgegaan door soep en eindigend met
appelgebak. Drankenbuffet water-pils-frisdranken inbegrepen. Carpooling wordt voorzien.
Afspraak: We vertrekken om 08u15 op het Mariakerkeplein te Oostende.
Prijs: € 39
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 39 storten voor 10/04. We hebben nog 7 plaatsen.

 Donderdag 30/04: LUISTERVINKEN: JEAN PAUL VAN BENDEGEM
'WAAROM VERGISSEN WIJ ONS ZO VAAK'
Wij mensen vergissen ons vaak en veel. Hoe komt dat? Niet alleen misleiden onze zintuigen
ons meer dan veel, maar wanneer we ons verstand gebruiken maken we ook behoorlijk wat
fouten. In de lezing zullen daarom optische illusies aan bod komen – hoe misleidend zijn onze
ogen? – maar ook het oor – het is minder bekend dat ook onze oren ons kunnen bedriegen – en
ten slotte de zogenaamde cognitieve illusies waar ons vermogen om helder en correct na te
denken zwaar wordt beproefd.
Afspraak: Om 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: € 5
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 5 storten voor 24/04.

 Zondag 03/05: FLORALIEN GENT
Om de nieuwe, frisse aanpak van de volgende editie van de Floraliën te illustreren, deden ze
een beroep op Wim Opbrouck. Hij verloor zijn hart volledig aan de stad Gent en drukte in het
verleden duidelijk zijn stempel op het leven in deze stad.
Die liefde voor Gent staat ook symbool voor het campagnebeeld van het thema ‘Het Paradijs,
mijn wereldse tuin’.
Van natuur naar cultuur, biodiversiteit, groen in de stad en de klimaatverandering vormen de
vier grote pijlers van Floraliën 2020. In verschillende green- en conceptrooms kan je al jouw
zintuigen aan het werk zetten om bloemen en planten te (her)ontdekken.
We nemen geen lunch in Gent. Neem iets mee om te eten op de trein.
Afspraak: Om 12u30 in de lokettenzaal van station Oostende.
Prijs: € 20
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

