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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
059/51.81.66
IBAN :
BE22 9795 2493 9147
Eddy
0486/50.12.82
059/50.22.11
Lidgeld: € 54 per jaar
Caroline
0470/54.47.02
Bezoek ook eens onze website: email: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – AUGUSTUS 2015
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 de activiteiten voor de volgende maanden.
Snel – Genyflore verwittigen en € 32 storten voor de Hot Summer Barbecue op 15/08.
29/07 – Caroline verwittigen voor de Concrete Canvas Tour op 01/08.
07/08 – Genyflore verwittigen en € 6 storten voor het Middeleeuws weekend op 09/08.
07/08 – Genyflore verwittigen voor de Belle Epoque wandeling op 11/08.
12/08 – Genyflore verwittigen voor de uitstap naar Domein Raversijde 16/08.
15/08 – Genyflore verwittigen voor de uitstap en etentje in de Westhoek op 23/08.
22/08 – Caroline verwittigen voor het bezoek aan de Zoo 'backstage' op 29/08.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 19 september plannen we een daguitstap naar Lier. Ons lid Lieveke heeft deze
uitstap naar haar geboortestad uitgewerkt voor ons. Het programma kan je vinden in de vorige
Nieuwsbrief. Het treinticket kost € 15,20 (rail pass) en voor de uitstap vragen we € 25.
Inschrijven doe je door € 25 te storten op de rekening en een mailtje naar ons te zenden.
Gezien het grote aantal mogelijkheden die onze leden hebben om de treinreis te betalen
(abonnementen, kortingen voor 60+, enz.) wordt de afrekening hiervoor achteraf gedaan.
Wij zorgen voor een rail pass.
Van 30 juli tot 8 augustus is er in Oostende het jaarlijkse evenement ‘Theater aan Zee’.
Daarna is er van 10 augustus tot 16 augustus onze jaarlijkse terugkerende ‘Paulusfeesten’.
Gezien de zeer uitgebreide hoeveelheid aan keuzes en de grote diversiteit aan interesses van
onze leden opteren wij ervoor om zelf geen activiteiten te plannen in die periode en jullie de
mogelijkheid te geven om zelf naar de optredens van je eigen keuze te gaan.
Voor een mogelijke coördinatie kunnen jullie contact opnemen met Genyflore.
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 Zaterdag 01/08: 'CONCRETE CANVAS TOUR' IN GENT
Liefhebbers van street art kunnen in Gent voluit hun hart ophalen. De 'Concrete Canvas Tour'
gidst ons langs de meest iconische en interessante graffitikunstwerken in de Gentse straten.
De wandelroute bundelt 32 kunstwerken (zo’n 3 uur of 7,5 km wandelen).
In Gent is een uitgebreide street art en graffiti scene actief, waar onder anderen de bekende
artiest Roa deel van uitmaakt. Street Art Belgium is niet alleen actief in Gent. De organisatie
laat meer dan 20 muurschilderingen per jaar maken over heel het land.
Afspraak: Om 12u25 in de lokettenzaal van Station Oostende of om 13u20 voor Station Gent.
Prijs: GRATIS (enkel trein- en tramticket)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 29/07.

 Zondag 02/08: MINIGOLF TORNOOI IN HET LEOPOLDPARK
Na het succes van de vorige jaren gaan we weer voor een spelletje minigolf naar Chalet
Minigolf in het Leopoldpark. Het wordt zeker een hilarische namiddag onder het motto
'meedoen is veel grappiger dan winnen'.
Afspraak: Om 14u30 aan Chalet-Minigolf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: € 4
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 4 storten voor 01/08.

 Vrijdag 07/08: KENNISMAKINGS- EN PRAATAVOND
Op deze avond kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden op een ongedwongen
manier en in een aangename sfeer kennismaken. Wie zijn we? Wat doen we? Wat zijn de
voorwaarden? Kom gerust eens langs voor een drankje, hapje en gezellig praatje.
Afspraak: Om 20u in 't Steentje, Steense dijk 92 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 05/08.

Alhoewel we via het internet en vele andere bronnen een bijna onuitputtelijke hoeveelheid aan
informatie hebben kunnen we natuurlijk nog niet van alles op de hoogte zijn.
Leden die voorstellen hebben voor leuke activiteiten of interessante uitstappen kunnen deze
steeds doorgeven op het gekende e-mail adres info@niet-alleen.be.
We gaan ook terug maandelijks op culinaire wereldreis. Wie een restaurantje kent die
(eetbare en betaalbare) buitenlandse specialiteiten serveert kan dit ook doorgeven.

 Zaterdag 08/08: DANSAVOND VAN CONTACT-SOIREE IN OOSTENDE
Weeral een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal Ten Stuyver in Oostende is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige
dansavonden voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 06/08 voor reservering van een tafel.
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Wekelijks worden er door Contact-Soiree dansavonden voor alleenstaanden ingericht. Het
volledige programma kan je steeds vinden op hun website (www.contact-soiree.be).
We hebben bij de organisator kunnen verkrijgen, dat onze leden ELKE dansavond, op vertoon
van hun lidkaart of de meest recente Nieuwsbrief, aan een verminderd tarief binnen mogen.

 Zondag 09/08: MIDDELEEUWS WEEKEND IN WALRAVERSIJDE
Laat je onderdompelen in de wereld van ridders, schildknapen en jonkvrouwen! In ANNO 1465,
het gereconstrueerde vissersdorp Walraversijde, worden de middeleeuwen opnieuw tot leven
gebracht. Op het programma staan riddertoernooien en boogschutterwedstrijden, oude
ambachten en diverse demonstraties. Rondom de middeleeuwse huizen slaan een 100-tal reenactors uit binnen- en buitenland hun tentenkamp op.
Afspraak: Om 14u aan het museum Walraversijde, Nieuwpoortsesteenweg 636 te Oostende.
Prijs: € 6
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 6 storten voor 07/08.

 Dinsdag 11/08: BELLE EPOQUE EN INTERBELLUM WANDELING (MET GIDS)
Deze gratis wandeling van zo'n 2 uur leidt ons langs het Oostendse erfgoed van de Belle
Epoque en het Interbellum, waarbij we de fraaiste gevels van de westelijke stadsuitbreiding
ontdekken. Achteraf kunnen we ergens iets gaan eten en nog een beetje nakeuvelen.
Laat bij inschrijving ook weten of je iets wil gaan eten of niet.
Afspraak: Om 10u20 aan Toerisme Oostende, Monacoplein te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 07/08.

 Zaterdag 15/08: 'HOT SUMMER BARBECUE' IN TEN STUYVER
Vandaag laten we ons weer culinair verwennen tijdens de ‘hot summer barbecue’.
Tijdens de receptie krijg je parelwijn, jus of sangria. Daarna volgt er een zeer verzorgd
groentenbuffet en barbecue met vis en vlees. Daarbij krijg je nog een halve liter frisdrank of
een halve fles wijn. De ambiance wordt na het eten met een dansavond verder gezet.
Afspraak: Om 18u45 in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 32
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de snelste die reageren.

 Zondag 16/08: UITSTAP OP HET DOMEIN RAVERSIJDE (MET NATUURGIDS)
We beginnen onze namiddag met een Sprinkhanenwandeling (door Natuurpunt), waar we alles
vernemen over deze ver- en hoogspringers onder de insecten.
Daarna brengen we een bezoek aan het Vogelopvangcentrum, dat vandaag zijn deuren voor het
publiek openstelt, een unieke gelegenheid om eens kennis te maken met de werking van dit
opvangcentrum voor wilde dieren. We vernemen alles over de opname, verzorging, vrijlating,
soorten dieren, medewerkers, vrijwilligers, en nog veel meer. Vervolgens sluiten we deze
namiddag af in het bistro Walraversijde bij een natje en een droogje.
Afspraak: Om 13u50 aan het Vogelopvangcentrum, Nieuwpoortsesteenwegt 642 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12/08.
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 Zaterdag 22/08: FIETSTOCHT NAAR DE SCHOORBAKKEHOEVE
De Schoorbakkehoeve is een prachtig gerestaureerde abdijhoeve met omwallingen en een
abdijschuur gelegen naast de Ijzer in een oase van groen. In de namiddag kunnen onze
fietsers en de tearoomliefhebbers onder ons elkaar daar ontmoeten.
De fietsers zullen genieten van een unieke route doorheen de weidse kustpolders en langs de
IJzer. Een enkel traject beloopt 18 km, wat wel enige fietservaring vergt.
Met de niet-fietsers maken we daar (Schorestraat 61 te Schore) een afspraak om 15u.
Zoals steeds : zorg voor goed opgepompte banden, een windjasje en water voor onderweg.
Afspraak: Om 13u30 aan het Duinekerkje in de Dorpstraat te Mariakerke (Oostende).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 21/08 op info@niet-alleen.be of 0474/80.04.85.
Voor de niet-fietsers die aan carpooling kunnen doen gelieve dit ook mee te delen.

 Zondag 23/08: UITSTAP EN ETENTJE IN DE WESTHOEK (MET GIDS)
We starten met een bezoek aan het Openluchtmuseum 'Bachten de Kupe' (met gids). Meer
dan 46.000 objecten zijn er te zien in nagebouwde huisjes en winkeltjes die dateren uit 1650
tot 1880. Na een verfrissing in de dorpseigen herberg '’t Oud Wethuys' rijden we naar
Diksmuide, waar een speciale herdenking rond de 'Dodengang 1915-2015' met allerlei
activiteiten plaatsvindt. We sluiten deze dag af met een etentje (om 18u30) in 'Water en
Vuur', een tot restaurant omgebouwd vrachtschip van het jaar 1942.
Laat bij inschrijving ook weten naar waar je komt en of je leden kan meenemen in carpooling.
Afspraak: Om 13u50 op het St.-Mildredaplein te Alveringem-Izenberge (achter de kerk) of
om 13u op de zijparking voor het station van Oostende voor carpooling.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren inkom en gids = € 8)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 15/08, met aangifte van plaats van afspraak.

 Vrijdag 28/08: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen. We gaan er niet naartoe om
de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven…
Je kan meespelen maar je kan ook gewoon komen supporteren voor onze sportiefste leden!
Kostprijs: € 10 voor een spaghetti, € 18,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,20 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 26/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 29/08: DE ZOO VAN ANTWERPEN 'BACKSTAGE' (MET GIDS)
Vandaag brengen we een UNIEK bezoek aan de Zoo van Antwerpen. Wij sponsoren een gids die
ons 'backstage' begeleid, waar we een unieke kijk achter de coulissen krijgen en alles te
weten komen over de dagelijkse werking van onze dierentuin.
Daarna nemen we een vrije lunch in het park of je kan ook je eigen picknick meebrengen.
De rest van de namiddag bezoeken we dan gewoon de Zoo. Je kan ook gaan shoppen in ‘t Stad.
Afspraak: Om 7u55 in de lokettenzaal van Station Oostende.
Prijs: B-Dagtrip € 27,5, enkel inkom is € 22,5
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 22/08.

