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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

NIET ALLEEN
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
Nancy
0474/80.04.85
Bezoek ook eens onze website:
e-mail: info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)
www.niet-alleen.be

NIEUWSBRIEF – JULI 2016
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:
Nu we nog meer kans maken op mooi weer en de dagen nog relatief lang zijn, willen we ervan
profiteren om jullie een aantal boeiende daguitstappen aan te bieden (zie hieronder).
-

Snel
Snel
Snel
30/06
30/06
21/07
22/07
22/07

-Genyflore verwittigen en 25€ storten voor de daguitstap naar Heuvelland op 13/08
-Caroline verwittigen en 25€ storten voor de daguitstap naar Luik op 27/08
– Genyflore verwittigen en 35€ storten voor onze daguitstap naar Mechelen op 10/09
– Nancy verwittigen voor de Marie Curiewandeling in Veurne op 9/7
–.Genyflore verwittigen en 49€ storten voor de daguitstap Voerstreek op 10/07
– Caroline verwittigen voor de strandwandeling op 23/07
– Eddy verwittigen en 5€ storten voor de minigolf op 24/07
– Eddy verwittigen en 5€ storten voor bezoek struisvogelboerderij op 31/07

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 13/08 plannen we een daguitstap naar het Heuvelland, in de sporen van de tvserie “Eigen Kweek. Wil je de filmlocaties eens in het echt zien? Ga er op uit met een
gespecialiseerde gids gedurende ongeveer 3,5 uur door het mooie Heuvelland. Onderweg vertelt
de gids je in sappig West-Vlaams ook nog allerlei wetenswaardigheden over de acht dorpen van
Heuvelland, waar je door passeert. In het arrangement voor 28€ is het volgende inbegrepen:
- Start met ‘shit of mouse taart’ en koffie – Saint-Hubert te Wijtschate
- Filmpje ‘Eigen kweek’ met bloopers uit de serie – in de kerk van Wijtschate
- Rondrit door Heuvelland langs een 15-tal locaties uit de tv-serie
- Streekeigen versnapering (Heuvellandse praline)
- Ritje met de zetellift – Cordoba Westouter - Bij slecht weer of voor wie niet graag de
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zetellift neemt wordt ter vervanging een fris streekeigen biertje of een picon aangeboden.
- Glas Heuvellandse wijn: op één van de filmlocaties of bij één van de Heuvellandse wijnboeren
(volgens beschikbaarheid).
We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die Genyflore
verwittigen en 25€ storten op onze rekening (wij sponsoren 3€!!).
Op zaterdag 27/08 plannen we een daguitstap naar Luik met Vtb-Kultuur Bredene. Vertrek
met de trein vanuit Oostende om 6u40 (aankomst 9u). Ontvangst met koffie en croissant,
vervolgens rondleiding met gids in het nieuwe station en daarna bezoek aan het museum De
Bouverie. Vervolgens vrije lunch (mogelijk vanaf 10€). In de namiddag rondleiding in het
historisch centrum met gids, die we rond 16u met een streekbiertje afsluiten.
De prijs bedraagt 25€ (wij sponsoren 5€!!), trein en lunch niet inbegrepen. Wie aan deze
daguitstap wil deelnemen verwittigt Caroline en stort 25€ op onze rekening.
De weekenduitstap van 02-04/09 naar het natuurreservaat De Biesbosch is intussen volzet!
Daguitstap op 10/09 naar Mechelen: Na de zeer boeiende uitstap vorig jaar in Lier, heeft
Lieve alweer een leuke daguitstap voor ons naar Mechelen georganiseerd. Vertrek met de trein
vanuit Oostende om 8.08 u, aankomst Mechelen om 9u54 met overstap in Gent Sint-Pieters. Na
een welkomstkoffie worden we om 11u in het Zotte Kunstkabinet verwacht. Om 12u15 hebben we
voor onze groep een lekker middagmaal besteld (soep, hoofdgerecht, dessert en 1 drankje =
20€), daarna volgt er een ludieke stadswandeling met gids en vervolgens een boottochtje op de
Dijle. Totale prijs voor koffie, gidsen, toegangsgelden, middagmaal en boottochtje bedraagt 35€.
Treinreis niet inbegrepen. Terugreis is voorzien rond 18u. Zin om mee te gaan? Verwittig dan
zo snel mogelijk Genyflore en stort 35€ op onze rekening.

 Vrijdag 01/07: LIVE OPTREDEN: 'VLAANDEREN FEEST'
Vanavond krijgt het jaarlijkse feest in Gistel een dubbele affiche.
Het eerste gedeelte wordt verzorgd door Bart Herman, bekend van o.a. het nummer 1 'Ik ga
dood aan jou'. Na de pauze staat Gedeelde Smart op het programma. Zij brengen ons
smartlappen en levensliederen. Meezingen is zeker niet verboden.
Afspraak: Om 19u30 in CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren de toegang van € 2)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben nog één kaart ter beschikking voor de snelste die Genyflore
verwittigt.

 Zaterdag 02/07: BEZOEK AAN DIERENPARK 'DE ZONNEGLOED' (MET GIDS)
De Zonnegloed is niet zomaar een dierenpark: haar populatie bestaat vooral uit wilde dieren
die niet meer naar de natuur kunnen. Ze komen uit diverse Europese opvangcentra. Hier
krijgen ze een warm thuis voorde rest van hun leven. In Europa is De Zonnegloed hierin uniek.
Met je bezoek beleef je niet alleen een leuke leerzame dag, je steunt ook de werking van deze
vzw, nl. het opvangen en redden van verwaarloosde dieren.
Afspraak: Om 14u30 aan De Zonnegloed, Kasteelweg 22 te Oostvleteren.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

3

 Zaterdag 02/07: ETENTJE IN 'HET WITTE PAARD'
Na ons bezoek aan de wilde dieren sluiten we deze boeiende dag afmet een lekker etentje in
gezellige sfeer. Dit eet- en koffiehuis werd in 2008 verkozen tot het gezelligste café van
West-Vlaanderen. Het was ook een filmlocatie in de tv-reeks 'De bossen van Vlaanderen'.
Afspraak: Om 18u30 in Het Witte Paard, Oostvleterendorpstraat 1 te Oostvleteren.
Prijs: € 10 (borg)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 09/07: WANDELING: MARIE CURIE IN VEURNE (MET GIDS)
Vandaag brengen we een geleid bezoek aan Veurne met een gespecialiseerde gids die ons het
verhaal brengt van de dubbele Nobelprijswinnares Marie Curie. Zij kwam tijdens WO I ons
land ter hulp met haar mobiele radiologiewagens en verbleef in Veurne. De gids vertelt het
verhaal van de organisatie van de medische zorgen aan het Belgisch front tijdens de eerste
oorlogsmaanden waarin Veurne een belangrijke rol speelde. Na een boeiende wandeling van ca.
1,5 tot 2u doen we zeker nog een terrasje aan.
Afspraak: om 13u45 aan Dienst Toerisme, Grote Markt 29 te 8630 Veurne.
Prijs: gratis
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen tegen ten laatste 30/06.
Opgepast: de plaatsen zijn beperkt! Carpooling vanuit Oostende op aanvraag mogelijk

 Zondag 10/07: DAGUITSTAP NAAR DE VOERSTREEK (MET GIDS)
Deze daguitstap wordt weer door Sima Tours georganiseerd. We starten de dag met een
bezoek aan de Mergelgrotten van Avergat in het pittoreske dorpje Kanne, een unieke
belevenis die afgesloten wordt met een grottenbiertje.
Voor het middagmaal rijdt de bus ons daarna naar het Drielandenpunt in Vaals.
In de namiddag maken wij nog een rondrit doorheen de 6 mooie Voerdorpen met z'n vele
kastelen en houden we een stop in St-Pieters-Voeren aan de forellenkwekerij.
Afspraak: om 7u op de parking aan de afrit Loppem op de E40.
Prijs: 49€ incl. middagmaal (wij sponsoren 5€)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar voor de snelste die Genyflore
verwittigen en 49€ op onze rekening storten.

 Zaterdag 16/07: '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: € 35
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
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 Zaterdag 23/07: AVONDWANDELING OP DE OOSTEROEVER
Weg van de drukte, maken we een wandeling op de Oosterstrekdam en de Spinoladijk.
Achteraf maken we het ons –bij mooi en warm weer- op het strand heel gezellig: Iedereen
brengt een kleinigheid mee om te drinken en Caroline zorgt voor versnaperingen en bekers..
We hopen dus op een zwoele en warme zomeravond!
Afspraak: om 19u aan de vuurtoren Lange Nelle, Vuurtorenweg, Oostende
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen vóór 21/07. (Info: de laatste veerboot van de
Ooster- naar de Westeroever (dus terug centrum Oostende) is om 20u50.

 Zondag 24/07: MINIGOLF TORNOOI IN HET LEOPOLDPARK
Na het succes van de vorige keren gaan we weer voor een spelletje minigolf naar Chalet
Minigolf in het Leopoldpark. Het wordt zeker weer een hilarische namiddag onder het motto
'meedoen is veel grappiger dan winnen'.
Afspraak: Om 14u30 aan Chalet-Minigolf, Leopoldpark te Oostende.
Prijs: € 4
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 4 storten voor 22/07.

 Zaterdag 30/07: KENNISMAKINGSAVOND MET BOWLING EN SPAGHETTI
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!
Kostprijs: € 10 voor de spaghetti, € 18,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of €4,30 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 27/07 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 31/07: BEZOEK AAN EEN STRUISVOGELBOERDERIJ
We brengen een bezoek aan de Struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte in Aarsele (Tielt).
Hier komen we alles te weten over het ontstaan, de geschiedenis en de evolutie van de
struisvogelboerderij, maar ook hoe een struisvogelkuikentje zich een weg door het ei ‘stampt’
en hoe groot en imposant de volwassen dieren wel zijn.
We ontdekken een schat aan struisvogelproducten: struisvogeleieren, struisvogelvlees,
struisvogelveren, lederwaren …
Tot slot proeven we ook hoe een likeur (advokaat) & struisvogelpaté smaken.
Afspraak: Om 13u voor het station van Oostende of om 14u aan de struisvogelboerderij
Schobbejaks Hoogte, Deinsesteenweg 182 te Tielt (Aarsele).
Prijs: € 5
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 5€ storten voor 22/07.

