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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 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 – AUGUSTUS 2016
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Op de laatste bestuursvergadering werd beslist de uiterste leeftijd om lid te worden van
onze Vriendenkring te verhogen naar 65 jaar. De minimale leeftijd valt weg.
Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van meerdere leden.
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Snel
02/08
10/08
13/08
16/06
26/08
29/08

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor '3D World …' en 'Dinos Alive' op 07/08.
– Caroline verwittigen en € 25 storten voor de daguitstap naar Luik op 27/08
– Nancy verwittigen en € 15 storten voor het Kunstenfestival in Watou op 20/08.
– Deelnemers aan de weekenduitstap storten een tweede voorschot van € 50.
– Eddy verwittigen en € 11 storten voor de tocht met de 'Lamme Goedzak' op 28/08.
– Eddy verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 03/09.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 10 september maken we een daguitstap naar Mechelen (zie vorigen Nieuwsbrief).
Totale prijs voor koffie, gidsen, toegangsgelden, middagmaal en boottochtje bedraagt € 35,
treinreis niet inbegrepen. Verwittig zo snel mogelijk Genyflore en stort € 35 als je mee wilt.
Op zaterdag 1 oktober maken we een daguitstap naar Amsterdam met een bus van Sima Tours.
We kunnen eerst een rondleiding door de stad maken met een gids. Daarna hebben we nog enkele
vrije uren die we zelf kunnen invullen met een boottocht op de grachten of een museumbezoek.
Deelnemers verwittigen Genyflore en storten € 33 (bus en gids) op onze rekening.
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 Zaterdag 06/08: DANSAVOND VAN 'INSTITUUT SCHAKEL' IN GITS
Deze vereniging bestaat sinds 1950 en richt zich tot alleenstaanden.
Schakel's dansfeesten gaan op verschillende locaties door. Het zijn gezellige bijeenkomsten
met aangepaste dansmuziek in sfeervolle zalen. Een nieuwe kluif voor onze kern van dansers.
Afspraak: Om 21u aan Zaal De Oude Melkerij Stationsstraat 145 te Gits.
Prijs: € 5,75 (ipv € 7 op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 04/08.

 Zondag 07/08: BEZOEK: '3D WORLD MAGIC & FUN' EN 'DINOS ALIVE'
Op '3D World Magic & Fun' ben jij de ster. Je acteert er in een 50-tal geschilderde,
verrassende én veelal hilarische scènes, terwijl vrienden foto’s van je nemen. Alles wat in
andere musea niet mag, moet hier: aanraken, foto’s nemen én gekke dingen doen.
'Expo Dinos Alive' is een teletijdmachine die je miljoenen jaren terug de tijd in stuurt naar
het verhaal van de grootste landdieren die ooit hebben geleefd: de dinosaurussen. De expo in
het Kursaal heeft een oppervlakte van net geen 2000 vierkante meter, verspreid over 4 zalen.
Afspraak: Oom 13u30 aan de tent Zeedijk 1 te Oostende-Mariakerke.
Prijs: € 15 (wij sponsoren € 8,5)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 02/08.

 Woensdag 10/08 tot dinsdag 16/08: PAULUSFEESTEN IN OOSTENDE
Vanwege de grote variatie in het programma bieden we hier geen vaste dag aan om er samen
naartoe te gaan. Het programma is online te zien op www.paulusfeesten.be.
Wie een bepaald optreden (of meerdere optredens) wil meemaken kan Genyflore verwittigen;
zij zal dan proberen om de aanmeldingen te coördineren.

 Zaterdag 13/08: DAGUITSTAP NAAR HET HEUVELLAND (MET GIDS)
Wil je de filmlocaties van 'Eigen kweek' eens in het echt zien? Ga er op uit met een 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.
We starten met ‘shit of mouse taart’ en koffie 'Saint-Hubert' te Wijtschate met een filmpje
‘Eigen kweek’ met bloopers uit de serie in de kerk van Wijtschate. Daarna maken we een
rondrit door Heuvelland in een toeristisch treintje langs een 15-tal locaties uit de tv-serie en
krijgen daarbij streekeigen versnapering. Vervolgens krijgen we een ritje met de zetellift of
een fris streekeigen biertje / picon, Glas Heuvellandse wijn op één van de filmlocaties of bij
één van de Heuvellandse wijnboeren (volgens beschikbaarheid).
Afspraak: Om 13u45 aan café Saint-Hubert, Dorpsplein te Wijtschate.
Prijs: € 25 (wij sponsoren € 3)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Maandag 15/08: DE FIETS OP MET JOH(A)N
Naar jaarlijkse gewoonte trekt vzw De Fiets erop uit om de mooiste plekjes in WestVlaanderen te ontdekken. Wij kozen voor de tocht met startplaats te Oostende.
Het parcours loopt tot Ichtegem en terug naar Oostende over een afstand van 59 km.
We fietsen aan een gezapig tempo, langs rustige wegen en worden begeleid door ervaren
wegkapiteins. Tijdens de rit zijn er 3 stopplaatsen voorzien. De aankomst is rond 17u.
Er is mogelijkheid om een warm middagmaal te nemen voor € 10 (ter plaatse te betalen).
Afspraak: Om 9u aan Duin en Zee, Fortstraat 128 te Oostende (parkeren aan Explorado).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 13/08 (en melden of je het middagmaal wenst).

 Vrijdag 19/08: 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 17/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 20/08: KUNSTENFESTIVAL IN WATOU (MET GIDS)
Elke zomer vindt in het kunstdorpje Watou een kunstenfestival plaats.
Dit jaar nemen niet minder dan 40 kunstenaars en 30 dichters en schrijvers eraan deel.
Zorgt de maaizeis in de cultuursubsidies ervoor dat deze 36ste editie de laatste wordt? Wij
willen ze in ieder geval niet missen!
De gids geeft ons professionele uitleg over de werken op 10 unieke locaties (2,5 km/2 uur)
Naar goede gewoonte keuvelen we gezellig na met een natje en een droogje in één van de
etablissementen die het dorp rijk is.
Afspraak: Om 14u15 aan Watouplein 12 te Watou. Eventuele carpooling met Nancy te regelen.
Prijs: € 15
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 15 storten voor 13/08.

 Zaterdag 20/08: DANSAVOND VAN 'CONTACT SOIREE' IN GISTEL
Alweer een avond voor de harde kern van fervente dansers onder ons.
Feestzaal 'Ten Putte' in Gistel is een mooie zaal waar 'Contact Soiree' gezellige dansavonden
voor alleenstaanden inricht.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal 'Ten Putte', Stationsstraat 9 te Gistel.
Prijs: € 5 (met lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 18/08 (reservering van een tafel).
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 Zaterdag 27/08: DAGUITSTAP NAAR LUIK (MET GIDS)
Met een groep van vtbKultuur Bredene vertrekken we met de trein van 6u40 naar Luik.
Bij aankomst worden we verwelkomt met koffie en croissant.
Na het ontbijt krijgen we een rondleiding door het spectaculaire station Luik-Guillemins (van
architect Santiago Calatrava). Daarna bezoeken we het nieuwe museum La Boverie, met
meesterwerken van vele gekende schilders.
Na de (vrije) lunch loodst de gids ons door het historische centrum van de stad.
We sluiten het bezoek aan Luik af rond 16u met een streekbiertje.
Afspraak: Om 6u20 in de lokettenzaal van station Oostende.
Prijs: € 25 zonder trein en lunch (we sponsoren € 5) Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 25 storten voor 10/08.

Om ons het bijhouden van de reservaties gemakkelijker te maken, EN om zeker te zijn van je
gereserveerde plaats, vragen we om bij de reservatie ook direct de betaling uit te voeren ook al
is de einddatum nog niet bereikt. Het is niet de datum van verwittiging, maar wel de datum van
betaling die de doorslag zal geven bij het toekennen van de vrije plaatsen of tickets.

 Zondag 28/08: MET DE 'LAMME GOEDZAK' VAN BRUGGE NAAR DAMME
Nu het einde van de zomervakantie in zicht is doen we het rustig aan en laten ons glijden over
het water aan boord van de Lamme Goedzak van Brugge naar Damme. In het dorpje maken we
dan een gezellige wandeling langs de 'toeristische hoogtepunten'.
Voor we om 17u de boot terug nemen stoppen we nog voor de broodnodige versnaperingen.
Afspraak: Om 13u30 aan de Noorweegse Kaai 31 te Brugge.
Prijs: € 11 (heen en terug)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 11 storten voor 26/08.

 Vrijdag 02/09: WEEKENDUITSTAP: NATUURRESERVAAT DE BIESBOSCH
Meer informatie over deze uitstap kan je vinden in onze vorige Nieuwsbrieven.
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zaterdag 03/09: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
We denken ook aan onze leden die niet meegaan op weekenduitstap.
Deze avond brengen we rustig en gezellig warm door in de knusse zetels van de Kinepolis.
Naar welke film we gaan kijken beslissen we dan wel ter plaatse uit het ruime aanbod.
Na de film gaan we natuurlijk niet direct terug naar huis….
Afspraak: Om 19u30 in de inkom van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 8 storten voor 29/08.

