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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 – SEPTEMBER 2016
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Er 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
07/09
10/09
21/09

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Caroline verwittigen en € 6 storten voor het bezoek aan het Designmuseum op 18/09.
– Eddy verwittigen en € 15 storten voor de Tasty Belle Epoquewandeling op 24/09
– Caroline verwittigen en € 8 storten voor de filmavond op 23/09.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 21 oktober wordt een hommage gebracht aan Toon Hermans in het Staf
Versluyscentrum te Bredene. Meesterlijk verteld door Herman Van Hove, zijn laatste manager
en grandioos muzikaal begeleid door een live band onder leiding van Pol Van Fleteren met
zangeres Lissa Meyvis. We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor de snelste die
Nancy verwittigen en 12 euro storten op onze rekening.
Op zaterdag 05 november is er in het CC Zomerloos te Gistel een optreden met Jean Blaute,
Jean-Marie Aerts en Eric Melaerts, 3 topmuzikanten die weer het beste van zichzelf geven.
We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd voor degene die Genyflore verwittigen en
€ 15 op onze rekening storten.
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 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: 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)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 01/09 (reservering van een tafel).

 Zondag 04/09: GROENE LINT FIETSTOCHT ROND OOSTENDE
Vandaag organiseert Toerisme Oostende een gratis fiets- en zoektocht in het zuidelijke deel
van het Groene Lint. Op het parcours van circa 19 km staan diverse standjes met lekkernijen,
drankjes, animaties en gidsen. Wij kiezen voor de startplaats te Stene op de Kinderboerderij
'De Lange Schuur'. Dit is de uitgelezen uitvalbasis voor het buitengebied van de stad met het
stadsrandbos en het historisch krekengebied in de onmiddellijke omgeving.
Fietsbanden opblazen dus en meedoen, want deze is te doen voor iedereen die kan fietsen !.
Afspraak: Om 13u aan de Kinderboerderij, Stuiverstraat 599 te Oostende/Stene.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 03/09.

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.

 Zaterdag 10/09: DAGUITSTAP NAAR MECHELEN (MET GIDSEN)
We brengen een bezoek aan deze mooie 'Maanblusserstad' en bieden jullie een gevarieerd
programma. Na onze aankomst wandelen we naar het Theatrium, waar een dampende
welkomstkoffie of thee op ons wacht. Vervolgens bezoeken we het Zotte Kunstkabinet (met
gids), waarna we terug naar het Theatrium stappen voor een dagmenu (in de prijs inbegrepen).
Daarna volgt er een ludieke stadswandeling met gids en dan nog een boottochtje op de Dijle.
Afspraak: Om 7u45 in de lokettenhal van station Oostende. We nemen de trein van 8u08 –
aankomst in Mechelen om 9u54 met overstap in Gent-Sint Pieters.
Prijs: € 35 (zonder treinticket)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Vrijdag 16/09: 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 14/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zondag 18/09: BEZOEK AAN HET DESIGN MUSEUM IN GENT (MET GIDS)
'Bike to the Future' is een productie die de toekomst van de fiets toont. Talent en
inventiviteit zijn de kopmannen in deze tentoonstelling: briljante ideeën en ingenieuze
prototypes staan centraal. Door vorm en technologie op verschillende manieren met elkaar te
combineren vinden designers de fiets namelijk steeds opnieuw uit. Het resultaat: een
fotofinish van design, uitstekend vakmanschap en industrie.
Na het bezoek kunnen we misschien nog een boottochtje maken op de Leie (€ 7).
Afspraak: Om 12u50 in de lokettenzaal van Station Oostende.
Prijs: € 6 (zonder trein, gids wordt gesponsored)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 6 storten tegen 07/09.

 Vrijdag 23/09: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
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: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 8 storten voor 21/09.

 Zaterdag 24/09: TASTY BELLE EPOQUE WANDELING (MET GIDS)
Ontdek Wenduine op smaakvolle wijze! We maken een erfgoedwandeling met gids doorheen
deze prachtige badplaats, met hier en daar een stop om de innerlijke mens te versterken:
da’s Tasty Belle Epoque!
De deelnemende zaken waar we halt houden om een hapje of een drankje te proeven zijn:
Aan Tafel, Astrid, Creaflor, Cuisientje, Den Haene, Georges, La Primavera, Les Mouettes en
Marmat.
Afspraak: Om 13u30 voor het station van Oostende (we nemen dan de eerste tram) of om
14u20 aan tramhalte Wenduine Centrum.
Prijs: € 15
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 15 storten voor 10/09. Beperkt aantal plaatsen!!.
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 Zondag 25/09: ETHIAS KLEINKUNSTFESTIVAL
Een vaste waarde in ons programma: ook dit jaar missen we dit kleinschalig en gezellig
(gratis!) kleinkunstfestival niet! We mogen ons verwachten aan optredens van Willem
Vermandere, Bart Herman, Walrus en Johan Verminnen.
Presentator is –zoals ieder jaar- Rick De Leeuw. Dorstig of hongerig worden we hier zeker
niet: er zijn weer voldoende drank- en eettentjes voorzien..
Afspraak: Om 12u aan de ingang van 't Bosjoenk, Zinnialaan 2 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 24/09.

 Zaterdag 01/10: DAGUITSTAP NAAR AMSTERDAM (MET GIDS)
Na een korte stadsrondrit verlaten we de bus van Sima Tours. Wie wil is de ganse dag vrij.
De gids maakt met de liefhebbers een wandeling naar de Dam, het Begijnhof, de
Bloemenmarkt, het Rembrandtplein, de Walletjes, enzovoort... Een boottocht op de grachten
met de vele mooie pakhuizen behoort ook tot de mogelijkheden (niet inbegrepen!).
Het shoppingaanbod in Amsterdam is enorm. Naast De Biekorf, Magna Plaza, de Kalverstraat,
enz, zijn er oneindig veel typische Hollandse winkeltjes. Een aanrader zijn de 9straatjes.
Amsterdam is ook een museumstad. Na tien jaar renovatie is het Rijksmuseum met de
Nachtwacht van Rembrandt weer open, zowel het Stedelijk Museum (moderne kunst), het
Amsterdam Museum, het Van Gogh museum, zijn vernieuwd.
In de Hermitage is er een de merkwaardige tentoonstelling: Catharina de Grote en de
tentoonstelling met grote portretten van 'Hollanders van de Gouden Eeuw'.
Afspraak: Om 7u20 op de parkeerplaats van de afrit Loppem E40.
Prijs: € 33
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

