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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 (12 maanden)
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 2017
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’
- 03/07 – Genyflore verwittigen en 8€ storten voor ons bezoek aan Diksmuide op 08/07
- 05/07 – Genyflore verwittigen en 30€ storten voor de Hot Summer BBQ op 21/07.
- 27/07 – Genyflore verwittigen en 8€ storten voor de filmavond op 29/07.
ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zaterdag 19 augustus gaan we op daguitstap naar de wandtapijtenstad Oudenaarde. Een
gids loodst ons door het stadhuis (Unesco Werelderfgoed) met een unieke tentoonstelling van
wandtapijten. ‘In de namiddag maken we twee luswandelingen langs de voornaamste
bezienswaardigheden van de stad.
Meer informatie volgt later maar hou zeker deze datum nu al vrij in je (drukke) agenda.
Op vrijdag 1 september vanaf 19u biedt restaurant De Vlasschaard in Stene (Oostende)
volgend mosselsouper aan : mosselen à volonté op verschillende wijze toebereid, incl. aperitief en
koffie aan de prijs van 30€. Leden betalen 28€. Wie hieraan wil deelnemen, verwittigt zo snel
mogelijk Nancy en stort 28€ op onze rekening.
Wacht bij het inschrijven en betalen voor een activiteit NOOIT tot de allerlaatste dag. Soms
moeten we al heel lang op voorhand bij de organisator een geschat aantal plaatsen boeken. Bij
het uitkomen van de Nieuwsbrief kunnen we dan ook niet altijd nog plaatsen bijkrijgen en is OP
wel degelijk OP. Voor het geven van de beschikbare plaatsen baseren we ons dan op de volgorde
van de BETALINGEN.
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 Zaterdag 01/07: LIVE OPTREDEN: VLAANDEREN FEEST MET 'LES TRUTTES'
Wat in 1996 begon als een éénmalige grap, is 20 jaar later uitgegroeid tot een gevestigde
waarde: van kleinschalige optredens in plaatselijke café’s en jeugdhuizen over culturele centra
tot de grootste festivals die België en Nederland rijk zijn.
Covers brengen is één ding; ze met dezelfde energie en overgave spelen als Les Truttes is
vrijwel ongezien. De creatieve mix van muziek en spektakel, met de nodige dosis humor en
zelfrelativering, maakt hen na al die jaren onnavolgbaar en uniek!.
Afspraak: Om 19u30 aan CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: GRATIS (wij sponsoren)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten

 Zondag 02/07: FIETSTOCHT LANGS DE KUNSTWERKEN VAN CRYSTAL SHIP
Zoals aangekondigd, maken we vandaag een leuke en “kunstlievende” fietstocht langs de iets
verder gelegen oude en nieuwe muurschilderingen van het kunstevenement “The Crystal Ship”.
Deze tocht leidt ons langs Mariakerke, de Belle-Epoquewijk, het Westerkwartier en Stene.
We vertrekken en eindigen aan hetzelfde punt in Mariakerke. Vergeet je windjacket niet en
breng wat water mee voor onderweg. We hopen op fijn fietsweer! Bij zware regen wordt deze
tocht uitgesteld.
Afspraak: Om 14u aan bistro-café Monroe, Distellaan 60 in Oostende-Mariakerke.
Prijs: gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen vóór 01/07

 Vrijdag 07/07: LIVE OPTREDEN: WILLEM VERMANDERE
Willem Vermandere trad vroeger jaarlijks op in de maand juli in de Spermaliehoeve te
Middelkerke, waar hij reeds 44 keer een optreden gaf. Deze allerlaatste keer treedt hij met
zijn trouwe muzikanten terug op voor het goede doel.
In het voorprogramma speelt Astrid Sioen op de binnenkoer van 19 uur tot 19.45 uur.
Afspraak: om 19u aan de ingang van de Spermaliehoeve, Brugsesteenweg 41, 8433 SintPieters-Kapelle
Prijs: 14€
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten

 Zaterdag 08/07: ETENTJE “WATER EN VUUR” + BEZOEK MUSEUM AD IJZER
We beginnen deze mooie uitstap om 12u30 met een etentje in het restaurantschip “Water en
Vuur”, waar we al eens culinair verwend geweest zijn en beslisten om hier nog eens terug te
komen.
Om 15u bezoeken we de tentoonstelling “Wanneer de dood uit de hemel kwam” in het Museum
aan de IJzer”. Deze tentoonstelling focust niet alleen op de wapens die door de militaire
luchtmacht werden gebruikt, maar ook op de verschrikkelijke gevolgen van deze wapens op
het landschap en op de burgerbevolking die hierdoor verschrikkelijk veel doden te betreuren
heeft. Een gids biedt ons een inzicht in een stuk geschiedenis dat onze oorlogsvoering totaal
heeft veranderd. N.a.v. deze tentoonstelling is er vandaag eveneens een demonstratie met
o.a. WOI-vliegtuigen, warmeluchtbalonnen, drones en andere (vlieg)objecten.
Afspraak: om 12u15 aan het restaurant “Water en Vuur”, IJzerdijk 47 in Diksmuide
Prijs:8€ (toegang museum), gids wordt gesponsord Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 8€ storten voor 03/07
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 Vrijdag 14/07: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN OOSTENDE
Contact Soiree organiseert al jaren dansavonden voor singles. Het dansrepertoire is heel
gevarieerd met swing, slow, quickstep, rock –n-roll, chachacha en Discoswing vanaf de jaren
70/80 tot en met de hedendaagse hits, tevens zijn verzoeknummers mogelijk. Dit wordt dus
weer een leuke avond voor de fervente dansers onder ons. En deze keer praktisch voor onze
voordeur! We rekenen dus op een talrijke opkomst.
Afspraak: Om 21u in The Lounge van het Kursaal Oostende, Westhelling 1 (ingang kant
zeedijk).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief) Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor woensdag 12/07.

 Zaterdag 15/07: FIETSTOCHT MET NANCY
Nancy kent de meeste fietsroutes aan de kust op haar duimpje: vandaag leidt ze ons langs
mooie binnenwegen naar het Sint-Laureinsstrand van Westende. Een tussenstop is voorzien in
de kinderboerderij Lettenhof (nabij de Rattevallebrug). Deze mooie fietstocht sluiten we af
met een lekker hapje en/of drankje in Bistro Monroe. Lengte ca. 25 km. Zorg ervoor dat je
fiets in orde is en dat je voldoende water meehebt voor onderweg. Ook een windjacket is aan
te raden.
Afspraak: om 14u aan het Ensorkerkje (Duinenkerkje), Dorpsstraat in Oostende-Mariakerke
Prijs: gratis
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 14/07

 Dinsdag 18/07: TUINEN ANNEVOIE - DINANT- ABDIJ VAN MAREDSOUS
Vandaag maken we een busreis met Sima Tours en bezoeken we de prachtige tuinen van
Annevoie . Deze tuinen, die tot de mooiste van België behoren, zijn aangelegd in FransItaliaanse stijl rond het 18de eeuwse kasteel dat nog steeds bewoond is door de familie de
Montpellier. Door een ingenieus systeem worden op natuurlijke wijze de vele fonteinen,
watervallen en vijvers gevoed. De gids van Sima Tours geeft ons de nodige uitleg.
In Dinant is een boottocht op de Maas, een bezoek aan de kleine abdij van Leffe, het
Saxcentrum of aan de mooie kapittelkerk één van de opties. Er zijn ook vele restaurantjes
voor de liefhebbers van lekker eten.
Via een toeristische weg langs de kronkelende Molignée bereiken we de abdij van Maredsous.
De kerk van deze Benedictijnenabdij is zeker een bezoekje waard. Natuurlijk nodigt het
ruime terras uit tot het nuttigen van het bekende bier al dan niet vergezeld van een boterham
met abdijkaas. Het ticket voor de tuinen van Annevoie is in de prijs inbegrepen. De maaltijden
zijn vrij te nemen. .
Afspraak: om 6u45 op de carpool-parking aan de afrit van de E40 te Loppem.
Prijs: 34€ (i.p.v. 39€ voor onze leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.
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 Vrijdag 21/07: 'HOT SUMMER BARBECUE' IN TEN STUYVER
Vandaag laten we ons weer culinair verwennen op één van de jaarlijkse ‘hot summer barbecues’.
Tijdens de receptie krijg je parelwijn, fruitsap of sangria. Daarna volgt een zeer verzorgd
groenten buffet 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 door dj N-Joy verder
gezet.
Afspraak: Om 18u45 in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: 30€ (i.p.v. 35€ voor onze leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 30€ storten vóór 05/07

 Zondag 23/07: DAGUITSTAP NAAR LEUVEN (MET GIDS)
Deze uitstap doen we met de trein. We bezoeken eerst het Groot Begijnhof (Unesco
werelderfgoed) met een echt Leuvens begijntje als gids.
’s Middags eten we in de Quasimodo, waarna we verder Leuven ontdekken, eveneens onder
leiding van een gids.
We beschikken over een railpass (15,20€ heen en terug); wie hiervan gebruik wil maken
verwittigt Caroline!
Afspraak: om 7u30 aan de loketten van het station van Oostende
Prijs:12€ (voor beide rondleidingen)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.

 Vrijdag 28/07: FILMAVOND
Deze avond brengen we rustig en gezellig 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 nog niet naar huis maar ergens een lekkere 'pint pakken', of zoiets…
Afspraak: om 19u30 aan de ingang van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende
Prijs:8€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 8€ storten voor 06/07

 Zaterdag 29/07: 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: € 10,5 voor de spaghetti, € 18,90 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,50 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 28/07 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

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.

