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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
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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 – AUGUSTUS 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
06/08
12/08
18/08
20/08
20/08
24/08

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 12 storten voor de 'Magritte-experience' op 13/08.
– Caroline verwittigen en € 5 storten voor de uitstap naar Oudenaarde op 19/08.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor '50 jaar wijkwerking VOK' op 02/09.
– Caroline verwittigen en € 15 storten voor de picknick in Wijnendaele op 27/08.
– Nancy verwittigen en € 28 of € 30 storten voor het mosselsouper op 01/09.
– Nancy verwittigen en € 8 storten voor de expo van Frans Masereel op 26/08.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op maandag 04 september, van 19u45 tot 20u45, volgen we een GRATIS proefles ‘Fundance’
in dansschool Gevada in Oostende. Fundance en Linedance is zoals altijd zonder partner: leuke

gemakkelijke lijndansjes en af en toe ook eens een moeilijke. Wie achteraf de reeks wil
blijven volgen betaalt € 65 voor 15 lessen. Caroline verwittigen voor 04/09.
Meer info op www.gevada.be/index.php/fundance-lijndanstorhout-en-oostende/.
Op vrijdag 13 oktober plannen we om 14u30 een uniek bezoek aan DOVO (Dienst Opruiming en
Vernietiging van Oorlogstuigen) in Poelkapelle. Hier worden de bommen en granaten (vooral uit de
Eerste Wereldoorlog) die nog gevonden worden in ons land opgeslagen en ontmanteld.
Geïnteresseerden voor deze uitstap verwittigen Eddy. Meer info in een volgende Nieuwsbrief.
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 Zondag 06/08: WANDELING 'DWARS DOOR HET HOUTLAND'
De vroegere Kastelentocht in een nieuw kleedje! Samen maken we een zwerftocht van 10 km
doorheen de Polders, het Houtland en de vele privédomeinen.
Er is animatie op diverse locaties langs het parcours.
Afspraak: Om 13u30 aan Sportcomplex De Klokkeputten, Bruggestraat 104 te Eernegem.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 04/08.

 Vrijdag 11/08: 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, Kursaal Oostende, Westhelling 1 (ingang kant zeedijk).
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 09/08 (voor reservering van een tafel).

 Zondag 13/08: CARTOONFESTIVAL EN MAGRITTE-EXPERIENCE IN KNOKKE
Na ons bezoek aan het Cartoonfestival en een stevige wandeling van ca. 3,5 km langs de
zeedijk arriveren we aan de Magritte-Site op het strand t.h.v.het Casino.
Eerst bezoeken we de uitzonderlijk toegankelijke Magrittezaal in het Casino waar we het
70 meter lange en 7 meter hoge meesterwerk van deze surrealistische kunstenaar kunnen
bewonderen met uitleg over zijn leven.
Topattractie is echter de Magritte Virtual Reality Tour: Treed binnen in een grote bolhoed,
zet een VR-bril op en zweef doorheen zijn belangrijkste werken.
Na de virtuele reis verpozen we in de Magrittebar en nemen een kijkje in de Magritteshop.
Een combi-ticket kost € 15 maar wij sponsoren € 3 voor onze leden.
Afspraak: Om 12u50 aan tramstation Oostende, of om 14u aan de ingang van het
cartoonfestival op het strand voor het Heldenplein te Knokke-Heist.
Prijs: € 12
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 12 storten voor 06/08.

 Zaterdag 19/08: DAGUITSTAP NAAR OUDENAARDE (MET GIDS)
Oudenaarde genoot eeuwenlang wereldfaam om zijn wandtapijten. In de zestiende eeuw, de
gouden jaren, werkte meer dan de helft van de bevolking in de tapijtindustrie.
Een gids (door ons gesponsord !) loodst ons door het stadhuis (Unesco Werelderfgoed) met
een unieke tentoonstelling van deze wandtapijten. In de namiddag maken we twee
luswandelingen langs de voornaamste bezienswaardigheden van de stad.
Afspraak: Om 8u30 aan het station van Oostende.
Prijs: € 5 (zonder treintickets)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 5 storten voor 12/08.
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 Zondag 20/08: FIETSTOCHT: DE KUNSTWERKEN VAN 'THE 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 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 18/08.

 Vrijdag 25/08: 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: € 10,5 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 23/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

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.

 Zaterdag 26/08: TENTOONSTELLING VAN FRANS MASEREEL (MET GIDS)
Een gids loodst ons door de expo 'Frans Masereel en hedendaagse kunst: Verzet in beelden'.
Deze tentoonstelling belicht Masereels visie op de wereld, zijn maatschappijkritiek en
pacifisme. Frans Masereel (1889–1972) mag beschouwd worden als de belangrijkste graficus
en houtsnijder uit de twintigste eeuw. Mu.ZEE kijkt terug en brengt de ideeën van Masereel
in dialoog met de huidige samenleving via het werk van een aantal hedendaagse kunstenaars
uit Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Amerika. Wij sponsoren de gids.
Na het bezoek wandelen we naar de Grote Post waar we op het nieuwe dakterras iets nuttigen
en genieten van het panoramisch uitzicht.
Afspraak: Om 14u aan Mu.Zee, Romestraat 11 te Oostende.
Prijs: € 8
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 8 storten voor 24/08.
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 Zondag 27/08: PICKNICK IN HET KASTEEL VAN WIJNENDALE
Je geniet op een unieke locatie in stijl van een picknick met 100% West-Vlaamse producten.
Een hoeveproducent zorgt voor een goed gevuld picknickpakket met kakelverse producten van
de boerderij: onder andere dagverse broodjes met hartig en zoet beleg, yoghurt, fruit, een
drankje en een dessertje…
Drankjes zijn te verkrijgen aan de bar met 100% West-Vlaamse dranken. Lokaler kan niet!
Om 13u45 is er ook een rondleiding voorzien met gids in het kasteel (begrepen in de prijs).
Na de rondleiding, om 15u, kan je nog een gratis roofvogelshow meepikken op het domein.
Afspraak: Om 11u30 aan de ingang van Kasteel Wijnendale, Oostendestraat 390 te Torhout.
Prijs: € 15
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 15 storten voor 20/08.

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.

 Vrijdag 01/09: MOSSELSOUPER IN DE VLASSCHAARD TE STENE
Vandaag gaan we op wereldreis in eigen streek en eten we mosselen à volonté op verschillende
wijzen bereid. Ook het aperitief en de koffie zijn inbegrepen.
Afspraak: Om 18u30 in De Vlasschaard, Oud Strijdersplein 5 te Stene.
Prijs: € 28 (wij sponsoren € 2 voor onze leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 28 of € 30 storten voor 20/08.

 Zaterdag 02/09: 50 JAAR WIJKWERKING VOK
We sluiten de zomer af met een barbecue en gezellige avond ingericht door het wijkcomité
VOK (Vrije tijd, Ontspanning en Kultuur) van de Nieuwe Koerswijk in Oostende. na een
magische goochelshow (16u30) volgt een uitgebreide barbecue (18u) en rond 21u wordt de
avond afgesloten met een fantastisch optreden van 't Westvlams Gemiengeld Vintekoor.
Voor wie daarna nog niet naar huis wil, is er nog een dansavond met muziek uit 1960 tot 1990.
Afspraak: Op het gepaste uur aan Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 15
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 18/08.

 Zondag 03/09: OOSTENDEDAG
Het is weer tijd om de fietsbanden op te blazen, de perfecte fietsoutfit aan te trekken en de
fietshelm aan te spannen, want na het succes van de eerste editie komt er een tweede
Oostendedag! De gratis fiets- en zoektocht (ongeveer 25 km) zet deze keer de Oosteroever,
Vuurtorenwijk en het noordelijk deel van het Groen Lint in de kijker.
Ontdek de ongerepte stukken natuur, de rijke maritieme geschiedenis van de Stad aan Zee en
proef van de lekkerste Oostendse streekproducten.
Afspraak: Om 13u aan de Sint Annakerk, Stenedorpstraat te Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 01/09.

