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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 – SEPTEMBER 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
01/09
10/09
10/09
28/09

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Caroline verwittigen en € 9 of € 12 storten voor de 'Garnalenwandeling' op 17/09.
– Tweede voorschot van € 50 voor de deelnemers aan de weekenduitstap van 15-17/09.
– Nancy verwittigen en € 10 storten voor Hugo Claus op 23/09.
– Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het 'verjaardagsontbijt' op 01/10.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 13 oktober was een uniek bezoek aan DOVO (Dienst Opruiming en Vernietiging van
Oorlogstuigen) in Poelkapelle gepland. Door het overweldigend succes zijn alle bezoeken voor het
ogenblik echter al volledig volzet. We houden de site van het War Heritage Museum verder in
het oog of er nog nieuwe datums zouden bijkomen.
Op zaterdag 21 oktober bezoeken we de tentoonstelling over Leonardo da Vinci in Oud St Jan
in Brugge met een gids. Meer dan honderd maquettes van de uitvindingen en machines van het
Italiaanse genie zijn er te bezichtigen. Heb je interesse hou dan deze datum nu al vrij in je agenda.
Op zaterdag 28 oktober maken we een daguitstap naar Gent met bezoek aan de papierfabriek
Stora Enso, één van de allergrootste papierproducenten ter wereld. Op basis van 100%
gerecycleerd papier vervaardigt de firma meer dan 555.000 ton kranten- en magazinepapier.
We maken ook een rondvaart in de zeehaven.
De (inbegrepen) maaltijd nemen we in een Colmar restaurant.
Er wordt verwacht dat iedereen zo’n 1,5 a 2 kg oud papier meebrengt voor verwerking.
Caroline verwittigen en € 48 (i.p.v. € 50) storten voor 16 september.
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Op zaterdag 11 november gaan we naar het Design Museum in Gent. Met een gids bezoeken we
er de tentoonstelling ‘Hello robot’, over de relatie tussen mens en machine.
Heb je interesse hou dan zeker deze datum nu al vrij in je agenda.
Na de succesvolle editie van 4 jaar geleden is er op vrijdag 22 december in het Kursaal terug
het optreden ‘The Barry White Experience’. Zanger Eric Conley, brengt er een hommage aan het
Amerikaanse soul icoon Barry White.
Geïnteresseerden verwittigen Caroline en storten € 55 voor 20 september.

 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 19u in De Vlasschaard, Oud Strijdersplein 5 te Stene.
Prijs: € 28 (wij sponsoren € 2 voor onze leden)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 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: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 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 nu een tweede
Oostendedag als een ontspannen, gezellige afsluiter van een succesvolle zomer!
Langs een fietsparcours in het noordelijk deel van het Groen Lint genieten we van gratis
proevertjes van Oostendse streekproducten en komen we vanalles te weten over verborgen
groene pareltjes in de stad.
Afspraak: Om 13u aan de St. Annakerk, Stenedorpstraat in Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 01/09.

 Maandag 04/09: PROEFLES 'FUNDANCE'
Vandaag 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.
Afspraak: Om 19u30 aan dansschool Gevada, Lindenlaan 19 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 04/09.
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 Zondag 10/09: OPEN MONUMENTENDAG OP DE FIETS
We kozen voor een fietstocht van zo'n 25 km naar Oudenburg met bezoek aan het Spaans
tolhuisje en de gerenoveerde Maenhoudthoeve.
Hoe gek moet je zijn om een vierhonderd jaar oud gebouw te restaureren? Peter & Joke en
Wim & Evelyn doen het met veel liefde en geduld. Zij vertellen ons alles erover in de pas
gerestaureerde monumentale bergschuur van de Maenhoudthoeve en het Spaans Tolhuisje, op
een vaartje van elkaar, tussen Plassendale en het Verloren Kost.
Afspraak: Om 13u aan de St. Annakerk, Stenedorpstraat in Oostende (Stene).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 08/09.
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.

 Vrijdag 15/09: WEEKENDUITSTAP NAAR VRESSE-SUR-SEMOIS
Genyflore en een aantal van onze leden gaan er weer samen op uit voor een gezellig en
leerzaam weekend. Hiervoor moeten we zeker niet buiten ons eigen landje gaan.
We trekken eerst naar Dinant voor een bezoek aan de citadel en een boottocht op de Maas.
De zaterdagmorgen wandelen we door Vresse-sur-Semois en 's namiddag bezoeken we het
kasteel van Sedan (Frankrijk), één van de grootste kastelen van Europa.
Zondag rijden we eerst met een treintje door het natuurfenomeen 'le Fondry des Chiens'.
Na de middag stoppen we nog aan de 'Lac de l'Eau d'Heure' voor een bezoek aan het meer en
aan de stuwdam.
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Zaterdag 16/09: GARNALENWANDELING (MET GIDS)
Sneukelen op zijn Oostends en dus een must voor garnalenliefhebbers. We krijgen er niet
genoeg van: we proeven ze uit het vuistje, vers uit de zee en in chocolade. Onderweg onthult
de gids de best bewaarde geheimen van de stad en we eindigen met een deugddoend drankje.
Afspraak: Om 13u45 voor het station van Oostende.
Prijs: € 9 (wij sponsoren € 3 voor onze leden)
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen € 9 (leden) of € 12 storten voor 01/09.

 Zaterdag 16/09: DANSAVOND VAN CONTACT SOIREE IN ZEDELGEM
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.
Afspraak: Om 21u in Salons Ter Leepe, Torhoutsesteenweg 168 te Zedelgem.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 14/09 (voor reservering van een tafel).
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 Vrijdag 22/09: 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: € 10,90 voor de spaghetti, € 19,50 met 2 spelletjes en 1 drankje of € 4,60 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: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 20/09 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 23/09: TONEEL: HUGO CLAUS 'DE TEDERHEID VOORBIJ'
In dit totaalprogramma rond Claus wordt vooral gefocust op zijn liefdesgedichten, maar er is
ook ruimte voor een theaterfragment en om het aanschouwelijker te maken loopt op de
achtergrond een power point. De huiszangeres zorgt voor muzikale ondersteuning bij de vaak
aangrijpende liefdesgedichten.
Om de onderdompeling in het Claus-bad volledig te maken is er ook nog een minitentoonstelling met originele werken van Claus. Hij was immers niet enkel dichter, romancier
en toneelschrijver, maar ook schilder.
Afspraak: Om 19u30 aan Kasteel Montjoie, Zevekoteheirweg 89 te Gistel.
Prijs: € 10
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 10 storten voor 10/09.

 Zaterdag 30/09: WANDELING 'THE CRYSTAL SHIP' (DEEL 2)
In het kader van The Crystal Ship waren meer dan 40 (inter)nationale artiesten aan het werk.
Ze zorgen voor gigantische muurschilderingen en interventies in de stad.
De werken vormen een artistiek parcours in de binnenstad en op Het Groen Lint rond
Oostende. In zijn genre is 'The Crystal Ship - Public Art Festival' het grootste in Europa.
Dit tweede gedeelte van de wandeling brengt ons langs de zes werken op de Oosteroever en
de Vuurtorenwijk.
Afspraak: Om 14u aan de parking van Sporthal De Spuikom, Eduard Moreauxlaan 1a te
Oostende (tramhalte 'Weg naar Vismijn').
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 27/09.

 Zondag 01/10: VERJAARDAGSONTBIJT
Het is weer tijd om onze jarige leden van de maanden juli, augustus en september te
verwennen met een lekker ontbijt aan een bijzonder zacht prijsje. Uiteraard zijn ook de nietjarigen hartelijk welkom! Eet- en danscafé Monroe in Mariakerke biedt op aanvraag voor
groepen een uitgebreid ontbijtbuffet aan.
De prijs voor onze leden is weer € 5 voor de jarigen en € 10 voor de niet-jarigen.
Afspraak: Om 10u in café Monroe, Distellaan 60 te Oostende (Mariakerke).
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 28/09.

