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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
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

ACTIVITEITEN – AUGUSTUS 2018
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
31/07
08/08
18/08

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 10 storten voor uitstap 'De Oesterput' op 05/08.
– Caroline verwittigen voor de uitstap naar 'Groensculpturen' op 11/08.
– Genyflore verwittigen en € 15 storten voor de barbecue met dans op 01/09.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op vrijdag 21 september plannen we terug een bezoek aan het Staf Verluyscentrum te
Bredene waar er met Radio Modern hét retro dansfeest van Vlaanderen plaatsvindt.
Een knallende live band, een dansles waarin je de jive en lindy hop aangeleerd krijgt, swingende
dj’s, de Modernettes met hun Beauty Boudoir en een vintage fotodecor zijn de vaste onderdelen
van de typische Radio Modern avond.
Back in time met Radio Modern is een nostalgische trip voor jong en minder jong!
Wie deze ‘fifties night out’ wil meemaken verwittigt Genyflore en stort zo snel mogelijk € 15 op
onze rekening
Zaterdag 29 september plannen we een daguitstap naar Izegem naar het Borstelmuseum en het
Schoenenmuseum. Hou deze datum dus zeker al vrij als je er bij wil zijn.

2

 Zaterdag 04/08: 'CRYSTAL SHIP'-WANDELING
Reeds voor het derde jaar op rij strijkt Crystal Ship neer in Oostende en ook dit jaar zijn we
er weer bij. We maken een wandeling langs een twintig-tal werken in de wijken Westerkwartier en Vlaams Plein.
Afspraak: Om 14u aan St. Jans kerk, Elisabethlaan te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 02/08.

 Zondag 05/08: BEZOEK AAN 'DE OESTERPUT' (MET GIDS EN DEGUSTATIE)
Van oesterlarve tot de lekkernij die een oester is, wordt op een illustratieve manier duidelijk.
Ook de geschiedenis van de oesterteelt aan onze kust komt aan bod.
Verder is er aandacht voor de verschillende kweekmethodes, wordt het verschil uitgelegd
tussen een platte en holle oester en wordt ook een bezoek gebracht aan de binneninstallaties
waar andere schelp-en schaaldieren gekweekt worden.
Uiteraard leer je ook hoe je een verse oester moet openmaken.
Na afloop is er een degustatie van 2 oesters en een glaasje wijn.
Afspraak: Om 10u20 aan De Oesterput, Schietbaanstraat 84-86 te Oostende .
Prijs: € 10 (wij sponsoren € 2)
Aanwezig: Genyflore en/of Eric
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 10 storten voor 31/07.

 Zaterdag 11/08: GROENSCULPTUREN EN BEAUFORT IN NIEUWPOORT
Het Groensculptuurfestival in Nieuwpoort is een kleurrijke variatie van bloemen, water, plantmozaïeken en beeldsculpturen verwerkt tot één bloemenzee, twaalf constructies en 50.000
plantjes en bloemen. Er werden voornamelijk figuren van vissen, meeuwen, dolfijnen en
zeemeerminnen gemaakt. De figuur van Neptunus is met zijn 5 meter de grootste.
Verder bekijken we de twee werken van Beaufort en maken we een wandeling langs de haven
naar Nieuwpoort Bad (optioneel). Deze activiteit gaat enkel door bij droog weer.
Afspraak: Om 13u30 aan tramhalte Station te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 08/08.

 Zondag 12/08: WANDELEN IN 'DE BLANKAART' (MET GIDS)
Vanmiddag maken we een begeleide wandeling doorheen het Natuurgebied De Blankaart te
Diksmuide. Dit onder het thema 'Beleef de natuur op een andere manier' (mindfulness).
We laten onze zintuigen prikkelen en leren hoe we de pracht van de zomer kunnen ervaren in
de natuur. We sluiten af met een tochtje op de fluisterboot waarmee we geruisloos de hoeken
van het Blankaartmoeras verkennen. Na de wandeling krijgen we nog een kopje rustgevende
Blankaart thee aangeboden. Voor leden van Natuurpunt is deze wandeling gratis (vergeet je
lidkaart niet!). Anderen betalen ter plaatse € 3,5. Ook hier zijn de plaatsen beperkt.
Afspraak: Om 14u15 aan het Bezoekerscentrum, Iepersteenweg 56 te Diksmuide.
Prijs: Ter plaatse te betalen (cash!)
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.
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 Zaterdag 18/08: WANDELING MET BEZOEK VOGELOPVANGCENTRUM
We starten onze namiddag met een leuke wandeling door het provinciedomein Raversijde en
bezoeken het VOC.
Eén keer per jaar stelt het Opvangcentrum haar deuren voor het publiek open. We worden
getuige van de vrijlating van gerevalideerde dieren, krijgen een exclusieve kijk achter de
schermen, bezoeken de nieuwe zwembaden en buitenkooien en genieten van een lekkere
(zelfgebakken) stuk taart met koffie of thee. Enkele leden van Niet Alleen doen
vrijwilligerswerk voor het VOC en het is onze eigenste Chantal die ons achter de schermen
zal rondleiden. Een leerzame en boeiende namiddag voor iedereen met een hart voor dieren!
Daarna wandelen we terug naar ons vertrekpunt..
Afspraak: Om 14u aan de OLV-ter-Duinenkerk, Dorpsstraat 115 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 17/08.
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.

 Zondag 19/08: FIETSTOCHT LANGS DE IJZER
Vandaag maken we een prachtige fietstocht naar De Ijzer. We maken kennis met de weidse
kustpolders en passeren stemmige polderdorpjes. In Nieuwpoort - tevens het keerpunt van
dit fietsparcours - houden we even halt aan Westfront (Albert I-monument) om de live actie
te bewonderen in het kader van Beaufort 2018.
Naar goede gewoonte stoppen we aan een leuke stek voor het lessen van onze dorst.
Je neemt best zelf ook wat water mee voor onderweg. Vergeet je windjacket niet. Denk er
ook aan dat je fiets optimaal in orde is zodat je niet in de problemen komt.
Het trajet van deze fietstocht bedraagt ongeveer 34 km.
Afspraak: Om 13u aan de OLV-ter-Duinenkerk, Dorpsstraat 115 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 18/08.

 Vrijdag 24/08: 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: € 10,90 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: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 22/08 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
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 Zaterdag 25/08: DAGUITSTAP NAAR DE DELTAWERKEN (MET GIDS)
Met vtbKultuur Bredene rijden we per bus naar Deltapark Neeltje Jans. Onderweg krijgen we
een tas koffie met een croissant, bij aankomst worden we verwelkomd met een koffie of thee
met een Zeeuwse babbelaar.
Met een deskundige Zeelandgids bekijken we eerst de film 'Deltafinale' over de bouw van de
Stormvloedkering. Daarna bezoeken we de 'Delta Experience', waar we een indruk krijgen van
wat zich afspeelde in de nacht van 31 januari 1953.
Na de vrije lunch maken we een rondvaart vanuit Deltapark Neeltje Jans voor een
kennismaking met de unieke natuur van de Oosterschelde.
In de namiddag maken we een gegidste stadswandeling in Veere, één van de meest
verrassende plaatsen van Zeeland. Om af te sluiten volgt nog een gegidste stadswandeling in
Middelburg, de hoofdstad van Zeeland met zijn meer dan 1000 grote en kleine monumenten.
Afspraak: Om 7u20 aan de Visserijschool John Bauwens, Mercatorlaan 15, te Oostende of om
7u40 aan de carpool parking in Loppem.
Prijs: € 50
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

 Vrijdag 31/08: VEILINGE NIGHT MET DE COVERBAND 'KOVVER'
KoVver zag het daglicht in 2005 en speelde inmiddels al heel wat podia plat met hun
verfrissend arsenaal aan Nederlandstalige (rock-) covers. De Kreuners, Raymond v/h
Groenewoud, De Mens, Ann Christy, Marco Borsato, Doe Maar, The Scene, Boudewijn de
Groot, CpeX, Gorki,... ze passeren allemaal de revue.
Een typische covergroep is KoVver allerminst, een band die je doet glimlachen des te meer!
Bereid je voor op een stomende avond vol ambiance en onvervalste Nederlandstalige rock 'n
roll gebracht door ervaren top muzikanten met hart en ziel!.
Afspraak: Om 20u45 in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 30/08.
Bij elke activiteit staat er in het vakje ‘opmerkingen’ steeds duidelijk vermeld wat je moet
doen om in te schrijven: enkel verwittigen of ook storten. Dit wordt op de eerste pagina, voor
de meeste activiteiten, ook samengevat in een tabel.
Vragen we niet om te storten, doe dit dan ook niet. Vragen we het wel, doe het dan ook
op tijd !!

 Zaterdag 01/09: BARBECUE EN DANSAVOND MET JEAN DOVER & FRIENDS
De wijkvereniging van Mariakerke VOK organiseert weer haar jaarlijkse wijkfeest met zeer
verzorgde barbecue aan een zeer schappelijke prijs. Voor wie gisteren nog niet genoeg heeft
gekregen, kan aansluitend –vanaf 21u- terug de dansvloer opgaan bij muziek uit de jaren 60
tot nu, gespeeld door de coverband Jean Dover & Friends.
Voor de barbecue is vegetarisch ook mogelijk: graag vermelden bij inschrijving.
Afspraak: Om 17u45 in Veiling De Kust, Pycke de ten Aerdelaan 47 te Oostende.
Prijs: € 15 (voor de BBQ)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 storten voor 18/08.

