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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES tot 65 jaar
Contactpersonen:
Genyflore
0495/77.39.64
Eddy
0486/50.12.82
Caroline
0470/54.47.02
Nancy
0474/80.04.85
Chantal
0487/48.36.47
Eric
0498/57.28.98
e-mail
info@niet-alleen.be

IBAN :
Lidgeld:

BE22 9795 2493 9147
€ 54 (12 maanden)

Bezoek ook eens onze websites:
www.niet-alleen.be
www.facebook.com/groups/nietalleen
(facebook is enkel voor onze leden)

ACTIVITEITEN – JUNI 2019
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
Snel
29/05
10/06
10/06

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Nancy verwittigen en € 5 storten voor 'Vlaanderen feest' op 28/06.
– Chantal verwittigen en € 10 (borg) storten voor het etentje in Unami op 02/06.
– Genyflore verwittigen en € 6 storten voor 'Bijgeloof in de visserij' op15/06.
– Caroline verwittigen en € 6 storten voor bezoek aan het Planetarium op 22/06.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 21 juli gaan we per auto (carpoolen is mogelijk) naar sanctuary De Zonnegloed te
Vleteren. Dit dierenpark geeft meer dan 400 geredde dieren een warme thuis.
Chantal verwittigen en € 10 (ipv € 15,5 - enkel voor onze leden) storten voor 15/07.
Op zondag 11 augustus maken we een daguitstap naar Leuven. In de voormiddag gaan we op stap
met een begijntje door het Groot Begijnhof en vertelt ze over haar dagelijkse leven in de 17e
eeuw, in de namiddag lopen we mee in het kielzog van een professor die ons de Universiteit van
binnen leert kennen. Deze twee gidsbeurten kosten je € 16. Treinticket en middagmaal betaal je
zelf ter plaatse. Geïnteresseerden kunnen Caroline verwittigen en € 16 storten voor 15/07.
Op vrijdag 12 juli is er weer onze jaarlijkse zomer-discobarbecue bij Ten Stuyver. Zoals altijd
wordt er een uitgebreid en gevarieerd groentebuffet, barbecue met verschillende soorten vlees
en vis en een dessert aangeboden. Als aperitief is er cava, sangria en fruitsap à volonté.
Prijs € 40, maar we sponsoren € 3 voor onze leden. DJ N'Joy zorgt voor de muzikale ambiance.
Wil je mee? Verwittig dan zo snel mogelijk Genyflore en stort € 37 op onze rekening.
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Op zondag 14 juli maken we een wandeling van 6 km met vele stops en uitleg door Eric richting
Koekelareberg. Verrassing onderweg. Snack in de klijteput (niet inbegrepen).
In de namiddag bezoeken we het Fransmansmuseum en het Kathe Kollwitzmuseum met gids.
Nadien nog een teugsje in Koekelare voor wie dit wil (niet inbegrepen).
Eric verwittigen en € 7 storten voor 10/07.
Op donderdag 15 augustus rijden we met carpooling naar Kemmel voor een 6,5 kilometer lange
wandeling op de flanken van de Kemmelberg. Tot het restaurant Hollemeersch waar we een snack
nemen gaat het bergop en soms bergaf. Vanaf het restaurant dalen we langzaam terug naar
Kemmel. Afsluiten doen we met een drankje in Kemmel. Eric verwittigen en € 5 storten
(voorschot snack) voor 05/08.
Op zondag 08 september gaan we op daguitstap naar de Westhoek. We starten bij hoppeboer
Lemahieu met een welkomstkoffie met diverse huisgemaakte versnaperingen, gevolgd door een
rondleiding van een uur. Na een broodjesmaaltijd rijden we naar de Palingbeek in Zillebeke voor
het wandeltheater ‘Roering en romantiek langs de vaart’.
We hebben een aantal plaatsen voor de snelste die Eric verwittigen en € 23 (all-in, behalve
vervoer) storten.
Samen met vtb Bredene gaan we op zondag 15 september naar Antwerpen, waar we met een
gids de Joodse buurt ontdekken.
In de voormiddag krijgen we tekst en uitleg over hoe de Joodse gemeenschap leeft, waarom ze
zo gekleed zijn, over hun geloof en gebruiken, etc... s'Middags kunnen we proeven van de Joodse
kookkunst (koosjer eten). s'Middags gaan we terug op stap in de diamantwijk. We vertrekken
huiswaarts rond 17u. Prijs voor deze uitstap (gids, middagmaal, wandeling diamantwijk): € 50 (we
sponsoren 5€). Afspraak om 7u10 in de lokettenhal station Oostende. Treinticket in prijs niet
inbegrepen. Wie deze uitermate boeiende uitstap wil meebeleven, verwittigt Genyflore en stort
€ 50 op onze rekening.
Tijdens het weekend van 07 en 08 december rijden we met Sima Tours naar het Amsterdam
Light Festival waar we musea en een diamantslijperij bezoeken, met de gids een geleide
wandeling maken, bij valavond een rondvaart maken op de grachtengordel langs de vele
lichtkunstwerken, genieten van de vele eetkraampjes op het Museumplein, shoppen ...
Chantal verwittigen en € 175 (wij sponsoren € 10 voor onze leden) storten voor 10 juli.
Inbegrepen: reis per luxe autocar, verblijf in tweepersoonskamer met ontbijt en rondvaart.
Niet inbegrepen: éénpersoonskamersupplement van € 60 en eventuele toegangsgelden van musea.
Op zaterdag 14 december is er een uniek optreden in het Kursaal Oostende ‘Piaf! Le
spectacle’. Vermits hiervoor tijdig moet worden gereserveerd, vragen we nu al om je
reservatie te willen doorgeven. We kiezen voor de plaatsen van € 49.
Met meer dan 300 shows in 50 landen, meer dan 1 miljoen bezoekers en wereldwijd lovende
recensies, is PIAF! Le Spectacle het mooiste muzikale hommage die ooit gemaakt werd over het
leven en het werk van de legendarische Franse zangeres Edith Piaf. PIAF! Le Spectacle wordt
uitgevoerd door Anne Carrere, een jonge Franse actrice/zangeres die het muzikale erfgoed van
Edith Piaf ten tonele brengt. In een show van 2x 45 minuten kan je genieten van de geschiedenis
en het werk en het leven van de zangeres Edith Piaf in een origineel Frans decor en met de
projectie van onuitgegeven unieke foto’s.
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Wie nog eens van de prachtige songs van Edith Piaf wil genieten verwittigt DRINGEND
Genyflore en betaalt € 45 op onze rekening (we sponsoren € 4 voor onze leden).

 Zondag 02/06: ETENTJE IN UNAMI + STRANDWANDELING
Vandaag gaan we lekker eten bij Unami. We kunnen daar genieten van een Aziatisch ‘All you
can eat’-buffet voor een vaste prijs. Na het eten maken we een strandwandeling richting
Middelkerke. Voor de koffieliefhebbers kunnen we nog eens stoppen in een tearoom in
Middelkerke alvorens de tram terug te nemen naar de Kinepolis.
Afspraak: Om 12u00 voor de deuren van Unami, Koningin Astridlaan 12 te Oostende
(Kinepolis) of om 14u15 voor de deuren van Unami voor de strandwandeling.
Prijs: € 18,30 (of € 4 extra met alcohol)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en een voorschot van € 10 storten voor 29/05.

 Zondag 09/06: ZOEKTOCHT NAAR 'TINY PEOPLE' IN OOSTENDE
Van de Oostendse kunstenares Mieke Drossaert stammen de 'Tiny People', een kunstproject
van kleine, levensechte mensjes die overal en exclusief in de Belle Epoquewijk terug te vinden
zijn: je moet wel een beetje zoeken… Tegelijkertijd viert deze wijk intussen haar 9de Belle
Epoquefeest met rommelmarkt, optredens, een oldtimer show en allerhande andere
activiteiten, waar we ook nog eventjes een kijkje gaan nemen. Vervolgens zoeken we nog een
leuke bistro op, waar we onszelf verwennen met een lekker hapje en/of drankje.
Afspraak: Om 14u aan Grand Café Le Chatelet, Nieuwpoortsesteenweg 8 te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 08/06.

 Zaterdag 15/06: WANDELING 'BIJGELOOF IN DE VISSERIJ' (MET GIDS)
Samen met vtb-Kultuur Bredene wandelen we rond de Visserskaai en de Oosteroever. We
worden door een zeer gepassioneerde gids bijgestaan om ons tekst en uitleg te geven. Deze
nieuwe wandeling start om 14u en duurt ca. 2 uur. Afsluiten doen we met een drankje in een
lokaal dat nog een verrassing blijft.
Afspraak: Om 13u45 op het stationsplein van Oostende.
Prijs: € 6 (incl. drankje)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 6 storten voor 10/06.

 Zondag 16/06: TRAMRIT DOOR DE MOOISTE WIJKEN VAN BRUSSEL
We vertrekken vanuit het trammuseum in Brussel met een historische tram uit 1935
doorheen de mooiste wijken van Brussel. De Nederlandstalige gidsen zorgen voor een
deskundige uitleg over de wijken waar de tram doorrijdt. We ontdekken de verborgen
schatten van Brussel. Komen verder aan bod: heel wat art nouveau en art deco huizen uit het
interbellum maar ook klassiekers zoals de triomfboog van het jubel park, het justitiepaleis,
de toren van het stadhuis, de koninklijke wijk, het atomium... De rit duurt 4 uur.
In train world is een korte stap van 50 minuten voor het nemen van een (eigen) snack.
Afspraak: Om 6u30 in lokettenzaal station Oostende.
Prijs: € 20
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Erik verwittigen en € 20 storten voor 02/06 (laatste plaatsen !!).
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 Zaterdag 22/06: HET PLANETARIUM VAN BEISBROEK (MET GIDS)
Vandaag brengen we een bezoek aan Cozmix, het bezoekerscentrum van Volkssterrenwacht
Beisbroek. Na een filmvoorstelling 'Kwetsbare aarde en sterrenhemel' (met uitleg) in het
planetarium begeleidt een gids ons door de interactieve tentoonstelling over sterrenkunde.
We brengen ook een bezoek aan de observatietoren waar we een bewonderende blik kunnen
werpen op en door de telescopen. Bij helder weer kan je de zon, zonnevlekken en misschien
wel protuberansen waarnemen. Carpooling is mogelijk op aanvraag.
Afspraak: Om 13u30 aan parking Cozmix, Volkssterrenwacht Beisbroek, Zeeweg 96 te Brugge
(volg pijlen Cozmix, niet Beisbroek).
Prijs: € 6
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen en € 6 storten voor 10/06.

 Zaterdag 22/06: 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.
Afspraak: Om 21u in Feestzaal 'Ten Stuyver', Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 5 (op vertoon van lidkaart of laatste Nieuwsbrief)
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 20/06.

 Vrijdag 28/06: LIVE OPTREDEN: VLAANDEREN FEEST MET RADIO GUGA
Kers op de taart dit jaar is het optreden van Radio Guga. Met maestroloog Guga Baùl
geruggesteund door zijn fantastische liveband krijgen we gegarandeerd een bruisende avond.
Afspraak: Om 19u in CC Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel.
Prijs: € 5
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 5 storten (kan tot onze tickets op zijn).

 Zaterdag 29/06: 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: € 11 voor de spaghetti, € 20,90 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 27/06 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.
Als we vragen om te verwittigen van je deelname doe dit dan liefst naar ons e-mail adres
info@niet-alleen.be of eventueel telefonisch naar de verantwoordelijke zelf.
Als je geen bevestiging krijgt van je inschrijving herhaal dan je e-mail, in de massa mails die
we elke dag krijgen kan er wel eens één over het hoofd gezien worden.

