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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 – JULI 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
01/07
01/07
07/07
10/07
15/07
15/07
15/07

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Genyflore verwittigen en € 15 of € 20 storten voor het verjaarsdagontbijt op 06/07.
– Genyflore verwittigen en € 37 of € 40 storten voor de Zomer-DiscoBBQ op 12/07.
– Eric verwittigen en € 7 storten voor de daguitstap naar Koekelare op 14/07.
– Genyflore verwittigen voor de wandeling in Mariakerke op 13/07.
– Caroline verwittigen voor de erfgoedwandeling in Koksijde op 20/07.
– Chantal verwittigen en € 10 storten voor het bezoek aan Zonnegloed op 21/07.
– Nancy verwittigen voor de wandeling in Konterdam-Meiboom op 27/07.

ACTIVITEITEN IN DE VOLGENDE MAANDEN
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 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.

2
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 voor onze leden). 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 ...
Er zijn nog twee plaatsen vrij voor de snelste die 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 de show kan je genieten van de geschiedenis, het werk en het
leven van Edith Piaf in een origineel Frans decor en met projectie van onuitgegeven unieke foto’s.
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).

 Zaterdag 06 juli: VERJAARDAGSONTBIJT BIJ 'BRUS' IN GISTEL
Elke zaterdagochtend organiseert BRUS een waar ontbijt/brunchfestijn. Vanaf 8h30 tot
10h15 of van 10h30 tot 12h30 kunt u plaatsnemen en smullen van het heerlijke luxe
ontbijt/brunch buffet. Dit buffet bestaat uit een assortiment van verse pistolets,
boterkoeken, vers fruit, rijkelijk beleg, quiches, warme ei-gerechten, toastjes met zalm...
Per persoon is een glas Cava, kan koffie, thee of chocolademelk, mini-smoothie en vers
sinaasappelsap voorzien.
We kiezen voor de tweede 'sessie' vanaf 10h30. De prijs is € 20 maar de jarigen van apriljuni betalen € 15. Voor carpooling vanaf Oostende kan je Genyflore contacteren.
Afspraak: Om 10h20 in BRUS, Stationsstraat 23 te 8470 Gistel.
Prijs: € 15 (jarigen) of € 20
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 15 of € 20 storten voor 01/07.
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 Vrijdag 12 juli: ZOMER-DISCOBARBECUE IN TER STUYVER
Vandaag 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.
DJ N'Joy zorgt voor de muzikale ambiance tot in de late uurtjes.
De prijs is normaal € 40, maar we sponsoren € 3 voor onze leden.
Afspraak: Om 18u45 is Feestzaal 'Ten Stuyver', Stuiverstraat 357 te Oostende.
Prijs: € 37 (leden) op € 40 (niet-leden)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 37 of € 40 storten voor 01/07.

 Zaterdag 13 juli: WANDELING DOOR MARIAKERKE (MET GIDS)
In het kader van hun 30-jarig bestaan organiseert gidsenkring Lange Nelle deze zomer enkele
wijkwandelingen in Oostende.
Vandaag ontdekken we in een wandeling van 2 uur met als gids Hilde Veulemans de wijk De
Nieuwe Koers in Mariakerke.
Afspraak: Om 15u aan de OLV-ter-Duinenkerk (Ensorkerkje) in de Dorpsstraat te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 10/07 (beperkt aantal plaatsen !!).

 Zondag 14 juli: DAGUITSTAP NAAR KOEKELARE
In de voormiddag maken we een wandeling van 6 km naar Koekelareberg. Er wacht ons een
verrassing onderweg. ’s Middags stoppen we aan de Klijteput voor een snack. In de namiddag
wandelen we door een mooi park naar de brouwerijsite. We bezoeken hier het
Fransmansmuseum en het Kathe Kollwitz museum. Wie niet graag wandelt kan ook enkel
reserveren voor het bezoek aan de musea. Duidelijk vermelden bij de inschrijving aub.
Afspraak: Om 9u45 op het Mariakerkeplein te Oostende of om 15u aan de brouwerijsite, Sint
Maartensplein 15B te Koekelare.
Prijs: € 7
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 7 storten voor 07/07.

 Zaterdag 20 juli: ERFGOEDWANDELING IN KOKSIJDE
Onze derde erfgoedwandeling brengt ons naar Koksijde, de jongste badplaats van de
Westkust. Ook hier vullen cultuur en natuur elkaar perfect aan. We wandelen 1u30 door de
smalle en heel rustige paadjes tussen de villa's naar De Doornpanne waar we, vanaf de Hoge
Blekker een prachtig zicht hebben op het natuurgebied (1u30).
Je kan de wandeling, indien je dit wenst, inkorten.
Tip: Breng een eigen picknick mee of koop een broodje in Koksijde .
Afspraak: Om 10u45 aan het tramstation in Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen voor 15/07.
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 Zondag 21 juli: BEZOEK AAN SANCTUARY DE ZONNEGLOED
Vandaag gaan we naar sanctuary De Zonnegloed te Vleteren. Dit dierenpark geeft meer dan
400 geredde dieren een warme thuis. Van gierende gibbons, speelse stokstaartjes, brullende
beren en nog veel meer in- en uitheemse wilde dieren. Tijdens het bezoek zullen er leuke
vragen gesteld worden over de dieren.
Wie wilt carpoolen, mag Chantal contacteren.
Afspraak: Om 13u15 op het Mariakerkeplein te Oostende of om 14h30 aan Zonnegloed,
Kasteelweg 22 te Oostvleteren.
Prijs: € 10 (ipv € 15,5 - enkel voor onze leden)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 10 storten voor 15/07.

 Vrijdag 26 juli: 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: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 24/07 met vermelding SPAGHETTI OF NIET.

 Zaterdag 27 juli: WANDELING DOOR KONTERDAM-MEIBOOM (MET GIDS)
In het kader van hun 30-jarig bestaan organiseert gidsenkring Lange Nelle deze zomer enkele
wijkwandelingen in Oostende.
Vandaag ontdekken we in een wandeling van 2 uur met als gids Patrick Moerman (onze
vroegere penningmeester) alle bijzonderheden van deze wijken.
Afspraak: Om 14u15 in de Frère Orbanstraat (over het benzinestation Q8) te Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 15/07 (beperkt aantal plaatsen !!).

 Zondag 04 augustus: ETENTJE IN DE KOEKOEK EN BEZOEK AAN EXPO
De kip van taverne Koekoek wordt wel eens bestempeld als 'de beste kip van Oostende' en is
ver buiten de gemeente bekend. Je zult achteraf je vingers wel willen aflikken.
Na het eten gaan we te voet via de dijk naar de tentoonstelling: 'Vernieling en wederopbouw.
Oostende 1944-1958'. Je krijgt er een overzicht van de vele bouwactiviteiten, maakt
uitgebreid kennis met de spilfiguren die Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de stad
in een korte tijd enorm evolueerde. Hiermee is Oostende de eerste stad in België die een
dergelijke expositie brengt rond het thema wederopbouw.
(Een bon voor gratis toegang voor 1 persoon is te vinden in stadsmagazine de Grote Klok).
Afspraak: Om 12u aan de Koekoek, Langestraat 38-40 te Oostende of om 14u30 aan de
Venetiaanse Gaanderijen te Oostende.
Prijs: € 5 (tentoonstelling, ter plaatse betalen)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 01/08.

