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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
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VRIENDENKRING VOOR SINGLES
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 website:
www.niet-alleen.be

ACTIVITEITEN – OKTOBER 2020
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
Wegens de nog geldende beperkingen kan ons programma voorlopig nog niet zijn zoals gewoonlijk.
Wij gaan ons nu eerst beperken tot voornamelijk activiteiten die in open lucht kunnen doorgaan,
zoals wandelingen en fietstochten.
Hierbij willen we strikt de geldende regels opgelegd door de Veiligheidsraad respecteren.
Het virus is zeker nog niet verdwenen en we willen ook niet verantwoordelijk zijn voor een
uitbraak onder onze leden.
Daarom blijven we volgende regels respecteren:
Als je ziek bent blijf je thuis
Geen handen of kussen geven bij begroeting
Veilige afstand van 1,5m (social distancing) houden bij wandelingen of fietstochten
Eventueel een mond- en neusmasker dragen (zeker bij carpooling)
De maanden waar we geen activiteiten gedaan hebben door dat minuscule beestje uit Wuhan
zullen gecompenseerd worden door een mindering op het lidgeld van volgend jaar.
Het toegepaste korting is afhankelijk van de datum waarop het lidgeld betaald werd.

UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:

- Snel - Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
- 30/09 – Nancy verwittigen en € 18 storten voor Stef Bos op 16/10.
- 12/10 – Genyflore verwittigen en € 19,50 of € 24,50 storten voor Historium op 24/10.
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ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN

Gezien de aanhoudende Covid-19 problemen en de onzekere toekomst zullen er voorlopig geen
activiteiten lang op voorhand gepland worden.
We beperken ons nu enkel tot de activiteiten voor de volgende maand en wachten af wat er nog
zal komen.

 Zondag 11/10: GIDSBEURT OVER DE ZILVERMEEUW
De zilvermeeuw-wandeling start op de dijk ter hoogte van de tramhalte Duin & Zee en eindigt
in de duinen ter hoogte van tramhalte Bredene Renbaan.
Tijdens deze gidsbeurt kom je te weten hoe zilvermeeuwen leven, denken, vliegen, broeden en
communiceren. Je ontdekt hoe de wegen van de zilvermeeuw en de mens elkaar kruisen aan de
kust. De duur van de wandeling is ongeveer 3 uur met een tussenstop in Twins Club Bredene.
Bij te veel inschrijvingen zal de gidsbeurt in meerdere keren gegeven worden op andere data.
De eersten die reserveren kunnen bijgevolg ook zeker zijn van een plaatsje.
Afspraak: Om 13u30 voor de deuren van Hangtime (tramhalte Duin & Zee), Fortstraat 128b
te Oostende. Er is gratis parking ter beschikking. We komen sowieso terug met de tram naar
het startpunt.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen vóór 09/10.

 Vrijdag 16/10: LIVE OPTREDEN: STEF BOS 'BLOEMLEZING 2020'
Een bloemlezing is de literaire term voor een verzameling van de mooiste en beste stukken uit
poëzie of proza. Met de fraaie Griekse en Latijnse benamingen uit de encyclopedie gaan we u
verder niet vermoeien. Stef Bos komt vanavond zingen. Daar verheugen wij ons enorm op.
Niet alleen omdat hij in de loop van tientallen jaren schitterende liedjes heeft gemaakt, maar
ook omdat het zo’n bijzonder aimabele man is.
Hij komt dit keer alleen, gaat achter de vleugel zitten en zingt een bloemlezing van zijn werk.
Wat u moet doen is een beetje in uw stoel zakken en die mooie donkere stem uw oren laten
strelen. Zo simpel en mooi kan het zijn.
Afspraak: Om 16u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: € 18
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen en € 18 storten voor 30/09.
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 Zaterdag 24/10: BEZOEK AAN HET HISTORIUM TE BRUGGE
Het Historium ligt op de Markt van Brugge, waar vroeger de Waterhalle stond. Dit was de
centrale opslagplaats voor de scheepvaart in de bloeiende handelsstad.
In de Historium Story maakt u een tijdreis naar de Brugse Middeleeuwen door zeven
historische themakamers met decor, film en speciale effecten. Met een audioguide hoort u
alles over de Gouden Eeuw van Brugge en waant u zich even terug in de tijd van Jan van Eyck.
Met de Historium Virtual Reality beleeft u een indrukwekkende tijdreis door het
middeleeuwse Brugge in een virtual reality cabine.
Voor een nog indrukwekkender zicht op de Brugse Markt en het Belfort kunt u de Historium
Tower beklimmen, de mooie neogotische toren met een totale hoogte van ongeveer 35 meter.
Eens de top behaald, wordt u beloond met een adembenemend 360°-uitzicht op de
belangrijkste gebouwen van Brugge.
En voor het buitengaan komt u terecht in de Historium Exhibition. Deze interactieve
tentoonstelling geeft historische toelichting over het middeleeuwse Brugge. U krijgt uitleg
over de architectuur, de stadsplattegrond en de stadsomwallingen. Verder kunt u zien hoe
historici en ontwerpers te werk gingen met de modernste technieken om de Historium Story
te maken.
Na ons bezoek (reken op ca. anderhalf uur) pauzeren we even in het Duvelorium, een gezellige
bar met uitgebreide drankenkaart.
Het volledige bezoek kost € 24,50, maar we sponsoren € 5 voor onze leden.
Afspraak: Om 13u20 in de lokettenhal van het station van Oostende (we nemen de trein van
13u34), om 13u50 in de lokettenhal van het station van Brugge, of om 14u30 aan de ingang van
het Historium, Markt 1 te Brugge.
Prijs: € 19,50 (leden) of € 24,50
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen (via info@niet-alleen.be) en € 19,50 of € 24,50
storten voor 12/10. Mondmasker en eventueel 'eigen oortjes' meebrengen.

 Zondag 25/10: WANDELING DOOR ONBEKEND BRUGGE
Het Sint-Annakwartier in het centrum van Brugge is minder bekend bij de toeristen.
Naast de Jeruzalemkerk en het Adornesdomein vindt je ook het kantcentrum en het museum
voor volkskunde.
We sluiten af met een drankje en of een hapje in het oudste café van Brugge, de Vlissinghe.
Dit café is ondertussen 505 jaar oud. Carpooling wordt voorzien..
Afspraak: Om 14u aan het Mariakerkeplein of om 14u30 aan de ondergrondse parking aan
Predikherenrei 4a in Brugge.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 24/10.

