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ACTIVITEITEN – JUNI 2021
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
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’
- 14/06 – Chantal verwittigen en € 5 of € 10 storten voor het Kasteel van Laarne op 20/06.
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ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN

Zondag 01 augustus gaan we naar het Flanders Fields Museum in Ieper. We hebben een gids
geboekt die ons gedurende 2 uren de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog tot leven brengt.
In de namiddag maken we nog een korte wandeling op de Vesten. Hou deze datum alvast vrij.

 Zaterdag 05/06: FIETSTOCHT 'CRYSTAL SHIP'
Bij droog weer wagen we ons aan de uitgebreide fietstocht van Crystal Ship, die ons langs de
meeste imposante gevelkunstwerken van Oostende leidt. Sinds het ontstaan van Crystal Ship
zijn er ieder jaar (m.u.v. 2020) een aantal gevelschilderijen bijgekomen, of werden sommige
vervangen. Intussen vallen er al 59 kunstwerken te bewonderen.
Onderweg zal er ook tijd en plaats worden gemaakt voor een relaxte tussenstop.
Zorg ook zelf dat je voldoende drank mee hebt, hou rekening met elkaar en respecteer het
verkeersreglement.
Afspraak: Om 14u aan het standbeeld van de 3 Gapers, Zeedijk, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 04/06.

 Zaterdag 12/06: OOSTENDSE KREKENWANDELING
Er valt meer te zien en te beleven aan de Kust dan enkel de zee en het strand. De Oostendse
Krekenwandelroute is daar een uitstekend voorbeeld van. Het stadsrandbos krijgt steeds
meer vorm, de kreken staan op hun mooist en de Groene 62 doet dienst als perfect
uitkijkpunt. Een kustwandeling zonder één keer de zee te zien. We doen een stuk van de route
(ong. 6 km). Deze gaat door het prachtige, historische krekengebied en de polders ten
zuidoosten van Oostende. Velden, bosjes, weiden en kreken en de daarbij horende fauna en
flora typeren de route. In het open gebied krijgt de ruisende wind vrij spel tussen de
rietplanten en bomen. Via de vroegere spoorwegbedding Oostende-Torhout (Groene 62)
brengt de route ons naar de Kinderboerderij of naar een terrasje in het nabijgelegen Stene.
Afspraak: Om 14u op het Mariakerkeplein of om 14u20 op de parking aan de Sportparklaan.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 11/06 en vermeld waar je afspreekt.

 Zondag 20/06: BEZOEK AAN HET KASTEEL VAN LAARNE
Op een boogscheut van Gent vind je het schitterende Kasteel van Laarne. Het kasteel is één
van de mooiste en best bewaarde waterburchten van het land. Uitzonderlijke meubels,
wandtapijten, schilderijen en de Europees vermaarde zilvercollectie van Claude Dallemagne
zorgen voor een onvergetelijk bezoek. Dankzij de gloednieuwe movieguide (wordt gesponsord
door de vereniging) duik je in het verleden van het kasteel en kom je alles te weten over de
HEKSEN van Laarne. Het bezoek duurt 1,5 uur en er zijn heel wat trappen te nemen!
Leden betalen € 5 (we sponsoren € 5), niet leden betalen € 10.
Afspraak: Om 14u voor de deuren van het kasteel, Eekhoekstraat 5 te Laarne of om 12u45 op
het Mariakerkeplein te Oostende voor carpooling.
Prijs: € 5 of € 10
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 5 of € 10 storten voor 14/06.
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 Zaterdag 26/06: WANDELING IN NATUURRESERVAAT 'DE IJZERMONDING'
We nemen de tram richting Nieuwpoort Ysermonde. Vandaar gaan we te voet tot de veerboot.
Aan de overkant van de IJzer wandelen we enkele kilometers. In het natuurreservaat zijn er
vogels te spotten dus neem gerust je verrekijker mee.
Nadien gaan we iets drinken in Nieuwpoort stad.
Iedereen zorgt voor zijn/haar eigen tramkaart of abonnement.
Afspraak: Om 13u15 in de inkomhal van het station Oostende (we nemen de tram van 13u34).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 23/06.

 04/07: BEZOEK AAN 'TRIENNALE BRUGGE' (DEEL 1)
Wat Beaufort voor de kust betekent, is de Triënnale voor Brugge. Deze derde editie start
onder de noemer trauma. Om de 3 jaar laat de stad een keur van (inter)nationale architecten
en kunstenaars los op het Unesco erfgoed. In de derde editie gaan de kunstenaars voorbij het
Brugge van de postkaartjes en brengen ze je naar de donkere steegjes, achterpoortjes,
binnenplaatsjes en werven.
Er zijn dertien kunstwerken, wij bezoeken er vandaag zes. De rest gebeurt in een volgende
wandeling.
We starten de wandeling vanaf het station richting Minnewaterparking en Begijnhof tot aan
de Burg. Vandaar wandelen we naar de Poortersloge en van daaruit richting t'Zand en station.
Onderweg vinden we vast wel een leuk terrasje.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenzaal van station Oostende (we nemen de trein van 13u44),
of om 14u aan de ingang van station Brugge (kant bushaltes).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 02/07 en vermeld waar je afspreekt.

Niet vergeten:
- Zorg dat je steeds een mondmasker bij je hebt.
- Alle reserveringen werken met een tijdslot. Wees op tijd. We kunnen niet wachten.
- Bij afwezigheid de verantwoordelijke steeds verwittigen.

