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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

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 – JULI & AUGUSTUS 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
Altijd een mond- en neusmasker bijhebben en eventueel 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
15/07
20/07
20/07

- Zie hieronder ook bij de ‘activiteiten voor de volgende maanden’
– Chantal verwittigen en € 5 storten voor Wijnendalebos/kasteel op 01/08.
– Chantal verwittigen voor Brussels by Water op 15/08.
– Eric verwittigen en € 10 storten voor de wandeling in Het Zwin op 29/08.
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ACTIVITEITEN VOOR DE VOLGENDE MAANDEN
Op zondag 12 september brengen we een bezoek aan MEET THE MASTERS in Brussel. Deze
wervelende tentoonstelling neemt u mee door drie eeuwen Vlaamse schilderkunst. De 360°projecties en de hoogtechnologische beelden brengen de werken van Jan van Eyck, Bruegel en
Rubens terug tot leven. Vandaag vervolgen we met deel 2 van onze wandeling door Stad Brussel
Afspraak om 8u30 in de inkomhal van het station Oostende. Vermits er nog met tijdslots wordt
gewerkt, vragen we zeker voor 31/07 Chantal te verwittigen en € 5 op onze rekening te storten
(er wordt € 3,50 per deelnemend LID gesponsord door de vereniging).
We vragen nog eens met aandrang om jullie reservaties UITSTLUITEND per mail aan
info@niet-alleen te willen versturen! Andere wegen zoals sms, messenger, whatsapp worden
gemakkelijk over het hoofd gezien; bovendien heeft de rest van het bestuur dan geen weet
van jullie reservatie en maakt dit het bijhouden voor ons een stuk gecompliceerder!

 Zondag 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 deze 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. 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.

 Zaterdag 10/07: DUINENWANDELING VAN BREDENE NAAR DE HAAN
De duinenwandeling van ongeveer 5 km start aan de tramhalte Bredene Renbaan
(Staf Versluyscentrum). In De Haan kunnen we genieten van een terrasje.
Iedereen zorgt vaar zijn/haar eigen tramkaart of abonnement.
Afspraak: Om 13u45 op het Mariakerkeplein (carpooling) of om 14u30 aan Staf
Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene. Tramhalte Bredene Campings is het dichtstbij.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 09/07.

 Zondag 18/07: APERO SUNDAY
Middelkerke weet de zomer op te fleuren met enkele optredens die we gratis kunnen
bijwonen. Vandaag willen we erbij zijn in Sint-Pieters-Kapelle voor The Sue Price Party Band.
De weelderige zangeres Sue Price bouwt feestjes met haar geheel uit kleur en fantasie
opgetrokken begeleider Rudolfo Il Magico en haar vocaal overbegaafde Phantom of Paradise
Lost. Ze verrassen ons met muziek uit de Golden Sixties die iedereen nauw aan het hart ligt.
Hun enthousiasme is aanstekelijk en zet aan tot meedoen.
Uiteraard is er ook een rijk aanbod van drankjes, aperitief en hapjes.
Afspraak: Om 11u30 op het Jonckvrouwe Gelaplein te Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 16/07.
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 Zondag 18/07: BEZOEK AAN KUNSTHALLE ERVINCK
Het Gemeentestuur Middelkerke sloeg de handen in elkaar met beeldend kunstenaar Nick
Ervinck om de 'ontwijde' kerk van Sint-Pieters-Kapelle nieuw leven in te blazen.
Ervinck kennen we o.a. van Beaufort en 'Olnetop', het knalgele kunstwerk aan het strand van
Westende, waarin we een opspattende waterdruppel herkennen.
Deze zomer is in de dynamische ruimte van de kerk een expo te bewonderen met monumentaal
en minimalistisch werk van Nick Ervinck. In een aparte 'wondertoren' laat de kunstenaar ons
meegenieten met werken uit zijn privécollectie van meerdere artiesten.
Voor het bezoek is een mondkapje verplicht.
Afspraak: Om 14u op het Jonckvrouwe Gelaplein te Sint-Pieters-Kapelle (Middelkerke).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 16/07.

 Zaterdag 24/07: FIETSTOCHT 'CRYSTAL SHIP'
Nadat de vorige fietstocht wegens slecht weer werd afgelast, hopen we vandaag op beter
weer. We wagen 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 meer dan 60 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 Ensorkerkje, Dorpstraat te Mariakerke-Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 22/07.

 Zondag 01/08: NATUURWANDELING IN WIJNENDALEBOS + BEZOEK
KASTEEL WIJNENDALE (BEIDE MET GIDS)
De historische waterburcht Kasteel van Wijnendale ten noorden van de stadskern, omringd
met 180 hectare bos, herbergt het roemrijk verleden van de 11de eeuw tot nu. We krijgen
uitleg van een gids zowel tijdens het bezoek van het kasteel als tijdens de natuurwandeling.
De gids wordt gesponsord door de Vriendenkring.
Afspraak: Om 13u op het Mariakerkeplein (carpooling) of om 13u45 voor de deuren van het
kasteel, Oostendestraat 390 te Torhout.
Prijs: € 5 (toegang kasteel, gids gesponsord)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen en € 5 storten voor 15/07.

 Zondag 08/08: WANDELING DOOR DE 'VLAAMSE SAHARA'
Geprangd tussen De Panne en de grens met Frankrijk (in de volksmond “De Schreve”
genoemd), ligt het imposante duinenreservaat De Westhoek. Samen met het aangrenzende
Calmeynbos, de Krakeelduinen, de Oosthoekduinen en de Franse duinen van Le Perroquet,
vormt de Westhoek het grootste duinmassief van onze kust en is al sinds 1935 beschermd.
Een wandeling door dit mini-Saharalandschap is een belevenis!.
Afspraak: Om 13u op het Mariakerkeplein (carpooling), of om 14u in Brasserie De Mol,
Duinhoekstraat 164 te Adinkerke.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 05/08.
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 Zondag 15/08: BRUSSELS BY WATER
We nemen de trein naar Brussel-Centraal. Na een tas koffie verkennen we een deel van Stad
Brussel, o.a. het Koningsplein, het Koninklijk Paleis, het Warandepark, de Congreskolom met
aan de voet het graf van de Onbekende Soldaat enz.
Na het middageten (broodje) nemen we om 15 uur ‘De Waterbus’, m.a.w. een gegidste
boottocht. De Waterbus is een intergewestelijke, klokvaste en filevrije ‘buslijn’ op het water
die je toelaat op een comfortabele en aangename wijze te verplaatsen in de kanaalzone tussen
Brussel, Schaarbeek, Neder-Over-Heembeek en Vilvoorde.
De boottocht, van zo'n 2 uur, wordt door de Vriendenkring gesponsord, iedereen zorgt wel
zelf voor zijn eigen treinticket.
Afspraak: Om 9u30 in de inkomhal van het station Oostende.
Prijs: GRATIS (boottocht gesponsord)
Aanwezig: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 20/07.

 Zondag 22/08: FIETSTOCHT NAAR GISTEL
We vertrekken aan het kerkje te Stene en rijden door het Schorregebied naar het kanaal
Plassendale-Nieuwpoort, dat we volgen tot aan de Gistelbrug. Daar rijden we landinwaarts om
te genieten van weidse landschappen en een mooie bomendreef. In Gistel kunnen we halt
houden om onze dorst te laven. De Groene 62 is het uitgelezen pad om relaxed terug te
fietsen naar ons startpunt. Deze mooie tocht met een gevarieerd landschap is circa 30 km.
Zoals steeds kunnen we wat napraten met een afsluitend drankje.
Neem wat water mee voor onderweg, zonnebescherming en een windjasje.
Afspraak: Om 13u aan de Sint-Annakerk, Stenedorpsstraat te Stene (Oostende).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen voor 20/08.

 Zondag 29/08: WANDELING IN NATUURPARK ZWIN
Vanaf het Oosthoekplein, starten we onze wandeling van zo'n 5,5 km. We wandelen via de
schaduwrijke Zwinbossen naar het natuurpark Zwin. We nemen hier een korte snack.
’s Namiddags bezoeken we de tentoonstelling 'Verdwenen Zwinhavens'.
In het Zwin Natuur Park heb je een prachtig zicht op het huidige Zwin. Hier zou je in de
middeleeuwen in de Zwingeul staan, die Brugge met de zee verbindt en Vlaanderen gouden
tijden bezorgt. De Zwingeul is ondertussen verzand en verdwenen maar komt in deze
bijzondere tentoonstelling terug tot leven, samen met de wereldhavens die er langs lagen.
In de exporuimte en het kijkcentrum van het park maak je dankzij vernieuwende
technologieën een tijdreis naar de middeleeuwen.
We keren terug via de Sint-Jansdijk naar het Oosthoekplein en sluiten de dag af met een
drankje en/of hapje.
Afspraak: Om 9u15 op het Mariakerkeplein (carpooling) of om 10u op het Oosthoekplein in
Knokke. Gratis parking in de Rijkswachtlaan. Vermeld bij inschrijven waar je afspreekt.
Prijs: € 10 (toegang tentoonstelling)
Aanwezig: Eric
Opmerkingen: Eric verwittigen en € 10 storten voor 20/07 (reservering tijdslot).
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.

