1

België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES
Rek.nr. 979-5249391-47
Lidgeld: 30,- €/jaar
Onze website heeft een nieuw kleedje
gekregen: www.niet-alleen.be

Het bestuursteam :
genyflore@niet-alleen.be
linda@niet-alleen.be
eddy@niet-alleen.be
bestuur@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/26.88.95
059/50.22.11

Onze bestuursleden kunt u ofwel per e-mail, ofwel telefonisch bereiken (vast nummer heeft
de voorkeur, zie bovenaan), of GSM: Linda (0473/26.46.51), Eddy ((0486/50.12.82) en
Genyflore (0499/26.12.01,dit nummer enkel te gebruiken bij zeer dringende gevallen!!)

NIEUWSBRIEF –

september - 2007

Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux - Stokkellaan 175 – 8400 Oostende
Redactieleden : Genyflore – Linda - Eddy
AANKONDIGINGEN en BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Enkele onder ons vragen zich af waarom ze altijd moeten verwittigen van hun komst.
Dit willen we hierbij graag eens uitleggen:
-

-

-

er kan altijd iemand van het bestuur plots verhinderd zijn omwille van onvoorziene
omstandigheden (zoals ziekte, overmacht, familie, werk etc…). In dit geval kan de
verantwoordelijke de mensen die zich aangemeld hebben verwittigen om eventuele
aanpassingen van het programma of het wegvallen van de activiteit mede te delen;
we vinden het een kwestie van elementaire beleefdheid tegenover de bestuursleden om je aanwezigheid aan te kondigen, want wij spannen ons telkens weer in
om plaatsen te reserveren en/of er tijdig te zijn voor jullie!.
DAAROM: we zullen het vanaf deze maand niet meer uitdrukkelijk bij elke
activiteit vermelden, tenzij een reservatie nodig is of een bepaalde termijn moet
worden gerespecteerd. Anders volstaat een telefoontje ten laatste tegen 10 h ’s
morgens van de dag van de activiteit zelf. We rekenen stellig op jullie begrip en
medewerking om dus bij elke activiteit jullie komst aan het aanwezige bestuurslid
mede te delen (telefonisch of per e-mail).
Met dank en namens het bestuur:
Genyflore, voorzitster

VAN VRIJDAG 31/8 TOT EN MET ZONDAG 2/9:: WEEKEND ARDENNEN.
Afspraak: Samenkomst op vrijdag 31/08 om 13 h op de parking van de Meubelzaak “De
Olifant” (aan het Kennedy Rond Punt)
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a ZONDAG 02/09: WANDELING IN BRUGGE
We hebben ook aan de thuisblijvers gedacht: we maken een wandeling door de binnenstad
en gaan naar de site Oud Sint-Jan, waar we op het binnenplein genieten van een drankje. Er
vinden er diverse tentoonstellingen plaats die we ook nog kunnen bezoeken.
Afspraak en plaats: Om 14 h in de lokettenhal van het station Oostende of om 14h25 in de
lokettenhal van het station Brugge (aan de hoofduitgang). De trein vertrekt om 14h10.
Prijs: De tentoonstellingen: gratis, de treinreis h/t bedraagt 4,20 €
Aanwezig: Linda

a VRIJDAG 07/09: KENNINGSMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
De ideale gelegenheid voor kandidaat-leden om eens kennis met ons te maken.
Plaats: Taverne Floride, Albert-I-Promenade, Oostende (op de zeedijk, niet ver van de
Venetiaanse Gaanderijen, richting Kursaal)
Afspraak: vanaf 20 h
Aanwezig: het bestuur (we rekenen zoals altijd op een talrijke opkomst)

a ZATERDAG 08/09: FILMFESTIVAL OOSTENDE: HENRI STORCK
Het Henri Storckjaar wordt georganiseerd als herdenking aan de geboorte in 1907 van
deze Oostendse cineast. Henri Storck bracht grote vernieuwing in de documentaire film
die hij uitbouwde tot kunstfilm. Hij was een voorloper van de “cinéma du réel” – de cinema
van de werkelijkheid. Hij verwierf hierdoor wereldfaam en was officieel cineast van de
Stad Oostende tijdens het interbellum en na WO II. Een stuk geschiedenis de moeite
waard om te zien!. Meer info op de website van stad Oostende.
Plaats: Kinepolis, Oostende (op het terrein van de Hippodroom Oostende, Astridlaan)
Afspraak:
Om 9h45 aan de ingang van Kinepolis (de tram stopt recht tegenover Kinepolis) voor de
filmliefhebbers; er worden verschillende films getoond die ons een kijk geven op de
ontwikkeling en de geschiedenis van Oostende (van 10-12h)
Om 12h30 in de resto Boucquez, Hoek Troonstraat 83 / Northlaan te MariakerkeOostende voor een etentje in aangenaam gezelschap”
Om 14h30 in de resto Boucquez voor een wandeling
Prijs: Gratis met tickets van de Cultuurdienst
Aanwezig: Eddy.
We zullen een 6-tal tickets voor onze vereniging reserveren, gelieve daarom vóór woe.
05/09 Eddy van jullie komst te verwittigen: ’t zal voor de rappen zijn....

TER INFO: ZATERDAGAVOND 08/09: DANSAVOND VAN CLUB CUPIDO
Voor deze activiteit kunnen onze leden-dansliefhebbers onder elkaar afspreken!
Ten Stuyver, Stuyverstraat, Oostende, vanaf 20h30 (6,50 € inkom)

a ZONDAG 09/09: OPEN MONUMENTENDAG
Wij nemen de gelegenheid te baat om de sites te bezoeken die uitzonderlijk toegankelijk
zijn in Oostende We doen een tochtje op het schip “De Nele” , verkennen het Militair
Hospitaal en het Godtschalck-Tehuis, telkens onder begeleiding van een deskundige gids.
Indien mogelijk, bereiken we het Oosteroever met de overzetboot. (1,50 €).
Afspraak: om 13h30 in het Waterhuis, Visserskaai (tegenover het station)
Aanvang: 14h

Aanwezig: Linda, Eddy
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a ZATERDAG 15/09

MEXICAANS ETENTJE MET ACHTERAF DANS

Dit restaurant werd ons sterk aanbevolen: heel lekker, heel gezellig en niet duur! Proberen
dus! En het bestuur heeft voor jullie ook de nieuwe danslocatie om de hoek “getest en voor
goed bevonden”: Harry’s Place in de Langestraat, waar je kunt dansen op en meezingen met
muziek uit de jaren 60-70-80. En de ambiance krijg je er kosteloos bij! Een aanrader...
Plaats/afspraak: Restaurant El Mariachi, Kapucijnenstraat 44, Oostende, om 20h30
Aanvang: 21 h voor het etentje
Prijs: hoofdgerecht tussen 15,- € en 18,- €

Aanwezig: het bestuur. Reserveren verplicht: Genyflore verwittigen ten laatste tegen
woensdagavond 12/09 voor het etentje

a ZONDAG 16/09 SEPTEMBER: CARTOONFESTIVAL KNOKKE:
Van hilarisch tot subtiel, van absurd tot maatschappijkritisch, van ontroerend tot ironisch.
Het Internationaal Cartoonfestival Knokke-Heist stelt de beste cartoons van over de hele
wereld tentoon.
We nemen een Pluskaart met de tram aan de prijs van 5,- €. Daarin zijn vervoer en
toegang inbegrepen. Alle 10 minuten vertrekt er een tram naar Knokke-Heist. Voor de
Lagunahal stappen we af aan de halte Duinbergen. Dan zijn het nog ca. 10 min. te voet.
Plaats: Lagunahal, Krommedijk, Duinbergen
Afspraak: We spreken af om 13h30 aan de tramhalte station Oostende (jullie kunnen
natuurlijk ook met de auto komen. Afspraak dan om 14h30 ter plaatse ingang Lagunahal).
Aanwezig: Genyflore (reserveren ten laatste twee dagen voordien: 059/51.81.66)

a VRIJDAG 21/09: SHOW MET KAMAGURKA “KAMA ZINGT KAMA”
De show is een aanéénschakeling van sketches, filmpjes en songs en toont een heel andere
Kamagurka dan die we gewend zijn. Hij wordt ondersteund en bijgestaan door muzikant
Johan Desmet. Meer info op de website van stad Oostende.
Plaats: Club Terminus (linkervleugel Stationsgebouw) Oostende
Afspraak: vanaf 19 h in het Waterhuis (tegenover het station)
Aanvang: 20h00

Prijs: gratis en voor niks

Aanwezig: Linda (zij reserveert voor onze groep 10 kaarten: gelieve daarom te verwittigen
vóór maandagavond 17/09!)

a ZATERDAG 22/09: SPAGHETTI- EN BOWLINGAVOND MET AANSLUITEND
BEZOEK AAN EEN SPECTACULAIRE VUURSHOW IN HET KADER VAN BROK
Pyromantiek met de voorstelling ‘Eddy’: spectaculaire vuurshow om bij weg te dromen!
Vier vrolijke figuren, gepassioneerd door het flakkeren van vlammen, de geur van lampolie,
het roet dat steeds in hun poriën blijft hangen. Op het eerste zicht een stoere bende, tot
je ze in levende lijve leert kennen: een wervelende combinatie van vuur en romantiek.
Geen glitter-stunt-vuurshow, maar een tedere voorstelling met veel humor. Dit alles in de
straatvoorstelling “Eddy” die zo’n 35 minuten duurt. Laat je verleiden door Pyromantiek
Plaats: Bowling in de Sint-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Place Marie-Josée)
Afspraak: om 19h voor de spaghetti-eters, om 20h stipt voor de bowlers

Prijs: 14,- € voor de spaghetti + 2 spelletjes +1 drankje naar keuze, of 3,40 € /spel p.p.
Aanwezig: Genyflore
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a ZONDAG 23 SEPTEMBER: DAGTRIP MET BEZOEK AAN HET CANADAMUSEUM MET ZIJN PRACHTIGE TUINEN
Een echte aanrader volgens Eddy, die ook een beetje onze gids zal zijn. Hij is er al een
paar keer geweest en vindt het gewoon een MUST om te bezoeken.
Dit is geen gewoon museum: dit is ontstaan door de belofte van een zoon aan zijn vader om
de gruwel van WO II wakker te houden en de mensen ervan te weerhouden, opnieuw oorlog
te voeren. Op het domein zijn er ook 3 prachtige tuinen te bezichtigen: een romantische
Franse tuin met duizenden rozen, een Engelse landschapstuin met vijvers en watervallen en
een Japanse tuin met een pracht aan rotsblokken die de levensweg van de mens
symboliseren.
Bezoek aan de tuinen is enkel onder begeleiding en de gids is GRATIS!
Bovendien is de gids op zichzelf al een belevenis! Die leidt je op een ontzettend ludieke
manier door het terrein.
Plaats: Het Canadamuseum te 9991 Adegem, Heulendonk 21
Afspraak: om 13h30 spreken we af op de parking van de meubelzaak de Olifant (aan het
Kennedy Rond Punt te Oostende) om dan ter plaatse de carpooling te bespreken
Aanvang: Het museum is open van 10-18 h
Prijs: 8,- € voor een combiticket (museum met tuinen incl. gids) ; wie wil kan ook nog het
miniatuurmuseum bezoeken aan 2,- €
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De rondleiding in de tuinen is wel gratis maar moet vooraf gereserveerd
worden, daarom ten laatste tegen dinsdag 18/09 Eddy van jullie komst verwittigen!

aZATERDAG 29/09: BALKANPARTY IN DE DROOGE COO
Een surprise feestact met aansluitend een party met dj Coconuts
Plaats: Drooge Coo = aan het einde van de Koninklijke Gaanderijen, bij het standbeeld
Leopold II, achterzijde zwembad op de zeedijk
Afspraak: om 20h30 ter plaatse (de act begint om 20h30 – de party om 22h30)
Prijs: 10,-€

Aanwezig: Linda

Opmerkingen: Het aantal deelnemers is beperkt. Bellen ten laatste op woensdag 19/9

a ZONDAG 30 SEPTEMBER : FIETSTOCHTJE MET BEZOEK VILLA ZEPHYRS
We fietsen naar Middelkerke, waar we een eerste stop nemen. Dan rijden we verder naar
Westende waar we De Villa Les Zéphyrs bezoeken. In deze gerestaureerde villa kun je
zien hoe een (iets meer gefortuneerde) familie in de jaren 30 haar vakantie aan zee
doorbracht. Op een interactieve manier ontdek je er de geschiedenis van Westende-Bad,
de kustarchitectuur, de vakantie van de bourgeoisie en het huisperoneel. De filmpjes en
talrijke foto’s geven mooie sfeerbeelden van het toerisme tijdens het interbellum. De
fietsroute op de terugweg wordt een verrassing.
Plaats/afspraak: Parking Maria-Hendrikapark (wie geen fiets heeft kan er kostenloos één
van de stad huren) om 14 h; we vertrekken om 14h15
Prijs: 2,- € voor de inkom van het museum
Aanwezig: Georges
Opmerkingen: Wil je mee? Dan bel je Genyflore ten laatste op zaterdag 29/09 tegen
12h. Bij regenweer gaat de activiteit door maar wordt het programma aangepast
(afspraak blijft dezelfde)
HEB JE EEN GOED IDEE VOOR EEN ACTIVITEIT EN WIL JE HIEROP AANWEZIG
ZIJN? CONTACTEER DAN GERUST IEMAND VAN HET BESTUUR!

