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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VRIENDENKRING VOOR SINGLES VAN 35 TOT 60 JAAR
Rek.nr. 979-5249391-47
Het bestuursteam :
Lidgeld: 30,- €/jaar
genyflore@niet-alleen.be
Onze website: www.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 – OKTOBER - 2007
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux - Stokkellaan 175 – 8400 Oostende
TERUGBLIK
De zon ontbrak meestal op de afspraak deze zomer, maar we hebben er het beste van
gemaakt en ons niet altijd laten afschrikken door wat regen. De Vurige Maandagen waren
telkens weer een succes: we schuilden bij wat minder weer met zijn allen op “ons overdekt
terras” op de zeedijk om te genieten van de ambiance die het vuurwerk meebrengt.
Om de vakantieperiode af te sluiten zijn we met een beperkte groep en zonder regen naar
Brussel getogen voor “Boterhammen in het Park”. De afwezigen hadden ongelijk: het was er
superzalig in het Warandepark en de boterhammen waren méér dan voortreffelijk, om maar
te zwijgen van het optreden van Bart Peeters, die zelfs de meest onverstoorbare deed
swingen. Ondertussen was Genyflore zich aan het voorbereiden voor het geplande weekend
naar de Ardennen. Iedereen was vol lof over de organisatie en de manier waarop ze dit
groepsgebeuren in goede banen leidde (dit heeft ondergetekende, jullie thuisblijvende
pennenlikker méérmaals mogen aanhoren). De prachtig gelegen gîte, de afvaart van de Lesse
die velen zich nog lang zullen herinneren, de barbecue bij valavond en nog zoveel meer……
we hebben beduidend wat gemist! Een dergelijk weekend is zeker voor herhaling vatbaar…
De 1ste zondag van september, terwijl onze Ardennenreizigers aan de terugrit waren
begonnen, zijn we met enkele enthousiastelingen naar Brugge getogen.
We waren er onverhoeds uitgenodigd op een tuinfeest in de binnenstad en dorstig als we
meestal zijn, lieten wij ons de aangeboden drankjes welgevallen alvorens ons wandeling te
starten met bezoek aan een 3-tal kunstgalerijen.
Genieten in goed gezelschap primeert altijd bij onze uitstappen. Wij houden van cultuur maar
zijn nu weer niet zo’n freaks dat we alles in detail moeten bekijken en bestuderen gedurende
uren. Voor sommigen is “cultuur” iets dat zwaar op de hand is, maar door de manier waarop,
willen we jullie ervan overtuigen dat cultuur niet persé saai hoeft te zijn.
(Linda)
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a VRIJDAG 05/10: KENNINGSMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
We genieten van een drankje en een gezellige babbel met zicht op zee. Het is er rustig
vertoeven: 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: om 20h
Aanwezig: Linda, Eddy (bellen naar Linda ten laatste om 18h)

TER INFO: ZATERDAGAVOND 06/10: 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 07/10: WANDELING LANGS HET WATER MET BEZOEK AAN HET
SCHIP “MERCATOR”
Met Open Monumentendag kozen we om in alle rust op het schip “De Nele” te varen ,
ver van alle drukte van de bij het grote publiek bekende bezienswaardigheden. Toen rees
bij Eddy het voornemen om eens een kijkje te nemen op de “Mercator”, het voormalige
schoolschip van de Belgische koopvaardijvloot. Het authentieke interieur van deze
historische driemaster werd behouden en is momenteel ingericht als nautisch museum.
Aan boord bevinden zich vele uitheemse voorwerpen, verzameld tijdens de vaartijd.
Afspraak: om 14h00 voor een koffie in de “Faro”, Vindictivelaan 3b.
Van hieruit hebben we al een mooi zicht op de Mercator.
Prijs: 3,50 € (audiogids inbegrepen)
Aanvang: vertrek naar het schip om 14h45.
Aanwezig: Eddy (bellen a.u.b)

MAANDAG 08/10 :
BETAALDAG VOOR ETENTJE MET DANS IN BRUGGE : 12,- € overschrijven!!!
a ZATERDAG 13/10: PRAATCAFE IN “DE ZEEGEUZEN” EN OKTOBERFOOR
De oktoberfoor beheerst zowat het ganse centrum van de stad en de sfeer er rond willen
we ook wel eens proeven. Voorafgaandelijk treffen we elkaar in ons gezellig café: bezocht
door velen omwille van het warm eikenhouten kader, de vlotte herkenbare muziek en last
but not least: je krijgt er dorst… van het vele praten!
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat (tussen het Mijnplein en de Van Iseghemlaan, –
schuin tegenover ”De Artiest”)
Aanvang: om 20h
Aanwezig: Eddy, Linda (bellen naar Eddy ten laatste om 10 uur ’s morgens)
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a ZONDAG 14/10: OPENDEURDAGEN “WEEK VAN HET BOS” IN BEERNEM
Er valt heel wat te beleven in het domein Lippensgoed-Bulskampveld: Er zijn themawandelingen in het domeinbos en de Eendenputten, rondleidingen in het heidereservaat.
In het opvangcentrum voor vogels is er ook opendeurdag, met het lossen van roofvogels.
Verder kan men er een overdekte boerenmarkt en kruidenworkshops bezoeken alsook
ijsbereiding in de hoeve proeven.
Afspraak: Aan het station van Oostende, ten laatste om 14h, ofwel in het Cafétaria van
het domein om 15 uur.
Aanwezig: Linda, Eddy (bellen naar Linda ten laatste zondagvoormiddag tegen 10 uur.)
Opmerking: Bij regenweer gaat deze activiteit niet door maar blijft de afspraak dezelfde
met een aangepast programma.

De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door de activiteiten ervan.
-Aristotelesa DONDERDAG 18/10: LEZING “FREE WHEELEN MET FREUD”
Deze lezing wordt gegeven in het kader van de Bibliotheekweek.
Sigmund Freud, grondlegger van de psychoanalyse, wordt op de rooster gelegd.
Een aanrader als je iets over jezelf wil leren.
Plaats: Bilbliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7
Afspraak: Om 19h15 aan de ingang van de BIB
Aanvang: om 19h30

Prijs: gratis

Aanwezig: Linda – reservatie is noodzakelijk: gelieve daarom te verwittigen vóór
maandagavond 15/10!

a ZATERDAG 20/10: DANSAVOND MET ETENTJE OP HET LICHTSCHIP
“MAYFLOWER” IN BRUGGE
Een gezellig etentje hoeft niet eens duur te zijn en als je het kunt combineren met een
dansje achteraf is het mooi meegenomen. Op het menu:
Soep
Varkensgebraad met groentjes en kroketten
Soesjes met chocoladesaus
Plaats: De Mayflower: ligt aan de Katelijnepoort (rood schip ) Bargeweg 13, Brugge.
Afspraak: Om 19h00 in de lokettenhal van het station Oostende. De trein vertrekt er om
19h10. Vanuit Brugge (station) is het nog een 10-tal minuten wandelen. Laatste treinen
terug: 23h58 en 1h43. Carpooling kan ook: hiervoor bellen naar Genyflore.
Prijs: 12,- € voor het etentje, inkom dans gratis
Reserveren d.m.v. overschrijving op onze rekening vóór 08/10.
Aanwezig: Genyflore, Linda. We worden aan tafel verwacht om 20h00
HEB JE EEN GOED IDEE VOOR EEN ACTIVITEIT EN WIL JE HIEROP AANWEZIG
ZIJN? CONTACTEER DAN GERUST IEMAND VAN HET BESTUUR!

4

a ZONDAG 21/10: KOFFIE BIJ “BOUCQUEZ” – BEZOEK TENTOONSTELLING
VAN CHANTAL WANNYN EN WANDELING AAN ZEE
Het is de bedoeling dat we een rustige namiddag beleven. We genieten van een koffie en
een babbel om daarna de tentoonstelling “Close-up op bloemen” van één van onze leden te
bezoeken in het tehuis “Lacourt”,. Hier zal deze dame ons persoonlijk uitleg geven over de
toegepaste technieken in haar werk. Na dit bezoek, gaan we een frisse neus ophalen aan de
zeedijk en wandelen we verder richting centrum.
Plaats: Restaurant Boucquez, Troonstraat 83, Oostende (te bereiken met de tram, halte
Media-Center (100 m richting centrum)
Afspraak: om 14h in Restaurant Boucquez. We vertrekken om 14h45 naar “Lacourt”
Aanwezig: Het bestuur. Bellen naar Linda ten laatste om 10h.

Een wijs mens schaamt zich nooit iets nieuws te leren- en hij ontspant regelmatig zijn geest.
-Sophoclesa ZATERDAG 27/10: BOWLING- EN SPAGHETTIAVOND
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder de leden.
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 (bellen ten laatste tegen vrijdagavond 26/10 !)

aZONDAG 28/10: HALLOWEEN IN OOSTENDE
Een horde van huiveringwekkende schepsels maken onze straten onveilig, maar we gaan ze
onbevreesd tegemoet.
Plaats: Terras van Marvin’s room, St.-Petrus en Paulusplein
Afspraak: Om 14h30

Aanwezig: Linda en Eddy
Opmerkingen: Bellen naar Linda ten laatste om 10h00 s’ morgens

Geesten doen mij denken aan de gevatte spreuk van mannen over vrouwen,
dat je niet met en niet zonder ze kunt leven.
-Eugene O’Neill
a WOENSDAG 31/10: HALLOWEENAVOND + PARTY IN HET KURSAAL
Om 20 uur is er een groot Halloween spektakel op het Sint-Petrus en Paulusplein.
Dit is een Engelse productie in openlucht met steltenlopers, muziek, pyrotechnische
effecten en aangepaste verlichting.
Aansluitend kunnen we naar de party in het Kursaal gaan.
Plaats/afspraak: Aan Marvin’s Room om 19h45
Prijs: ca. 8 € voor de party in het Kursaal. (navragen bij Genyflore voor het juiste bedrag)
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Enkel het spektakel? Bel dan naar Linda op woensdagvoormiddag.
Wil je mee naar het Kursaal? Bel Genyflore ten laatste op dinsdag 30/10 tegen 12h.

