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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 2007: 30,- €/jaar
genyflore@niet-alleen.be
Bezoek ook onze website:
linda@niet-alleen.be
eddy@niet-alleen.be
www.niet-alleen.be

059/ 51.81.66
059/26.88.95
059/50.22.11

bestuur@niet-alleen.be

Onze bestuursleden kunt u ofwel per e-mail, ofwel telefonisch bereiken (vast nummer heeft
de voorkeur, zie bovenaan) of per GSM: Linda (0473/26.46.51), Eddy (0486/50.12.82) en
Genyflore (0499/261.201, maar via GSM moeilijk te bereiken, enkel in dringende gevallen!)

NIEUWSBRIEF – NOVEMBER- 2007
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN

Op vrijdag 9/11 hebben we een bezoekje gepland aan d’Oostendsche Revue. Daar deze
voorstellingen heel vlug volzet zijn, heeft het bestuur al een aantal kaarten aangekocht.
Men kan hiervoor inschrijven door storting van 9 € op onze rekening ten laatste vrijd. 2/11
(en bellen naar Genyflore).
***
Het is ALWEER (bijna) zover:
Ook dit jaar vieren we oudejaarsavond in De Artiest: het is er gezellig, het eten is er zeer
lekker en het kost geen “stukken van mensen”. Je kunt je menu zelf samenstellen met de
keuze uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten (vis/vlees) en 2 nagerechten. Prijs voor dit
alles (incl. ½fles wijn): ca. 35€.
De plaatsen zijn echter beperkt tot max. 15 personen. Wil je er zeker bij zijn? Reserveer
dan vlug door betaling van 35,- € op ons bovenstaand rekeningnummer.
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a DONDERDAG 1/11: SALSA FESTIVAL IN DE LOUNGE BAR KURSAAL
In het kader van Halloween organiseert de Lounge deze salsa-avond met als dresscode
“Salsa Halloween “: wat dit mag betekenen laten we over aan de verbeelding van onze leden.
Eerst wordt er een initiatieles gegeven van 21.00 tot 22.00 uur. Dus geen excuses meer
dat je “niet kan dansen”: bij deze zal je het meteen onder de knie hebben!
Plaats: Lounge Bar, Kursaal, ingang via de zijkant (Westhelling
Afspraak: Om 20.00 uur in Taverne “Rood” op de hoek Oosthelling / Van Iseghemlaan (in
het prachtig gerestaureerde hoekgebouw)
Aanvang: Om 20h00 zijn de deuren geopend in de Lounge
Prijs: 6,- €
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Bellen naar Genyflore ten laatste om 12 uur

a ZONDAG 4/11: WANDELING NAAR BREDENE MET BEZOEK AAN HET CC
ANTO DIEZ: PERMANENTE EN TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
We nemen rustig de tijd om een duinenwandeling te maken en een stukje van deze
kustgemeente te ontdekken, alvorens verder te stappen richting Rijckewaertshoeve.
Deze hoeve, daterend uit de 17de eeuw, werd aangekocht als cultureel centrum en
vernoemd naar Anto Diez (1914-1992), een herhaaldelijk gelauwerd Bredense kunstschilder
die de gemeente een unieke schilderijencollectie schonk.
De heer Roger Meert, verantwoordelijke van het Anto-Diez centrum, zal ons persoonlijk te
woord staan en ons wat uitleg verschaffen bij ons bezoek.
Er is tevens een expositie met werken van Martina Träger (keramiek) te bewonderen
Plaats: CC Anto Diez, Bosduivestraat 22, Bredene.
Afspraak : Om 13h30 in het tramhuisje aan het Station Oostende
Aanvang: Het bezoek aan het cultuurcentrum vangt aan omstreeks 15h30
Prijs: gratis
Aanwezig: Linda (bellen naar Linda, ten laatste om 10 uur)

a VRIJDAG 9/11: EEN AVONDJE LACHEN MET “D’OSTENDSCHE REVUE”
Tijdens deze revue wordt gelachen met de actualiteit en de Oostendse politiek. Het
centrale thema is de opwarming van de aarde, vandaar ook de naam van deze productie:
“Met èèn bèèn in zèè”. Goed om alle stress achter je te laten en je lachspieren eens een
goeie beurt te geven !
Plaats: Oostends Variété Theater, Hoek Langestraat en Christinastraat
Afspraak: Om 19h30 ter plaatse
Aanvang: Om 20h
Prijs: 9 €
Aanwezig: Genyflore (zo vlug mogelijk bellen, ten laatste op vrijdag 2/11)
Opmerkingen: Na afloop (omstreeks 22h30) vertrekken we naar de Oosthelling, Taverne
“The Vip Room”, waar men zich ook aan een danspasje kan wagen. We kunnen het ook eens
proberen in “La Notte”, een kleine en gezellige dancing/nachtclub in de Van Iseghemlaan
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a ZONDAG 11/11 : HERDENKING WAPENSTILSTAND IN IEPER
Een uitstekende gelegenheid om, op deze memorabele dag, erop uit te trekken naar de
plaats waar het allemaal gebeurde. We bezoeken de streek in en rond Ieper: Om 11 uur is
er een speciale Last Post plechtigheid en om 12h30 een beiaardconcert. Daarna nemen we
de tijd voor een hapje en een drankje, bezoeken we het “In Flanders Fields Museum” en
verkennen we nog andere stille bezienswaardigheden.
Afspraak: Lokettenhal Station Oostende om 9h15 voor carpooling
Prijs: gratis, uitgezonderd inkom Flanders Field Museum (7,50 €)
Aanwezig: Eddy en Linda
Opmerkingen: Bellen naar Eddy, ten laatste op vrijdagavond 9/11

a VRIJDAG 16/11: KENNISMAKINGS-EN ONTMOETINGSAVOND
We genieten van een drankje en een babbel in het door ons goed gekende café. Het is er
rustig en gezellig en daarom de ideale gelegenheid voor kandidaat-leden om kennis te
maken met onze vriendenkring.
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat (tussen Mijnplein en Van Iseghemlaan)
Afspraak: Om 20h
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bellen naar Linda (1 uurtje op voorhand mag ook nog)

a ZONDAG 18/11: EXPO “PIGGY BOARDS” en “INTELLECTUAL GNOMES” van
Rik DELRUE. Meet & Greet met de kunstenaar in de Venetiaanse Gaanderijen.
In het project Piggy Boards draait alles rond het fenomeen “sparen”. Aan de hand van het
icoon bij uitstek –spaarvarkens- toont Rik Delrue welke betekenis de mensen meestal aan
dit begrip geven. Hiervoor klampte hij mensen aan in gevangenissen, asielcentra en op
straat. Tijdens zijn gesprekken ontdekte hij dat lang niet iedereen sparen associeert met
geld. Het gaat ook over de natuur sparen, zuiver water sparen, zelfs mensen sparen….
Deze kunstenaar presenteert ook zijn Intellectual Gnomes. Deze tuinkabouters zijn een
samenstelling van (pseudo)intellectuele- en volkscultuur. Het uiteindelijke resultaat zijn
witte tuinkabouters uit porselein. Ze werden verstuurd naar keramisten over de hele
wereld, met de bedoeling die te voorzien van een persoonlijke toets.
In het centrum van de stad zijn polyester varkens opgesteld waarop bewoners hun ideeën
die ze gespaard willen zien met krijt schrijven.
Plaats: Venetiaanse Gaanderijen, Zeedijk te Oostende.
Afspraak: Om 14 uur aan de Floride (een paar horecazaken verder, richting centrum)
Aanvang: 14h30
Prijs: gratis
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen uiterlijk op woensdag, 15/11
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a ZATERDAG 24/11: DANSAVOND MET CLUB CUPIDO.
We kunnen deze avond eens kijken wat Club Cupido in Brugge te bieden heeft aan schoon
volk en dito muziek!
Plaats: De Vossemeersen, Vossenstraat 80, Assebroek-Brugge (500 m. van Carrefour
St.Kruis)
Afspraak: Lokettenhal station Oostende om 20h voor carpooling of om 21h ter plaatse.
Aanvang: vanaf 20h30
Prijs: 6,50€ inkom
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Ten laatste tegen donderdagavond 22/11 Genyflore bellen voor carpooling
en reservatie van het aantal plaatsen

a ZONDAG 25/11: “OP DE KOFFIE IN HET BROELMUSEUM” te KORTRIJK in
het kader van “DE WEEK VAN DE SMAAK”

Naast de tentoonstelling van schilderijen en sculpturen van kunstenaars die sinds de 16de
eeuw in Kortrijk gewoond en gewerkt hebben, is er tevens “Het Halewijn Servies” van
Frans Gentils te bekijken. In ‘Het Halewijn Servies’ probeert hij de mystiek van het
middeleeuwse lied van Heer Halewijn te visualiseren. (het verhaal gaat over Halewijn, die
met gezang de vrouwen verleidt en doodt maar zich op zijn beurt door een maagd laat
verleiden en onthoofden). Het servies begint daar waar het lied stopt, namelijk wanneer in
de laatste strofe Halewijns hoofd op de tafel wordt gezet. Op 128 borden heeft hij de
snoodaard uitgetekend in al zijn hoedanigheden. Door uit het servies te eten, zou je de
krachten van Halewijn opnemen en in de voetsporen van de Kelten treden, die geloofden
dat je op die manier de kracht van iemand kon overnemen.
Wij beperken ons echter tot het genieten van een heerlijke verwenkoffie met Kortrijkse
lekkernijen. In het aangename De Coene interieur van de Orangerie serveren ze de
dampende koffie in originele porseleinen koffiekopjes.
Na deze pauze, trekken we nog even de stad in op verkenning.
Plaats: Broelmuseum Kortrijk, Museum voor beeldende en toegepaste kunst, Broelkaai 6.
Afspraak: Om 13h00 in de lokettenhal van het station Oostende.
Aanvang: De trein vertrekt in Oostende om 13h10 en in Brugge om 13h33. .Aankomst te
Kortrijk: 14h12
Prijs: 3,- € voor de verwenkoffie en 2,-€ voor het toegangsticket Broelmuseum
Treinreis h/t: 9,80 €
Aanwezig: Het bestuur (bellen naar Linda ten laatste om 10 uur)

a VRIJDAG 30/11 BOWLING- EN SPAGHETTIAVOND
Dit keer gaan we eens bowlen op een vrijdag: gezellig samenzijn, een balletje gooien en
eventueel een lekkere spaghetti eten vooraf, méér moet dat niet zijn om de maand af te
sluiten en ons voor te bereiden op de laatste maand van dit jaar.
Plaats: Bowling in de St.-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Marie-Joséplein)
Afspraak: Om 19h30 voor de spaghetti-eters, om 20h30 stipt voor de bowlers
Prijs: 14,-€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1 drankje naar keuze, of 3,40€/spel p.p
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Bellen ten laatste tegen donderdagavond 29/11 bij Genyflore

