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België – Belgique
P.B
8400 Oostende
3/8954

VERENIGING VOOR SINGLES van 35 tot 60 jaar
Rek.nr. 979-5249391-47
Het bestuursteam :
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 (0499/26.12.01, maar moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!)

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

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN

Voor de toneelvoorstelling “Onderstad” op za. 08/12 vragen wij om TIJDIG te
verwittigen: ten laatste op woensdag 28/11 bij Linda reserveren
De oorspronkelijk op vrijdag 30/11 aangekondigde bowlingavond vindt plaats op
zaterdag 01/12/2007! DETAILS ZIE HIERNA.
a ZATERDAG 01/12: SPAGHETTI-, BOWLING EN DANSAVOND
Eerst een lekkere spaghetti eten en daarna de calorieën er terug “afgooien”.
Gezellig samenzijn, het in de bowling eens tegen elkaar opnemen, een babbeltje slaan, wat
wil je meer? Wie dan nog zin heeft, kan aansluitend nog een dansje wagen in Feestzaal
“Ten Stuyver”, waar Club Cupido weer een dansavond inricht.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Marie-Joséplein)
Afspraak: Om 19h00 voor de spaghetti, om 20h00 stipt voor de bowling (2 spelletjes)
Prijs: 14,- € voor spaghetti, 1 drankje en 2 spelletjes, of anders 3,40 € p.p.p.spel
Aanwezig: Genyflore, Eddy
Opmerkingen: Bellen ten laatste tegen vrijdagavond 30/11

Zondag 2/12: betaaldag voor de toneelvoorstelling “Onderstad” van 8/12
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a ZONDAG 2/12: DAGUITSTAP NAAR GENT MET BEZOEK AAN DE
TENTOONSTELLING VAN PAUL Mc.CARTHY IN HET S.M.A.K
Paul McCarthy wordt beschouwd als een van de belangrijkste levende kunstenaars. In zijn
werk ontmaskert hij de American Way of Life als een zwalpende, geobsedeerde mislukking.
Vanwege de omvang van sommige sculpturen onderging het museum grootscheepse
verbouwingswerken. Het reusachtige schip uit “Caribbean Pirates” – een parodie op het
paradijs – vult de ontvangsthal en vanaf dan is het fasten seat belts voor een trip door
“Plopsaland”. Een “pretpark”? Schijn bedriegt: met zijn gerichte mokerslagen roept
McCarthy’s werk een mengeling van angst, walging en schaterlachen op. Shockerend? Vinden
sommigen wel! Wie de provocatie vreest: in verhouding tot de visuele intensiteit en het
indrukkenbombardement valt het qua zedenverwildering nog reuze mee.
Plaats: S.M.A.K – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Citadelpark, Gent
Afspraak: Om 9h30: lokettenhal van het station Oostende. Vertrekuur: 09h40
Aanvang: Onze gids wacht ons op om 11.00 uur. Na het bezoek aan de tentoonstelling,
kunnen we iets eten in het museumcafé of trekken we meteen de stad in. Na de lunch maken
we nog een wandeling. Met zijn vele bezienswaardigheden blijft Gent altijd boeien.
Prijs: De treinreis h/t bedraagt 7,- €. De toegangsprijs tot het Smak 6,- €, met korting
4,- €. De gids moet niet betaald worden: De rondleiding werd door het bestuur geregeld.
Aanwezig: Linda (bel, mail of stuur een sms’je naar Linda, uiterlijk op woensdag 28/11)
Opmerkingen: De rondleiding in deze gigantische expositieruimte duurt anderhalf uur!

a VRIJDAG 07/12: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Alweer een ideale gelegenheid om nieuwe kandidaatleden met onze vereniging bekend te
maken. Het is en blijft een gezellige (praat)avond tussen nieuwe en “oude” leden.
Gezelligheid is troef!
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende
Afspraak: om 20h00
Aanwezig: het bestuur
Opmerkingen: Graag Linda verwittigen ten laatste tegen de middag van de dag zelf

a ZATERDAG 08/12:TONEELVOORSTELLING “ONDERSTAD” met aansluitend
OPENING VAN “SFEER IN HET PARK” (Leopoldpark)
Een groep mensen raakt opgesloten. Aanvankelijk zijn ze er van overtuigd dat het om een
vergissing gaat, maar langzaam dringt het tot hen door dat ze niet weg kunnen.
Hoofdthema’s van dit stuk zijn het aflijnen van een gemeenschappelijk doel en de
afbrokkeling van de façade die mensen opbouwen. Het toont ook aan welke moeilijkheden
mensen ondervinden als ze gezamenlijk een doel willen realiseren, en welke intermenselijke
relaties dat doel in de weg kunnen staan of kunnen stimuleren.
Na deze voorstelling wandelen we bij goed weer naar het Leopoldpark.
Plaats: ’t Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende
Afspraak: omstreeks 19 uur in het Wiener Café (naast het theater)
Aanvang: om 20h00
Prijs: 7,-€. Te betalen op onze rekening, ten laatste op 2/12
Aanwezig: Linda (bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op woensdag 28/11.)
Opmerkingen: We hebben een aantal toegangskaarten gereserveerd
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Zondag 9/12 :
•
Eddy bellen voor de “Ostensche Kwisavond” van 15/12,
•
Betaaldag voor de monoloog “op zondagvoormiddag 16/12 (Oostduinkerke)
•
Betaaldag voor de “Melody Makers” op 22/12.
a ZONDAG 09/12: OUDE VOLKSSPELEN
Eens ter afwisseling, een namiddag oude volksspelen, in het Keunekot te Sijsele (bij
Damme). Onder oude volksspelen staan o.a. volgende spelletjes op het programma: beugelen,
gaaibol, kegelen, schaarbaankegelen, krulbol, pierbol, platte bol, trou-madame, uilebolling,
vloerbol, doelschieten, liggend wipschieten, kuipsteken, ringsteken, touw-trekken,
steltlopen, bakschieten, pudebak, tonspel, hoefijzerwerpen, mannetjesspel, eggeschieten,
pagschieten, schijfschieten, stopschieten, klein vogelpik, dopspel, hamerstjesspel,
pietjesbak, schuiftafel, sjoelbak, tafelkegelspel, toptafel (wat dit allemaal is weten we zelf

niet, maar hier is de gelegenheid om het eens te leren kennen!).

Hoe de spelletjes gespeeld moeten worden, wordt uitgelegd door iemand van de uitbaters.
Nadien wordt er in groepjes gespeeld zodat zoveel mogelijk spelletjes aan bod kunnen
komen. De totale winnaar wordt bedacht met een leuke attentie. En denk eraan, met
sommige spelletjes is het echt lachen geblazen. Naar verluid heeft nog een andere groep
singles voor deze namiddag geboekt! Misschien kunnen wij eens kennismaken.
Plaats: ’t Keunekot, Warandelaan 10 b, 8340 Sijsele-Damme
Afspraak/Aanvang: 14 h
Prijs: 2,50 € p.p. (niet veel voor een namiddag leute en plezier)
Aanwezig: Genyflore (verwittigen ten laatste tegen zaterdagmiddag 08/12 (ook vanwege
een mogelijke carpooling)

a DONDERDAG 13/12: “CONCERT: NAT DOVE ”THE TEXAS BOOGIE KING”
Eenmalig concert van de wereldberoemde bluespianist Nat Dove
Plaats: Lounge Bar Kursaal, Monacoplein, Oostende
Afspraak: vanaf 20 h
Aanvang: 21h00
Prijs: GRATIS!
Aanwezig: Genyflore (verwittigen tegen woensdagavond aub)

a ZATERDAG 15/12: “OSTENSCHE KWISAVOND” met aansluitend
“WINTERWARMTE AAN ZEE”
Ontspannende quizavond o.l.v. Roland Desnerck, auteur van het “Oostends woordenboek”.
Het belooft een leuke avond te worden, waarbij “lachen geblazen” het voornaamste thema
zal zijn. Er zijn ook enkele leuke prijzen te winnen. Bij droog weer bezoeken we aansluitend
het Kerstevenement in de Koninginnelaan en de Squares t.h.v. De Koninklijke Stallingen,
waar een spetterend activiteitenprogramma wordt gebracht met de beste koks,
decorateurs, bloemenkunstenaars en waar u kunt genieten van prachtig versierde kerstbomen, unieke exposanten en lekkere hapjes en drankjes.
Plaats: Ontmoetingscentrum Schaperye, Steenovenstraat 86, Oostende
Afspraak: om 18h45 ter plaatse
Aanvang: om 19h.
Prijs: 2,- € p.p.
Aanwezig: Eddy (Reserveren ten laatste tegen 9 december bij Eddy)
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a ZONDAG 16/12: VOORMIDDAG: VOORSTELLING “MIJNHEER DE JUGE”
Louis Van De Genechten is een man met een beperkte woordenschat, een groot hart, en veel
gezond verstand. Na een tumultueuze echtscheiding bepaalt de rechter waar en hoe vaak hij
zijn twee kinderen – zijn oogappels! – kan zien. Maar, niet alleen zet zijn ex Chani en Björn
tegen hem op, ze houdt zich niet aan de gerechtelijk bepaalde afspraken. Meer dan eens
staat hij, wanneer hij de kinderen wil ophalen, voor een gesloten deur. Vanuit zijn
machteloosheid besluit hij naar de kinderrechter te stappen. Hij denkt dat zijn grieven,
omgezet in zijn eigen woorden meer impact zullen hebben dan het pleidooi van een advocaat
en beslist daarom zelf zijn zaak te verdedigen. Zijn ontroerende rede wordt een simpele
maar rake apologie voor vaderliefde . “Tja, mijnheer de Juge, mijn verhaal is lang, ik weet

het…maar als ik u over vaderliefde wil vertellen…dat gaat niet op één, twee drie hé.”

Bart Plouvier publiceerde een twintigtal werken: romans, verhalenbundels, poëzie en
kinderboeken. Vijf van zijn toneelwerken werden opgevoerd. In twee daarvan was hij één
van de acteurs. Omdat het onderwerp van ‘Mijnheer de juge' hem zo na aan het hart ligt
heeft hij besloten deze monoloog zelf op de planken te brengen.
Plaats: Theaterzaal Het Bedrijf, Leopold-II-laan 9A, Oostduinkerke-Dorp
Afspraak: 10h45 ter plaatse
Aanvang: 11h
Prijs: 9,- €
Aanwezig: Genyflore (jullie kunnen indien gewenst met haar meerijden)
Opmerkingen: Te reserveren op 058/51.18.37 (ook Genyflore verwittigen!!!) en te betalen
op rekening 800-2183480-88 van Het Bedrijf min. 1 week voor begin van de voorstelling.

a ZONDAG 16/12: NAMIDDAG: “MURDER IN MEDIA” in DE PLATE en
QUEEN OF PROMS – CULINAIRE KERSTHAPPENING
“Murder in Media” is een kunstproject met meerdere kunstenaars die samen een verhaal
opbouwen vanuit de sturing van een bewakingscamera, opgehangen in het torentje op het
dak van “de Plate”. Wat is deze kunstenaars overkomen? Zijn ze vermoord? Wat heeft hen
gedood? Is dit een experiment of zo?
Samen met de buurtbewoners, horecazaken en het museum, waar een tent zal opgesteld
worden in de binnenkoer met voorzieningen van drankjes en hapjes, kunnen ook wij
meewerken aan dit project. Het wordt vast spannend!
In het weekend van 15 & 16 december nodigt de Handelaarsbond “Queen of Proms” iedereen
uit voor een gezellig culinair evenement op de Albert I-Promenade.
Tijdens deze winterse wandeling op de zeedijk kan u culinaire toppers degusteren in diverse
eet- & drankstanden. Er is ook allerlei randanimatie voorzien, evenals een uitgebreid aanbod
mobiele acts en muzikale animatie.
Plaats: Oostends Historisch Museum “De Plate”, Langestraat 69 en Zeedijk Oostende
Afspraak: Om 13h30 in de Peach Pit, hoek Mijnplein / Nieuwstraat, Oostende
Aanwezig: Linda en Eddy
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10 h ‘s morgens
Zondag 16/12: laatste betaaldag voor Oudejaarsavond
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a ZATERDAG 22/12: KUNSTCONCERT VAN DE MELODY MAKERS
Dit jaarlijkse concert is telkens een groot succes. Zowat “Heel Oostende” is er aanwezig. Er
worden vooral medleys van bekende producties gespeeld. De details van het programma zijn
echter een goed bewaard geheim. Er zijn 400 plaatsen beschikbaar en met onze groep (we
rekenen op 10 personen) konden we er net nog bij. De voorzitter van de “De Melody Makers”
heeft ons alvast gemaild dat hij “het prachtig vindt” dat wij erbij zullen zijn!
Er worden drankjes geserveerd tijdens het optreden en de atmosfeer zou er bijzonder
aangenaam en warm zijn. Een must voor een gezellig avondje uit zo net voor Kerstmis en de
ideale gelegenheid om je kennissenkring wat uit te breiden, met zoveel Oostends volk.
Plaats: Thermae Palace, Albert I-zaal, Koningin Astridlaan 7, Oostende
Afspraak: ten laatste om 19 uur in de Floride, Albert I Promenade.
Aanvang: deuren om 19h30
Prijs: 6,-€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen en betalen op 9 december

a ZONDAG 23/12: DANSNAMIDDAG te KUURNE
Kort voor de feestdagen gaan we eens op verkenning op een nieuwe danslocatie: Domein
Maelstede te Kuurne (zeer mooi etablissement!), waar we een dansavond van “De Schakel”
meemaken. Valt het in de smaak, dan is het voor herhaling vatbaar. Mensen zonder vervoer
kunnen met Genyflore meerijden.
Plaats: Domein Maelstede, Stokerijstraat, 8520 Kuurne
Afspraak: om 15h00 in de lokettenhal van het Station van Oostende voor carpooling.
Aanvang: vanaf 16 h (tot 22 h). We hoeven echter niet zo lang te blijven; de terugkeer
wordt dan gemeenschappelijk besproken.
Prijs: 7,50 €
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen zaterdagmiddag, 22/12

a ZATERDAG 29/12: FILMAVOND
Deze avond gaan we met zijn allen eens het nieuwe complex Kinepolis uittesten (voor wie er
nog niet is geweest). Na de film gaan we eens kijken wat het nachtleven van Oostende ons te
bieden heeft
Plaats: Kinepolis, Troonstraat, Oostende
Afspraak: om 19h15 (dan hebben we voldoende tijd om een film uit te kiezen)
Aanvang: Afhankelijk van de gekozen film (19h45 – 20h15)
Prijs:
Aanwezig: Eddy (te verwittigen tegen zaterdagmiddag de dag zelf)
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a ZONDAG 30/12:

STADSWANDELING MET BEZOEK AAN DE MEDIA
INSTALLATIE IN DE PLATE

Wat is er geworden van het experiment “Murder in Media” op 16 december? We bekijken de
media installatie in “de Plate” die de kunstenaars, aan de hand van hun centrale webcam
vanuit het torentje op het dak, hebben gemaakt.
Plaats: Oostends Historisch Museum “De Plate”, Langestraat 69, Oostende
Afspraak: Om 14 uur in het café Peach Pit, hoek Mijnplein/Nieuwstraat, Oostende
Prijs: 2,- € inkom museum (korting 1,- € voor houders cultuur- en lerarenkaart)
Aanwezig: Linda (bel, mail of stuur een sms’je voor 10 uur ’s morgens)

a MAANDAG 31/12: OUDEJAARSAVOND
Omdat het vorig jaar zo’n succes was, hebben we opnieuw gekozen voor “DEN ARTIEST”,
waar we een volledig menu krijgen aan de speciale prijs van 35,- €. Dankzij de onderhandelingskunst van onze Linda, konden we dit voordeelprijsje voor onze groep in de wacht
slepen! Jullie kunnen kiezen uit 2 voorgerechten, 2 hoofdgerechten en 3 nagerechten:
1. Carpaccio van rund
of
2. Scampi’s “Den Artiest”
***
3. Vleesbrochette met sausje naar keuze
of
4. Visbrochette met sausje naar keuze
***
5. Dame Blanche
of
6. Chocomousse
of
7. Crème brulée
inclusief ½ l wijn p.p. (wit of rood)
Alle gerechten worden vergezeld van groentegarnituur en frietjes, aardappelen of brood.
Na het eten willen we het vuurwerk op het Groot Strand gaan bekijken, om daarna nog een
paar danspasjes in de buurt te wagen.
Plaats: Den Artiest, Kapucijnenstraat, 8400 Oostende (tussen de Van Iseghemlaan en de
Langestraat)
Afspraak: 20 h
Aanvang: 20h30
Prijs: 35,- €
Aanwezig: het bestuur
Opmerkingen: De plaatsen zijn beperkt (max. 15 personen). Daarom vragen wij om zo
vlug mogelijk te reserveren (ten laatste tegen zondag 16/12) door overschrijving op
onze rekening met vermelding van het nummer van de gekozen gerechten.
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Beste leden en kandidaat leden,

Het jaar zit er bijna op en het 1ste levensjaar van “NIET ALLEEN” is inmiddels een feit.
Het was een moeizame start, met veel vernieuwing en verjonging. We hebben nieuwe kanalen
aangewend om ons kenbaar te maken bij een ruimer publiek. Daarbij hebben we o.a. onze
website in een nieuw kleedje gestoken, met méér informatie over onze vereniging en onze
activiteiten.
Publiciteit voeren, op alle mogelijke manieren, om permanent in de kijker te blijven, is geen
luxe maar een noodzaak.
Vele van onze leden hebben in onze vereniging een nieuwe liefde gevonden (wat we hen
natuurlijk van harte gunnen), maar wat goed is voor hen betekent voor ons weer extra werk en
financiële inspanningen, omdat we ons voortdurend moeten aanpassen aan een vereniging die
constant in beweging is.
Maandelijks stellen wij onder de vorm van onze “Nieuwsbrief” een heel gevarieerd aanbod aan
activiteiten samen. Hoewel de activiteitenkalender op het Internet te bekijken is, wordt de
“Nieuwsbrief”, in handig pocket formaat, ook per post verstuurd, om op elk moment binnen
handbereik te zijn.
Buiten het opzoekwerk naar evenementen of te bezoeken plaatsen, prijzen, transportmogelijkheden, reservaties, enz… hebben we ook veel energie gestoken in o.a. het bekomen
van groepstarieven. Bij meerdere gelegenheden hebben we onze kas aangesproken om
bijvoorbeeld een (dure) gids in te huren.
Dit alles kost geld en zonder geld geen eten! Een broodje met mager beleg kost vandaag zo’n
2€, een kop koffie of een biertje buitenshuis evenveel en wij zijn een vereniging die zonder
steun van derden niet rond zou komen. Dit is zo ongeveer de situatie waarmee wij dagelijks
geconfronteerd worden.
Daarom hebben wij, het bestuur, besloten om het lidgeld vanaf volgend jaar te bepalen op 4€
per maand, t.t.z. een equivalent van twee belegde broodjes. Alleen (of “NIET ALLEEN”)
zorgen wij voor een ietwat luxueuzer en duurzamer beleg!
Wij hopen dat jullie begrip hebben voor deze, op het eerste zicht, hoge aanpassing naar 48€.
Maar met wat hieraan voorafgaat, zullen jullie vast wel begrijpen dat wij met een lager
bedrag onmogelijk nog het hoofd boven water kunnen houden en wij de keuze hebben om
ofwel te zinken, ofwel verder te gaan op de ingeslagen weg, met de hulp van jullie hoogst
noodzakelijke extra financiële duwtje.

Met vriendschappelijke groeten,

Genyflore, Linda, Eddy,
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Dit wondermooie gedichtje willen we graag met jullie delen:
Boom der Vriendschap
Blijft een boom een boom
als hij al zijn bladeren verloren heeft,
als al zijn takken door de wind zijn verscheurd
en er geen kind meer is dat in hem wil klimmen.
Als geen vogel meer zijn nest bouwt
in de toppen van een boom
is een boom dan nog steeds een boom?
Als een mens een boom zou zijn
zouden bladeren uit vrienden bestaan
is een mens zonder vrienden dan wel een mens?
Laten we samen bomen zijn
en elkaars bladeren
die niet bruin kleuren en nooit vallen.
En als je toch valt, mijn blad, mijn vriend,
beloof ik je te vangen
en gewoon aan een van mijn takken terug te hangen.
(Floortje Busch)
WE WENSEN ONZE LEDEN HEEL MOOIE EN LIEFDEVOLLE KERST- EN NIEUWJAARSDAGEN
EN VOOR 2008 EEN JAAR VAN ECHTE VRIENDSCHAP EN TEVREDENHEID
GENYFLORE, LINDA EN EDDY

