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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 :
Lidgeld: 48,00 € per 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 moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!)

NIEUWSBRIEF – JANUARI 2008
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN
DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF BETALINGEN:
Vrijdag 04/01: verwittigen voor de daguitstap naar Antwerpen op zondag 06/01
Zondag 06/01: betaling lidmaatschapsbijdrage 2008
Woensdag 16/01: verwittigen voor de nieuwjaarsdrink op zondag 20/01
Zondag 20/01: inschrijving en betaling van 10€ voor “de Marollen” op 27/01

a ZATERDAG 05/01: NIEUWJAARSBAL van CLUB CUPIDO
Club Cupido organiseert een groots nieuwjaarsbal voor alle singles die graag dansen en
plezier maken. Bovendien is er voor iedereen een klein geschenk.
Plaats: Zaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357, Oostende
Afspraak: Om 21u00 ter plaatse.
Prijs: 6,50-€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 10h de dag zelf
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a ZONDAG 06/01: “A DOG OF FLANDERS” IN DE KATHEDRAAL VAN
ANTWERPEN EN KOOPJESDAGEN IN ‘T STAD
Voor veel buitenlanders is Vlaanderen bekend van “A Dog of Flanders”, een novelle,
geschreven door een Britse auteur in de 19de eeuw, waarin de hoofdpersonages op
kerstnacht sterven in de Antwerpse kathedraal. Vooral in Japan is het verhaal razend
populair: een Japanse animatiereeks trok 52 weken lang meer dan 30 miljoen kijkers per
avond. De documentaire over dat fenomeen is heel uitzonderlijk, tijdelijk te zien in de
kathedraal van Antwerpen.
Nu het ook koopjesdagen zijn kunnen we samen op jacht gaan om een buitenkansje op de
kop te tikken. De heren mogen vandaag zeker niet op het appel ontbreken om de massa’s (??)
pakjes te helpen dragen.
Afspraak:Om 10u30 in de lokettenhal van het Station van Oostende
Prijs: treinreis h/t Antwerpen : we kiezen voor de formule van 10,00 €
Aanwezig: Linda, Genyflore
Opmerkingen: bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op vr.4/1

a VRIJDAG 11/01: 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 in dit bruine café, gekend door velen omwille van het warme
eikenhouten kader en de vlotte herkenbare muziek!
Je komt er misschien alleen binnen maar je gaat er zeker “NIET ALLEEN” buiten.
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende
Afspraak: om 20u00
Aanwezig: het bestuur
Opmerkingen: Graag Linda verwittigen ten laatste tegen de middag van de dag zelf

a ZATERDAG 12/01: KERSTBOOMVERBRANDING OP HET KLEIN STRAND
Vanaf 18 uur brandt het vuur op het strand. We kunnen aan de vele standjes genieten van
een jenevertje, een glaasje glühwein, sprot, haring of ander lekkers.
De warme gloed van het immense vuur zal ons zeker in de stemming brengen om pas in de
vroege uurtjes naar huis terug te keren.
Plaats: Klein Strand, aan het Zeeliedenmonument.
Afspraak: Om 19u00 in De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende
Aanwezig: Eddy, Linda
Opmerkingen: Graag Eddy verwittigen ten laatste tegen de middag van de dag zelf
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a ZONDAG 13/1: WANDELING AAN ZEE MET BEZOEK AAN DE BENOOT
GALLERY OOSTENDE – abstracte kunst
Een “lazy sunday afternoon”: we maken een wandeling langs het water en nemen onderweg
een kijkje in de kunstgalerij op de Oosthelling, waar een tiental artiesten hun werk
tentoonstellen.
Abstracte kunst is een richting binnen de moderne kunst waarin niet wordt geprobeerd om
objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven. Er worden geen zaken uit de reële wereld
afgebeeld, maar er wordt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten gespeeld,
onderliggende principes zichtbaar gemaakt. Het geheel geeft een mooi overzicht van wat
deze kunstrichting inhoudt en de kleuren en vormen spreken over het algemeen erg aan.
Een dampende koffie achteraf om bij te praten is ook niet te versmaden: genieten is
eveneens een kunst!
Afspraak: Om 14u00 in de Peach Pit, Hoek Mijnplein/Nieuwstraat
Aanwezig: Linda (bel, mail of stuur een sms’je ten laatste om 10 h ‘s morgens)

a VRIJDAG 18/1: UITREIKING PRIJS CULTUURRAAD
Jaarlijks reikt de Cultuurraad een prijs uit (Torso van wijlen Gust Michiels) aan een
persoon, vereniging, organisatie of instelling van Oostende die zich bijzonder heeft ingezet
voor cultuur.
Op deze avond vindt de viering plaats met receptie, aangeboden door de stad. Als lid van
het bureau (bestuur) van de Cultuurraad zal Linda heel zeker ook aanwezig zijn en ze nodigt
jullie hartelijk uit om erbij te zijn. Het aantal genodigden is echter beperkt tot zes: enkel
de eerste zes bellers zullen dus mee kunnen gaan.
Plaats: in de Alice Freyzaal van het Stadhuis
Afspraak: om 19u00 in taverne Faro (schuin tegenover het stadhuis)
Aanvang: om 20u
Aanwezig: Linda, Genyflore (bel of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op 10 januari)

a ZATERDAG 19/01: FILMAVOND
Er zijn een paar mooie films gelanceerd, waartussen we heel zeker onze keuze kunnen
maken. Na de film gaan we eens kijken wat het nachtleven van Oostende te bieden heeft.
Wie niet naar de film wenst te gaan kan ons vervoegen, rond 22u30, in de bruine kroeg
“De Tijd” (Van Iseghemlaan, nabij het Kursaal) waar elke zaterdagavond bijzonder mooie
dans- en luistermuziek wordt gespeeld.
Plaats: Cinema Rialto, Langestraat Oostende
Afspraak: om 19u30 ter plaatse (dan hebben we voldoende tijd om een film uit te kiezen)
Aanvang: Afhankelijk van de gekozen film (19u45 – 20u15)
Prijs: 5,- of 6,- €
Aanwezig: Eddy (te verwittigen tegen zaterdagmiddag de dag zelf)
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a ZONDAG 20/01: NIEUWJAARSDRINK MET PROJECTIE “FOTO’S 2007”
Alle leden zijn hartelijk uitgenodigd om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden met een
hapje en een drankje.
Tegelijkertijd is er een terugblik op het jaar 2007 en zal Eddy, onze “huisfotograaf”, ons
verwennen met een fotopresentatie op groot scherm van al onze belevenissen tijdens de
activiteiten van vorig jaar: plezier en hilariteit gegarandeerd!
Plaats: Ten huize van onze voorzitster, Genyflore, Stokkellaan 175, 8400 Oostende
Afspraak: Om 15u30
Prijs: GRATIS, deze namiddag wordt u aangeboden door het bestuur
Aanwezig: Het bestuur
Opmerking: Verwittigen ten laatste tegen woensdagavond 16/01!

a ZATERDAG 26/01: BOWLING- EN SPAGHETTI AVOND
Het is weer zo ver: eerst lekker smullen en daarna op een sportieve manier gezellig
samenzijn en een babbeltje slaan.
Vanaf dit jaar houden we iedere maand de punten bij en zal de winnaar op het einde van het
jaar in de bloemetjes worden gezet!! We hopen weer op een talrijke opkomst.
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Marie-Joséplein)
Afspraak: Om 19u00 voor de spaghetti, om 20u00 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
Opmerkingen: Bellen ten laatste tegen vrijdagavond 25/01

a ZONDAG 27/1 : DAGUITSTAP NAAR BRUSSEL MET (GRATIS) BEGELEIDE
WANDELING IN DE MAROLLEN
Onder de deskundige leiding van een ervaren gids gaan we op verkenning in de Marollen.
We bezoeken de Kapellekerk met de grafkapel van Pieter Breugel de Oude en andere
merkwaardige zaken, de belangrijkste straten nl. de Hoogstraat en de Vossenstraat, het
Vossenplein met de dagelijkse en beroemde rommelmarkt “DE A MET”, de kerk waar prins
Laurent trouwde, de Cité Hellemans, het Breughelplein met de lift die een verbinding vormt
tussen de Marollen en het Poelaertplein en hetJustitiepaleis.
Onderweg stoppen we even in een typisch en dus echt volks café.
Bij slecht weer houden wij een andere bezienswaardigheid in Brussel in petto.
Afspraak: Ten laatste om 10u30 in de lokettenhal van het station. De trein vertrekt om
10u43.
Prijs: gratis begeleide wandeling! Treinreis: 10,- € h/t
Dit is weer een activiteit die jullie aangeboden wordt door het bestuur!
Aanwezig: Linda, Genyflore
Opmerkingen: Wij vragen om het bedrag van 10,- € uiterlijk op 20 januari op onze
rekening te storten én Linda van jullie deelname te verwittigen.

