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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 (0499/26.12.01, maar moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!)

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

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN
TE RESPECTEREN DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF BETALINGEN:
- Zo 27/01 – Linda verwittigen voor aankoop tickets voor de voorstelling van 01/02.
- Zo 10/02 - Linda verwittigen voor etentje in bistro “De Wandelaar” op 17/02.
- Za 16/02 – ZELF reserveren voor de voorstelling van 23/02 EN Genyflore verwittigen.

a VRIJDAG 01/02: CONFIDENTIES AAN EEN EZELSOOR
In zijn absurde fabels laat Frank Adam een reeks vermakelijke personages een confidentie
doen aan een ezel met één oor … met psychotische muzikale begeleiding.
Met deze voorstelling van “De Werf”, in het kader van het “Letterenfeest”, opent de
nieuwe theaterzaal “Rialto” feestelijk zijn deuren.
Plaats: “Rialto”, Langestraat, Oostende
Afspraak: om 19u30 aan de ingang van de “Rialto”. De voorstelling begint om 20u
Prijs: 5€
Aanwezig: Linda (die voor de tickets zal zorgen)
Opmerkingen: Bel, mail of SMS naar Linda, ten laatste op zondag 27/01
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a ZATERDAG 02/02: NACHT VAN DE MUSEA EN DE GAANDERIJEN
De deuren van de meeste Oostendse musea staan deze avond open tot 23u.
Het PMMK wordt beschouwd als hebbende de belangrijkste verzameling hedendaagse
kunst in Vlaanderen en dit tot ver buiten de grenzen. Het Stedelijk Conservatorium zorgt
voor de muzikale omlijsting. Een bezoek aan dit museum staat dus als 1ste op de agenda.
Om 23u kan je voor de “meltdown” terecht in “ARTresidence Beau-Site”, gelegen in de
Vlaanderenstraat. Dit jaar staat een flamenco-optreden op de menukaart. De groep staat
garant voor passioneel muzikaal vuurwerk, met echte flamencozang, gitaar en dans.
Temperamentvol, expressief en krachtig.
Plaats: verschillende, zie hierboven
Afspraak: Om 19u00 in Bistro “Picasso”, A. Pieterslaan 28(dichtbij PMMK)
Prijs: Gratis
Aanwezig: Linda en Genyflore
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste tegen vrijdagavond 01/02
TER INFO:
Deze avond is er, vanaf 21u ook een dansavond van Club Cupido in “Ten Stuyver”,
Stuiverstraat 357, Oostende. Wie liever danst kan hiervoor onder elkaar afspreken.

a ZONDAG 03/02: WANDELING + POEZIEAVOND IN DE “DROGE COO”
Naar gelang de weersomstandigheden maken we eerst een frisse wandeling om daarna de
slotfase van de evenementen rond “Gedichtendag” mee te maken. Meesterverteller Herwig
De Weerdt neemt zijn gasten mee op een tocht door zijn eigen poëtische wereld. Hij
wordt hierbij muzikaal ondersteund door Maaike Cafmeyer en Frank Grapperhaus.
Plaats: “De Droge Coo”, Zeedijk t.h.v. de 3 Gapers (aan het zwembad), Oostende
Afspraak: Om 15u aan de “Droge Coo”
Prijs: 5€ voor de voorstelling (aanvang 17u)
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of SMS naar Linda, ten laatste om 10u ‘s morgens

a ZATERDAG 09/02: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
(DIT KEER MET DANS)
We veranderen eens van locatie en ontmoeten elkaar in de “Champs Elyzee” (eet-, praat- en
danscafé), waar we naast een gezellige babbel ook eens een dansje kunnen wagen.
Eddy, Genyfore en nog enkele andere leden hebben dit lokaal enkele weken geleden getest
en hun oordeel is unaniem: super dansmuziek, gezellig kader en niet te luid. Bovendien: geen
parkeerproblemen.
Plaats: “Champs Elyzee”, Koninging Astridlaan 15, Oostende (recht tegenover de Kinepolis).
Afspraak: om 20h00
Aanwezig: het bestuur
Opmerkingen: Graag Genyflore verwittigen ten laatste tegen de middag van de dag
zelf. Zij reserveert dan de nodige plaatsen!
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a ZONDAG 10/02: BRUGSE CHOCOLADEMARKT
De maar liefst 47 Brugse chocolatiers zullen op deze markt, in de Garemijnzaal van het
Belfort, allemaal een stand krijgen. Op de chocolademarkt gaan de chocolatiers een
wereldrecord zetten. Dit zal het grootste chocoladehart worden, want een paar dagen
later is het natuurlijk Valentijnsdag. Voor maar 2€ entreegeld kan je van 10u tot 18u al het
lekkers bekijken, wellicht proeven en natuurlijk ook kopen.
Afspraak: Om 14 uur in de lokettenhal van het Station. De trein vertrekt om 14u13
Prijs: 2€ inkom + ca 5€ trein h/t
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of SMS naar Linda, ten laatste om 10u ‘s morgens

a ZATERDAG 16/02: SPAGHETTI MET BOWLING
We verwachten al onze spaghetti-liefhebbers en sportievelingen op deze gezellige avond.
Wie zin heeft kan daarna samen met Genyflore de groep “Headlines” bewonderen in de
“Celtic Ireland Pub”, Langestraat. Ambiance en meeslepende muziek door een keigoede
groep (een aanrader, maar te luid om te kletsen, hier kom je echt voor de muziek).
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
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen vrijdagavond 15/02

ZONDAG 17/02: ZWEMMEN + SAUNA IN DE “RAVELINGEN”
+ ETENTJE IN HET RESTAURANT “DE WANDELAAR”
Vandaag kunnen we gebruik maken van het zwembad, de whirlpools en de sauna van
vakantiehuis “Ravelingen”, Zeedijk 290, Oostende.
Na de “sportieve” escapades kunnen we ons gewicht weer op peil brengen met een etentje
in het bistro “De Wandelaar”. Op de negende verdieping van “Ravelingen” geniet u van een
uitgestrekt zicht op de Noordzee en het Hinterland, terwijl u geniet van de culinaire
kwaliteiten van de keukenchef !
Na de middag kunnen we dan nog afzakken naar “De Droge Coo”, waar om 17u een optreden
van Bas Bulteel plaatsvindt. Wie hem niet kent, deze korte informatie: Na een opleiding aan
het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Conservatorium te Utrecht kreeg
Oostendenaar Bas Bulteel de kans om met diverse nationale en internationale jazzmusici
samen te werken. Hij waagde zich in 2003 voor het eerst aan een soloproject, met enkele
bewerkingen van Jacques Brel. Afgelopen jaar bracht hij met zijn electro jazz-lounge
groep ToutCourt een cd uit, waarvoor hij de compositie en arrangementen uitwerkte.
Plaats: verschillende, zie hierboven
Afspraak: Ingang “Ravelingen” om 10u, “De Wandelaar” om 12u, “de Droge Coo” om 16u
Prijs: Zwembad 2,50€, sauna 3€.
Een hoofdschotel in “De wandelaar” kost ca 20€. Linda zal een poging doen een
prijsje te bekomen. Meer nieuws begin februari
Aanwezig: Het bestuur
Opmerking: “De Wandelaar” reserveren ten laatste tegen zondag 10/02 bij Linda.
”Ravelingen” en “Droge Coo” ten laatste vrijdagavond Eddy verwittigen.
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a ZATERDAG 23/02: EMILE VERSTRAETEN TRIO
Dit jonge trio heeft de opvallende eigenschap een verscheidenheid aan muziekgenres te
spelen. De twee werelden Klassiek en Jazz worden met elkaar verbonden door de
combinatie van een opvallend helder klinkende jazzcontrabas, een ontwrichte klassieke
viool, de latin getinte all-round jazz piano en een hybride popstem. Met deze setup zijn
deze drie nog jonge heren op verkenningstocht en brengen rustige songs, virtuoze jazz,
leuke blues, meeslepende zigeunermuziek en een snuifje klassiek, vooral in eigen
arrangementen.
Het Emile Verstraeten Trio is een genot voor oog en oor, uw mond valt open van verbazing
om zoveel kunnen, zoveel talent, zoveel schoonheid. Om warm vanbinnen te worden.
Plaats: “Het Bedrijf”, Leopold-II-laan, Oostduinkerke
Afspraak: om 20h15 – Aanvang: 20h30
Prijs: 9€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Ten laatste op 16/02 ZELF reserveren bij “Het Bedrijf”(058/51.18.37)
of via reservatie@hetbedrijf.be EN Genyflore verwittigen.
Het Bedrijf beschikt over een kleine maar gezellige theaterzaal. Wie geen vervoer
heeft kan met Genyflore (kosteloos) meerijden.

a ZONDAG 24/02: BEZOEK TENTOONSTELLING “WINTERGLOED” &
MUZIEKCONCERT “IER & GUNTER” MET JOE MULLEN

De tentoonstelling in de “Venetiaanse Gaanderijen” brengt 19e en 20e eeuwse kunstwerken
uit de verzameling van de stad Oostende. Zowel winterse thema’s als romantiek en
gevoelens, aspecten van liefde maar ook van pijnen eenzaamheid komen aan bod.
Het Oostendse koor “Ier & Gunter” treedt op in de “Droge Coo” om 17u en staat garant
voor een zondagse muzikale winteravond, badend in de maritieme sfeer, met liederen en
muziek uit verschillende landen (Ierland, UK, Frankrijk, Spanje, Italië, België...).
De liederen weerspiegelen het zeemansverdriet, de ongepolijste schoonheid van de zee,
verloren en vergane liefdes... Dirigent Dirk Ooms gidst het 22-koppig koor doorheen dit
repertoire. Joe Mullen, een Ierse singer-songwriter, brengt enkele ballades en sleept je
mee in een prikkelende samenzang. .
Afspraak: om 15u in de “Droge Coo”
Prijs: De tentoonstelling is gratis, het optreden kost 1€
Aanwezig: Linda voor de tentoonstelling en Eddy voor het optreden.
Bel, mail of SMS naar Eddy, ten laatste om 10u ’s morgens.

a VRIJDAG 29/02: VOORSTELLING DOCUMENTAIRE “A DOG OF FLANDERS”
Op deze speciale extra dag van het jaar nodigt het bestuur jullie uit om bij Genyflore de
documentaire over dit uitzonderlijke fenomeen te komen bekijken op groot scherm. We
verwennen de aanwezigen opnieuw met hapjes en drankjes.
Plaats: Stokkellaan 175, 8400 Oostende
Afspraak: om 20h00
Aanwezig: Genyflore (verwittigen tegen woensdagavond 27/02)

