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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€ per jaar
Genyflore@niet-alleen.be
Bezoek ook eens 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

Info@niet-alleen.be

Onze bestuursleden kunt u zowel per e-mail als telefonisch bereiken (zie hierboven).
Per GSM: Linda op 0473/26.46.51, Eddy op 0486/50.12.82 en Genyflore op 0499/26.12.01
(moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!).

NIEUWSBRIEF – APRIL - 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:

•

Bij ontvangst van de Nieuwsbrief (ten laatste tegen woe. 02/04):

•

1) Genyflore verwittigen voor “La Bohème” op 05/04 + overschrijving van 15€.
2) Linda verwittigen voor uitstap “Brussel” op 13/04.
3) Genyflore verwittigen voor het optreden van Nigel Williams op 15/04.
(er werden een aantal plaatsen voor onze vereniging gereserveerd).
Wie 11€ op onze rekening betaalt tegen 02/04 kan erbij zijn!.
Donderdag 10/04: Linda verwittigen voor de film op 14/04.

a ZATERDAG 05/04: OPERA IN DE CINEMA: “LA BOHEME”
Kinepolis brengt in samenwerking met de gerenommeerde Metropolitan Opera uit New York,
enkele van de meest tot de verbeelding sprekende opera's.
We volgen de opera “La Bohème” live op groot scherm (met Engelstalige ondertiteling).
Voor de magistrale productie van dit Puccini-succes door Franco Zeffirelli is een geweldige
cast bij elkaar gebracht. De intrigerende jonge dirigent Nicola Luisotti heeft de leiding
over een prachtig vocaal ensemble onder aanvoering van de betoverende Angela Gheorghiu,
die voor de eerste keer in twaalf jaar de rol van Mimì vertolkt bij de Metropolitan,
geflankeerd door Ramón Vargas, de tenor met de gouden stem, als haar geliefde Rodolfo.
Plaats: Kinepolis, Troonstraat, Oostende (naast de Hippodroom)
Afspraak: Om 19u ter plaatse
Begin: 19u30 - Duur: 2u55 (2 pauzes), dus einde rond 22u30
Prijs: 15€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: 15€ overschrijven EN Genyflore verwittigen ten laatste tegen 02/04.
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Voor de liefhebbers: op zaterdag 05/04 is er een dansavond in ”Ten Stuyver” van Club
Cupido. Onder elkaar af te spreken, maar wèl Genyflore verwittigen ten laatste om 12u, de
dag zelf. Zij zal dan voor jullie de nodige plaatsen reserveren.

aZONDAG 06/04: HET BEISBROEKPARK MET PLANETARIUM
We wandelen door de bossen van “Beisbroek” naar het planetarium, dat meteen overtuigt
met een observatietoren die een koepel heeft van 5m diameter. Vanuit een gemakkelijke
zetel kan je meereizen in tijd en ruimte. Met behulp van een uitgekiend projectiesysteem
word je ondergedompeld in een koepelvullend beeld van kleurrijke sterrennevels… Om
16u30 is er een voorstelling en daarna gaan we naar het koetshuis, ingericht als cafétaria.
Afspraak: om 14u30 aan de randparking, Diksmuidse Heirweg, St.Andries-Brugge.
Prijs: 5€
Aanwezig: Eddy.
Opmerkingen: Eddy verwittigen de dag zelf voor 12u. Carpooling mogelijk.

a VRIJDAG 11/04: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een praatavond waarbij geïnteresseerde singles kennis kunnen maken met onze werking.
Het is steeds onze bedoeling er een aangename avond van te maken, met als thema
“ALLEEN maar toch NIET ALLEEN”
Plaats: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat, Oostende.
Afspraak: 20u
Aanwezig: Het bestuur.
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste de dag zelf tegen 12u ’s middags.

a ZONDAG 13/04: BRUSSEL – HET ATOMIUM, EXP0 58 met BEGELEIDE
WANDELING OP DE HEIZEL en BEZOEK AAN HET AMERIKAANS THEATER.
Op deze erfgoeddag sporen we al vroeg in de ochtend richting Brussel om er tijdig een
eerste indruk te verkrijgen van wat er nog rest van de Expo 58, nu precies 50 jaar later.
We verwijlen er maar kortstondig om ons te begeven naar het Atomium. We bereiken de
sfeer Lola Bobesco (bovenste sfeer - 102 m ) met de lift, van waaruit we kunnen genieten
van een uitzonderlijk panorama over Brussel. Elk venster is voorzien van een interactief
scherm waardoor we gedetailleerde informatie verkrijgen over de meest betekenisvolle
elementen uit de omgeving. Deze ruimte staat in verbinding met het restaurant waar we
stipt om 12u worden verwacht. Keuze tussen 2 typische streekgerechten (12,50€ à 15€)
Om 14u start de begeleide wandeling aan het Amerikaans Theater.
In het kader van 50 jaar expo bewandelen we de expositie van 1958, het tot nu toe
grootste internationale evenement in ons land.
Exclusief voor de deelnemers van deze dag: geleid bezoek aan het Amerikaans Theater.
Plaats: De trein vertrekt om 08u43 in het station van Oostende.
Afspraak: ten laatste om 08u30 in de lokettenhal van het station.
Prijs: het bedrag voor de inschrijving is bepaald op 15,40€ (voor de treinreis h/t
Oostende-Brussel), ongeacht of je over een geldig treinticket beschikt.
De begeleide wandeling is helemaal gratis.
Aanwezig: Het bestuur
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Opmerkingen: We hebben hemel en aarde bewogen om jullie dit arrangement te kunnen
aanbieden. Het aantal deelnemers is echter beperkt.
Inschrijvingen: bel, mail of stuur zo spoedig mogelijk een sms’je naar Linda.
Na onze bevestiging (vanwege de beperkte deelname) schrijf je meteen de som van
15,40€ over op onze rekening. Je inschrijving is enkel geldig bij ontvangst van de
betaling. Mocht je over een geldig treinticket beschikken, gelieve dit te melden: je
betaling zal verrekend worden bij je restaurantverbruik.

a MAANDAG 14/04: FILMAVOND “THE PAINTED VEIL”
Een dagje vrij of vroeg gestopt met werken? Dan is dit een uitstekende uittip!
Het verhaal speelt zich af in het door burgeroorlog verscheurde China van de jaren
twintig. Een bescheiden maar idealistische Britse arts wijdt zich plichtbewust aan zijn
taak, terwijl zijn kersverse en bijwijlen frivole echtgenote verliefd wordt op de viceconsul, een notoire rokkenjaren. Het verhaal speelt zich af temidden onvoorstelbaar mooie
landschappen en indrukwekkende massascènes (met Noami Watts en Edward Norton)
“Liefde in een onmogelijke omgeving”: een romantisch drama.
Plaats: Rialto, Langestraat, Oostende.
Afspraak: Om 16u aan de ingang.
Prijs: 4€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda (bel, mail of stuur een sms’je ten laatste op donderdag 10/04).

a DINSDAG 15/04: NIGEL WILLIAMS – STAND-UP COMEDY
Comedy@The Lounge brengt de kruim van de Vlaamse stand-up comedians samen in de
Lounge Bar, Kursaal Oostende. In een gezellige clubsfeer en enkel gewapend met een
microfoon wordt er stand-up comedy gebracht op het hoogste niveau. En natuurlijk mag
Nigel Williams niet ontbreken, één van onze beste comedians.
We hebben maar enkele plaatsen kunnen reserveren: er vlug bij zijn is dus de boodschap.
Plaats: Lounge Bar, Kursaal Oostende.
Afspraak: 19u30 ter plaatse - Begin: 20u00 .
Prijs: 11€
Aanwezig: Genyflore.
Opmerkingen: Reserveren en betalen op onze rekening ten laatste tegen 03/04!! .
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a ZATERDAG 19/04: LIFE-OPTREDEN ROLAND VAN CAMPENHOUT & GROEP
Roland Van Campenhout bracht in februari een nieuwe cd uit met als producer Admiral
Freebee. Don Croissant, ooit nog in het voorprogramma van The Rolling Stones, is met zijn
rhytm and bluesgroep de ideale opwarmer. Tijdens deze bluesnight staan de frontmannen
garant voor grote klasse bluesmuziek.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel (zie ook www.gistel.be voor de
precieze ligging)
Afspraak: 19u15 ter plaatse – Begin: 20u00 .
Prijs: 12€
Aanwezig: Genyflore.
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen woe. 16/04. Wie wil, kan met
Genyflore (kostenloos) meerijden (maar jullie mogen haar daarvoor in ruil gerust met
een Leffeke trakteren...)

a ZONDAG 20/04: GEZELLIGE WANDEL- EN SMULNAMIDDAG
Op deze bijzondere dag (???) gaan we Nieuwpoort verkennen. Onder leiding van een
“goedvoorbereide gids” vertrekken we rond 15u vanaf het monument van Albert 1 en
bezoeken we eerst de mooiste hoekjes van Nieuwpoort-stad. Daarna stappen we sportief
naar Nieuwpoort-bad om daar te smullen van de lekkerste ijscreem van de Belgische kust.
Plaats: Lokettenzaal station Oostende.
Afspraak: 13u55 – Vertrek om 14u10.
Aanwezig: Eddy.
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste de dag voordien.

a ZATERDAG 26/04: BOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder de leden.
Plaats: Bowling in de Sint-Sebastiaanstraat, Oostende (nabij Marie-Joséplein).
Afspraak: om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers.
Prijs: 14€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1 drankje naar keuze, of 3,40€/spel
Aanwezig: Genyflore.
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 10 uur ’s morgens de dag zelf

a ZONDAG 27/04: ERFGOEDWANDELROUTE WESTENDE MET BEZOEK AAN
“VILLA LES ZEPHIRS”
Westende evolueerde in de loop van de vorige eeuw van een prestigieuze luxebadplaats
naar een gezellig familiaal vakantieoord. Deze wandeling leidt je langs de vele getuigen van
een roemrijk, maar ook knus kustverleden. De wandeling start aan Villa 'Les Zéphirs'
(infopunt & museum). Hier kunnen we de wandelroute kopen (1,50€). Afstand: 2,0 km.
Bij mooi weer fietsen we langs de zeedijk naar Westende, bij regen nemen we de tram.
Wie geen zin heeft om te fietsen kan ook de tram nemen.
Plaats en afspraak:
Om 14u aan het Duinenkerkje, Dorpstraat, Mariakerke voor de fietsers.
Om 15u aan Villa Les Zéphirs, Westende voor de “trammers” (tramhalte Westende-Bad,
tegenover de kerk).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 10 uur de dag zelf.

