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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
www.niet-alleen.be
Eddy@niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be

059/51.81.66
059/26.88.95
059/50.22.11

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
(Genyflore is moeilijk te bereiken, enkel voor noodgevallen!).

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

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN – AANKONDIGINGEN
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTING OP ONZE REKENING:
-

Wo 30/04 – Genyflore verwittigen en 6€ storten voor de Folkavond op 03/05.
Wo 07/05 – Eddy verwittigen voor het " Canada Museum en tuinen" op 10/05.
Wo 07/05 – Genyflore verwittigen voor de filmvoorstelling "Perfume" op 12/05.
Wo 14/05 – Eddy verwittigen voor de wandeling op 17/05.
Za 17/05 – Linda verwittigen voor de daguitstap naar Gent op 18/05.
Za 17/05 – Linda verwittigen en 15€ storten voor "Oostende voor Anker" op 25/05.

a Vrijdag 02/05: WEEK VAN DE ZEE - TANGO OP DE DIJK
In deze "Week van de Zee" gaan we tango dansen (of kijken) met het geluid van de
kabbelende golven in de achtergrond. Pol Van Assche laat ons tango voelen, ruiken, zien,
proeven en horen onder leiding van de liveband Los Tangueros ! Bij slecht weer blijven we
"plakken" in De Zeegeuzen of gaan we op ontdekkingstocht in de uitgangsbuurt.
Plaats: Zeedijk, ter hoogte van het Zeeliedenmonument
Afspraak: Om 19u in De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat 38, Oostende
Prijs: Gratis
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag zelf voor 12u.
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a Zaterdag 03/05: FOLKAVOND "EEN WITTE WEG IN 'T WATER" door Göze
Göze is reeds 7 jaar de dekmantel voor de meeste uiteenlopende muzikale exploten van het
duo Maarten - Wim Claeys. Ze leerden de stiel in het intieme huiskamercircuit, waar de
essentie van hun warme luisterfolk het beste tot haar recht komt.
Plaats: Kapucijnenkerk, Kapucijnenstraat 1 (hoek Mijnplein), Oostende
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse
Prijs: 6€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Het bestuur heeft een aantal kaarten aangekocht. Wees er dus als de
kippen bij om je kaartje voor dit unieke concert te bemachtigen door overschrijving
van 6€ op onze rekening ten laatste tegen wo 30/04.

a Zondag 04/05: CULTURELE WANDELING IN OOSTENDE
Na de koffie in de Peach Pit wandelen we naar Theobald’s Boothuisje voor de
tentoonstelling “Charmante Naïeven“ met kleurrijke schilderijen van Jan Carsau en
krachtige beelden van Jean Kamps. Daarna gaan we via de dijk naar de Venetiaanse
Gaanderijen voor de fototentoonstelling “Ma NATAL LA - Can I take a picture ?”, een
ambitieus project om de inwoners van de zustersteden Banjul en Oostende op een
beeldrijke manier met elkaar te laten kennismaken.
Afspraak: Om 14u30 in de Peach Pit, Mijnplein (hoek Nieuwstraat), Oostende
Prijs: Gratis
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Linda ten laatste om 10u.

a Vrijdag 09/05: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Om onze "Week van de Zee" waardig af te sluiten gaan we deze keer samenkomen op het
terras van Taverne Floride met een prachtig zicht op de zee.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende
Afspraak: Om 20u ter plaatse
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Linda ten laatste om 18u.

a Zaterdag 10/05: HET CANADAMUSEUM EN TUINEN IN ADEGEM
Na ons bezoek van vorig jaar moesten we er beslist terug gaan als de tuinen in volle bloei
staan. Op het domein zijn er 3 prachtige tuinen te bezichtigen: een romantische Franse
tuin, een Engelse landschapstuin en een Japanse tuin. Het bezoek aan de tuinen is enkel
mogelijk onder begeleiding van een gids, die op zichzelf al een belevenis is !
Ook het "Canadamuseum" is geen gewoon museum: het is ontstaan door de belofte van een
zoon aan zijn vader om de gruwel van WO II wakker te houden.
De pannekoeken, wafels en ijscreem zijn er vers gemaakt, reuzegroot en spotgoedkoop !
Plaats: Canadamuseum, Heulendonk 21, Adegem
Afspraak: Om 13u spreken we af op de parking van de meubelzaak "de Olifant" (aan het
Kennedy Rondpunt te Oostende) om dan ter plaatse de carpooling te bespreken.
Mensen die daar moeilijk geraken bellen naar Eddy om ergens afgehaald te worden.
Prijs: 8€ voor een combiticket (museum met tuinen incl. gids).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De rondleiding in de tuinen moet vooraf gereserveerd worden, daarom
ten laatste tegen woensdag 07/05 Eddy van jullie komst verwittigen !
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a Zondag 11/05: KITES FESTIVAL OP HET GROOT STRAND VAN OOSTENDE
Tijdens dit weekend siert een bonte kleurenpracht de Oostendse hemel.
Daar vindt naar jaarlijkse gewooonte het grootste vliegerfestival van België plaats.
Vliegers in alle kleuren en vormen, bizarre figuren of traditionele kites kleuren de hemel.
Nieuw zijn de doorlopende workshops en tentoonstellingen die we kunnen bezoeken.
Plaats: Van op het terras van het Stedelijk Zwembad hebben we een uitstekend zicht op
dit kleurrijk spektakel. Na de lunch trekken we erop uit, naar waar de wind ons brengt.
Afspraak: Om 12u op het terras van het Stedelijk Zwembad waar we een dagschotel
kunnen nemen. Bij slecht weer zitten we binnen. In het geval het weer niet voldoet, kunnen
we kiezen voor een andere locatie om een hapje te eten.
Prijs: De vliegers bewonderen is gratis. In het Zwembad kost een dagschotel 10 euro.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Linda voor 10u s'morgens.

a Maandag 12/05: FILMNAMIDDAG “PERFUME"
Op deze Pinkstermaandag gaan we weer een filmpje meepikken.
Gebaseerd op de bestseller van Patrick Süskind vertelt Perfume een weerzinwekkend
verhaal van moord en obsessie in het 18de eeuwse Frankrijk. Jean-Baptiste Grenouille
wordt geboren met een ongelooflijk talent: tot op kilometers afstand kan hij geuren
onderscheiden en tot in de geringste finesses ontleden. Hij gebruikt dit talent dan ook om
's werelds fijnste parfums te ontwikkelen. Zelf heeft hij echter geen lichaamsgeur.
Stilaan raakt hij geobsedeerd door de onweerstaanbare geur van jonge vrouwen. Maar zijn
obsessie om van dit aroma een parfum te ontwikkelen zorgt voor dodelijke slachtoffers.
Plaats: Cinema Rialto, Langestraat 38, Oostende
Afspraak: Om 15u30 ter plaatse
Prijs: 4€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste op woensdag 07/05.

a Zaterdag 17/05: GELEIDE WANDELING DOOR OOSTENDE
We lopen dikwijls door de straten van onze stad Oostende, maar zien we wel wat er te zien
is? En kennen we Oostende eigenlijk wel? Onder de leiding van een ervaren gids inzake het
bouwkundige erfgoed van Oostende gaan we op stap om de architectonische pareltjes die
ons nog gebleven zijn te bewonderen.
We wandelen via het Waterhuis, La Tourelle, Hotel Astoria, La Belle Epoque, Hotel du Parc,
Marie-José-Plein, Huize Serruys en nog vele andere tot aan het Hotel du Chatelet, waarbij
we uitvoerig uitleg krijgen over de geschiedenis van deze historische gebouwen. In de
Chatelet verpozen we dan voor een drankje en een hapje.
Plaats: Samenkomst aan het beeld op het Stationsplein, Oostende
Afspraak: Om 13u45 ter plaatse, vertrek stipt om 14u
Prijs: 3,50€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: We hebben een aantal plaatsen voor onze vereniging laten reserveren.
Wees er dus vlug bij en verwittig Eddy ten laatste tegen woe. 14/05 van je komst.
Reserveren/verwittigen = betalen bij aankomst.
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a Zondag 18/05: GELEIDE WANDELING EN BOOTJE VAREN IN GENT
We sporen al vroeg naar Gent om er de rondleiding door "de Bellleman" langs de 5 markten
mee te maken en voorafgaandelijk alle tijd te nemen om van een koffietje te genieten.
Op de middag nemen we een lichte lunch in één van de vele horecazaken die Gent rijk is.
In de namiddag varen we via Leie en Lieve tot aan de Robottorens. Een enige gelegenheid
om Gent vanop het water te benaderen…. en zo in volle Middeleeuwen te belanden !
Zie de stille en prestigieuze getuigen van een roemrijk verleden: de prachtige gevels van
de Graslei, de machtige Vleeshalle, de stoere en steile wanden van het Gravensteen. We
bewonderen ook de typische houten gevels van vroeger.
Afhankelijk van het weer varen we op een open of gesloten boot.
Afspraak: ten laatste om 8u30 aan de loketten van het Station van Oostende. De trein
vertrekt om 8u43. We reizen in het 3de laatste rijtuig. Aankomst in Gent om 9u21.
Prijs: Treinticket h/t: 9€. De wandeling is gratis. De boottocht kost 6€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Linda ten laatste op vrijdag 17/05.

a Zondag 25/05: "OOSTENDE VOOR ANKER"
Tientallen authenthieke zeilschepen uit alle windstreken zetten voor het belangrijkste
maritieme voorjaarsevenement van België koers naar Oostende. Met de daarbij horende
typische animatie is dit jaarlijks een gebeuren die je niet links mag laten liggen.
Dit jaar staat het thema "Belgen op de Zuidpool" in de kijker. Tijdens een tentoonstelling
op het Stationsplein kunnen we kennismaken met alle facetten van de Belgische
aanwezigheid op de Zuidpool.
Als we uitgekeken zijn op de bootjes kunnen we ook nog eens doorwandelen tussen de
bomen in "Het Bosje" voor de "Dag van het Park".
Maar hoe kunnen we deze wandeling beter starten dan met echte "Soles Ostendaises" die
de vader van 1 van de 2 energieke dames van restaurant "A Bord" voor ons gevangen heeft?
De leden die in maart zijn meegegaan, weten al dat de chef voor ons een culinair
hoogstandje weet te presenteren.
Plaats: Bij voldoende warm weer eten we op het terras van A Bord op de Visserskaai.
Afspraak: Om 11u50 stipt in het Restaurant A Bord, Visserskaai 3, Oostende
Prijs: het menu (soep, hoofdgerecht en dessert) kost je 15 euro.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen én 15€ betalen op onze rekening voor 20/05.

a Zaterdag 31/05: BOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder de leden
Plaats: Sporting Bowling, Sint-Sebastiaanstraat 26, Oostende (nabij Marie-Joséplein)
Afspraak: Om 19u voor de spaghetti-eters, om 20u stipt voor de bowlers
Prijs: 15€ voor de spaghetti + 2 spelletjes + 1 drankje naar keuze, of 3,40€/spel
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 10u ’s morgens de dag zelf.

