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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
059/70.63.48
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 – JUNI 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:
- Kaarten in voorverkoop zelf aanschaffen voor concert "Les Truttes" op 07/06.
- 11/06 – 12,5€ overschrijven en Genyflore verwittigen voor Denis Nowé op 14/06.
- 18/06 – Eddy verwittigen voor de uitstap naar Adegem op 21/06.

a Zondag 01/06: BEZOEK INTERNATIONAAL FOTOFESTIVAL TE KNOKKE
Op het "Internationaal Fotofestival Knokke-Heist 2008", in zaal Scharpoord, is de
centrale gastfotograaf de Nederlander Frans Lanting. De expositie “Life, een reis door de
tijd” toont een selectie van foto’s en verhalen uit zijn nieuwste fotoboek.
Traditioneel is ook de World Press Photo terug present op the Fotofestival. Dit is de
meest prestigieuze internationale wedstrijd voor professionele persfotografie.
In de Lagunahal is er naast de ingediende werken voor de "Internationale Fotowedstrijd"
ook de "Wildlife Photographer of the Year Competition" te zien. Dit is een prestigieuze
wedstrijd waaraan 's werelds meest vooraanstaande natuurfotografen deelnemen.
Plaats: Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke en Lagunahal, Krommedijk 57, Duinbergen.
Afspraak: Tien minuten voor het vertrek in de lokettenzaal van het station Oostende.
We nemen de tram (Eddy - 12u45) of de trein (Linda - 13u14) naar het station van Knokke
(aankomst tram 13u49 / trein 13u54).
Voor diegenen die met eigen vervoer komen is de afspraak om 14u aan ingang Scharpoord.
Prijs: Inkom voor beide locaties samen is 4€ (vriendenprijs voor onze leden).
Aanwezig: Eddy , als kenner van fotografie en onze huisfotograaf.
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste de dag voordien.
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a Vrijdag 06/06: 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. Ook deze keer hopen
we vanaf het terras weer een mooie, kleurige zonsondergang te kunnen bewonderen.
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 07/06: BENEFIETCONCERT "LES TRUTTES" + SUPERDISCOFUIF
Niet nodig om u voor te stellen aan ... Les Truttes. U kent ongetwijfeld de naam, u kent hun
faam. Waarschijnlijk bent u één van de velen die nietsvermoedend en weerloos werd
overgeleverd aan hun overdonderende Show. En net als alle andere fans geeft u zich
telkens weer met hart en ziel over aan deze superhelden.
Natuurlijk. Because this is not a band, this is an experience!
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Afspraak: 19u30 ter plaatse, aanvang 20u.
Prijs: 15€ in voorverkoop.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Kaarten in voorverkoop ZELF aan te schaffen in Brooklyn Store,
Kapellestraat 80, Oostende. Genyflore verwittigen voor 13u. Carpooling mogelijk.

a Zondag 08/06: 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: 4€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen de dag zelf voor 12u. Carpooling mogelijk.

a Vrijdag 13/06: GRIEKSE AVOND IN RESTAURANT "EL GRECO"
Sinds 29 jaar te Oostende in de Langestraat, de "El Greco", the place to be om heel lekker
Grieks te eten.Veel ambiance met live music, prima kwaliteit eten aan een schappelijke
prijs en een voortreffelijke service.
Plaats: Restaurant El Greco, Langestraat 55b, Oostende.
Afspraak: Om 19u ter plaatse.
Prijs: 't Is te zien wa da je wilt eten (menu kost 18€).
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste tegen woensdag 11/06.
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a Zaterdag 14/06: DENIS NOWE - "MOOIE MEISJES DUREN NIET LANG"
Denis Nowé is meester in de edele kunst van het puntdichten. Puntgedichten zijn korte,
kurkdroge en extreem grappige gedichten. Zijn meest geviseerde doelwit is de vrouw in al
haar vormen en gedaanten. Nooit plat, altijd fijnzinnig en waanzinnig grappig.
Plaats: Centrum De Zwerver, Dorpstraat 95, Leffinge.
Afspraak: 20u30 ter plaatse.
Prijs: 12,5€ in voorverkoop, 15€ aan de deur.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Om de ticketten in voorverkoop te krijgen moet je 12,5€ overschrijven
op onze rekening en Genyflore verwittigen voor woensdag 11/06.

a Zondag 15/06: BOOTTOCHT BRUGGE-DAMME EN BEZOEK AAN DAMME
Met de "Lamme Goedzak" varen we van het historische Brugge naar het liefelijke Damme.
Een half uurtje genieten van het unieke polderlandschap, om dan Damme, de stad van Tijl
en Nele, te ontdekken.
We bezoeken in Damme onder andere "Huyse de Grote Sterre". Het is een heropgebouwde
patricierswoning in laatgotische “Brugse” stijl uit de 15de eeuw. Tijdens de glorieperiode
van Damme in de 13de eeuw werden de kelders gebruikt als stapelplaats voor wijn uit de
Bordeauxstreek. Het pand werd in de 17de eeuw de residentie van de Spaanse militaire
gouverneurs en in de 18de eeuw dat van de Brugse kanunnik van der Stricht.
Op de eerste en tweede verdieping in dit gebouw bevindt zich het Uilenspiegelmuseum.
Afspraak: In de lokettenzaal van Station Oostende om 13u.
De trein vertrekt om 13u10 en komt aan in Brugge om 13u23. De boot vertrekt er om 14u.
We komen terug vanuit Damme met de boot van 17u20.
Prijs: 12,30 € all-in (trein h/t + bus h/t + boottocht), prijs enkel boottocht : 7€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste de dag voordien.
Leden die met de trein komen maar niet van Oostende vertrekken kunnen zelf een Bdagtrip code 203 kopen.

a Zaterdag 21/06: 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 hele 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 regelen.
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 18/06 Eddy van jullie komst verwittigen !
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a Zondag 22/06: TENTOONSTELLING GEORGES VANTONGERLOO
Georges Vantongerloo, geboren in 1886 in Antwerpen, heeft het grootste deel van zijn
leven, van 1920 tot en met 1965, in Frankrijk gewoond. In 1917 sluit hij zich aan bij de
Nederlandse De Stijl-beweging, opgericht door Piet Mondriaan en Theo van Doesburg.
Met zijn geometrische vormentaal legt hij als één van de eersten de basis voor een
abstracte beeldhouwkunst.
Na de rondleiding wandelen we naar het Stedelijk Zwembad voor de lunch.
Plaats: Provinciaal Museum Moderne Kunsten, Romestraat 11, Oostende.
Afspraak: om 9u45 aan het museum (gidsbeurt start om 10u).
Prijs: 5€ (dit is een eenmalige aanbieding, met gids inbegrepen).
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste tegen vrijdag 20/06.

a Zondag 22/06: BELGISCH BIERWEEKEND AAN ZEE
Na de lunch (+/- 14u) in het Stedelijk Zwembad trekken we met de tram naar Middelkerke
voor het "Belgisch bierweekend". Keurige obers serveren schuimige streekbieren in een
gezellige ambiance. De terrasjes op de Zeedijk krijgen een feestelijk tintje dankzij de
sfeervolle orkestjes en originele straatanimatie die de bezoekers verwennen met muziek,
humor, ambiance en sfeer. Eén groot feest op de Zeedijk van Middelkerke.
Plaats: Zeedijk Middelkerke.
Afspraak: Op het terras van het Zwembad: om 12u voor de eters, 14u voor de drinkers.
Prijs: 10€ voor een dagschotel.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen vrijdag 20/06.

a Zaterdag 28/06: 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.

a Zondag 29/06: FIETSTOCHT NAAR DE ABDIJHOEVE IN OUDENBURG
De sportievelingen onder ons fietsen de zomer in met eigen fiets naar de Arnoldusstad
Oudenburg, waar wij een stop inlassen op de historische Abdijhoeve. Daar nemen wij samen
met de niet-fietsers een deel van de terras voor ons en laten ons verwennen met een
heerlijke ijscoupe of een andere specialiteit van het huis. Nancy stippelde de route (zo'n
dertig kilometer) uit op verkeersluwe mooie wegen door het Krekengebied en de Schorren.
Zij zorgt er ook voor dat we met zijn allen op het juiste pad blijven. Eddy zorgt onderweg
voor de bevoorrading en technische steun.
Wij hopen op een talrijke opkomst van de fietsers maar verheugen ons tevens veel andere
leden te mogen ontmoeten op de tussenstop (rond 15u) in de Abdijhoeve in Oudenburg.
Afspraak: Om 14u aan het Duinenkerkje, Dorpstraat, Mariakerke.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

