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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 – SEPTEMBER 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:
-

Snel! – 10€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Oostende ondersteboven" op 14/09.
10/09 – 8€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Gentse Floraliën" op 21/09.
19/09 – 5€ overschrijven en Genyflore verwittigen voor "Martin Heylen" op 26/09.
30/09 – 28€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Geert Hoste" op 28/11.

INFO: In november komt Geert Hoste terug naar het Kursaal van Oostende met zijn
eindejaarsconference. Dit mogen we niet missen! Tijdens de voorverkoop op 24/08 zal Linda
een aantal kaarten van 28€ voor onze vereniging aankopen, want de voorstellingen zijn altijd
onmiddellijk uitverkocht. Wie meewil, schrijft zo vlug mogelijk en ten laatste tegen 30/09 de
som van 28€ over op onze rekening met de vermelding "Geert Hoste 28/11/08".

a Weekend 06/09 en 07/09: WEEKENDUITSTAP ST-OMER & BOULOGNE
Vandaag is het zover: we maken er terug een boeiend-interessante en gezellige weekenduitstap van, waar we elkaar nog beter leren kennen en waarderen.
Voor de beschrijving van het programma: zie onze nieuwsbrief van augustus.
Afspraak: Afspraak stipt om 8u45 op de parking van meubelzaak "De Olifant" aan het
Kennedy rondpunt.
Prijs: 75€ inclusief hotelovernachting Boulogne + ontbijt, vervoerskosten en inkom
Nausicaa. Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, maaltijden en dranken.
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: De laatste nieuwtjes vindt je op de speciale pagina van onze website.
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a Zondag 07/09: TENTOONSTELLING PANAMARENKO
Het Icarus-thema, de mens die wil vliegen en de eraan verbonden tragische overmoed, was
van bij aanvang zijn wereld. De naam “Panamarenko” is uiteraard een pseudoniem. Hij
verwijst naar Pan American Airlines (Pan Am) de toen bekende luchtvaartmaatschappij.
Het element “enko” doet Russisch aan.
Wat zijn relatie met de wetenschap betreft, spreekt hij zelf duidelijke taal: “Ik ben geen
wetenschapper maar iemand die kunstvoorwerpen maakt. Het belangrijkste voor mij is dat
er af en toe een soort poëzie schuilt in wat ik maak.”
Met Panamarenko is het altijd genieten: zowel bij het zien van de man als van zijn
kunstwerken. Na dit bezoek is er nog een wandeling gepland, in de stad of langs de dijk,
naar gelang het weer.
Plaats: Galerie X-L-Ent Art, Leopold II laan 4, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 aan Hotel Du Parc, Marie-Joseplein 3, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10 uur ’s morgens.

a Vrijdag 12/09: 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
“SINGLE maar toch NIET ALLEEN”
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 13/09: VISSERIJFEESTEN IN OOSTENDE
Langs de kaaien en in de Vismijn bruist het van de animatie. Maritieme kunstenaars stellen
tentoon, visserijtechnieken worden toegelicht en tal van infostanden maken je wegwijs in
de wereld van de visserij. Er is doorlopend animatie, je kunt gezellig rondkuieren op een
brocante- en curiositeitenmarkt en er zijn tal van optredens. Diverse vaartuigen zullen het
Visserijdok vullen. Alle vaartuigen zijn ook doorlopend te bezoeken.
Ook lekkerbekken zijn op de Visserijfeesten aan het juiste adres met proevertjes en
overheerlijke vishapjes. Het feest wordt compleet met een eetfestijn in de Vismijn.
Plaats: In en rond het visserijdok (H. Baelskaai en Vismijn).
Afspraak: Om 14u in de lokettenhall van het station Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u van je komst.

a Zondag 14/09: "OOSTENDE ONDERSTEBOVEN"
We genieten van dit uniek evenement om Oostende eens "ondersteboven" te leren kennen
en maken er een daguitstap in eigen stad van!
10u-12u: Boottocht met de Seastar en optreden "Lorkest":
We schepen in om 9u30 aan de Visserskaai. Om 10u steken we van wal voor een 2 uur
durende tocht op volle zee. "Lorkest" maakt deze unieke ervaring compleet met de
voorstelling "Andy en Karolien", waarbij Sebastien Dewaele en Pieter Verbiest een aantal
songs van Lou Reed brengen met een verhaal over de visser Andy en zijn geliefde Karolien.
Met een minimum aan begeleiding wordt hier een voorstelling neergezet die aan de ribben
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kleeft. Hoogst ontroerend in al zijn eenvoud en “stief schone gedoan.”
Van 12u–13u30 zal er op het stationsplein voor alle deelnemers genoeg te smullen zijn: een
stevige vissoep, echte “musseln”, gebakken vis… Een lunchpakket is ook voorzien.
13u30–16u30: Parcourswandeling "Het leven op zee"
We gaan aan boord van de "Musselboot I" (met demonstratie!), de sleepboot "Ensor" en
het oceanografische onderzoekschip “Belgica”. Ook het Maritiem Instituut, het zeilschip
"Mercator" en de laatste IJslandvaarder "Amandine" zijn te bezoeken.
Transport van het station naar de haven voor het bezoek aan de schepen zal met bussen
gebeuren. Bij de start van het parcours krijgt elke deelnemer een gedetailleerd plan.
Plaats: Visserskaai en haven Oostende.
Afspraak: Om 9u15 in de lokettenhall van het station Oostende.
Prijs: 10€
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: We hebben alvast geboekt voor 12 personen. ’t Zal dus voor de rapste
zijn! Wie mee wil schrijft zo snel mogelijk 10€ over EN verwittigt Linda.

a Zaterdag 20/09: DAGUITSTAP PARIJS "DE EROTIEK VAN HET PARFUM"
Een wandeling, met gids, door Parijs voert ons naar de belangrijkste locaties uit de
wereldwijde bestseller "Het Parfum" van Peter Süskind.
In de heenreis is er 45 minuten koffie/ontbijt/toiletstop voorzien, op de terugreis enkel
een toiletstop. Gelieve zelf iets te voorzien of aan te kopen in Parijs als avondlunch.
Voor het volledige programma: zie op onze website of de Nieuwsbrief van juli.
Afspraak: Vertrek in Oostende om 6u aan Hotel Melinda (Mercatorlaan) en terug
omstreeks 22u30.
Prijs: Voor de reis per autocar, reisbegeleiding, metroticket, gidsen en een fooi voor de
chauffeur betaal je 38€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De betalingen voor deze uitstap zijn in feite afgesloten. Mochten er
toch nog "last-minute"-geïnteresseerden zijn, kan je nog tot 29/08 naar Genyflore
bellen. Ze zal navragen of er nog vrije plaatsen zijn.

a Zondag 21/09: PRAALSTOET "GENT EN ZIJN GENTSE FLORALIËN"

Voor het eerst te zien! Ter gelegenheid van hun 200ste verjaardag bieden de Gentse
Floraliën een historische Praalstoet aan. De bedoeling van deze stoet is de rijke
geschiedenis van Gent en de Floraliën in beeld te brengen aan de hand van 35 taferelen die
men moeiteloos kan volgen, dankzij een gratis programmaboekje dat aan elke bezoeker
wordt uitgedeeld. 250 ruiters, 1200 figuranten en 21 indrukwekkende praalwagens zullen
ongetwijfeld voor een uniek en betoverend evenement zorgen.
Plaats: Binnenstad Gent om 15u.
Afspraak: Ten laatste om 13u in de lokettenhal van station Oostende. De trein vertrekt
om 13u14 met overstap in Brugge, vertrekkend om 13u31. Aankomst in Gent om 13u54.
Prijs: De staanplaatsen langs het parcours zijn gratis. Linda zal echter voor stoelen langs
het parcours zorgen: prijs 8€. Het treinticket kost 9€ (h/t).
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Gelieve de som van 8€ op onze rekening over te schrijven ten laatste op
10 september en Linda te verwittigen. Treinticket zelf aan te kopen!!
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a Vrijdag 26/09: MARTIN HEYLEN: “TERUG NAAR SIBERIE”
Martin Heylen is een Vlaams televisiefiguur die werkt voor productiehuis Woestijnvis. Hij
werkte mee aan "Man Bijt Hond", waarvoor hij voornamelijk rubrieken maakte als reporter
aan huis. Eerst doorkruiste hij Vlaanderen, maar daarna ook de Verenigde Staten, Siberië
en in 2007 China. Vooral het Siberische dagboek was zeer populair bij het "Man Bijt
Hond"-publiek. Hierop kwam een vervolg in de vorm van een volwaardig televisieprogramma,
getiteld "Terug naar Siberië", dat in het najaar van 2006 op de buis was en waarin Heylen
terugkeerde naar Siberië, maar deze keer in de zomer.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Afspraak: Om 19u15 ter plaatse – Begin voorstelling om 20u.
Prijs: 5€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben alvast een aantal plaatsen gereserveerd "voor de rappe".
Betaling van 5€ op onze rekening ten laatste tegen 19/09 EN Genyflore verwittigen!

a Zaterdag 27/09: GAMBIANCE
In het kader van de stedenband tussen Oostende en Banjul is er vanaf 14u een gratis
reggae-festival, met live optredens van Europa's nieuwe ster aan de reggae hemel Cali P &
Black Phantomsound (Zwitserland), Skilful & Jah'sons Vibration (Sierra Leone) en de
Afrikaanse band Karposs. Daarbij nog sounds zoals LionHeartCrew, Raggamuffin Whiteman
feat. Natty Killa, Lady Sasha e.a....
Plaats: 't Bosjoenk, Zinnialaan, Oostende
Afspraak: Om 14u in het Koninginnehof, Platanendreef 1, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u van je komst.

a Zaterdag 27/09: BOWLING MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijke wedstrijd onder onze "sportieve" 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 28/09: BEZOEK AAN "SPROOKJESHUIS SASSAFRAS" IN BREDENE
We maken kennis met nieuwe, leuke en originele verhalen die groot en klein weten te
boeien. De decors en beelden (met de hand geboetseerde keramische kunstwerken) zijn
een ware lust voor het oog. Het verhalenparcours van Sassafras bevindt zich binnenshuis
en strekt zich uit over 4 verdiepingen in het vertelselkasteel.
Daarna wandelen we nog naar het Fort Napoleon voor (hopelijk) een terrasje.
Plaats: Duinenstraat 318, Bredene.
Afspraak: Om 14u in de lokettenzaal van het station Oostende.
Prijs: 7,5€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u van je komst.

