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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 op gsm, daarom liefst haar vast nummer bellen!).

NIEUWSBRIEF – OKTOBER 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:
- Di 30/09 - Opmerking: vanwege de kolossale opkomst was de voorstelling van 28/11
onmiddellijk uitverkocht, zodat we moesten uitwijken naar zondag 30/11.
Ook deze voorstelling is intussen uitverkocht.
- Do 02/10 – 51€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Night of the Proms" op 24/10.
- Vr 03/10 – 8€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Vrijmetselaarswandeling" op 12/10.
TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN: We hebben reeds enkele activiteiten voorzien voor
november en december, waar we alweer heel snel moeten zijn, om tijdig onze plaatsen als
groep te verzekeren:
- Wo 08/10 - d’Ostendsche Revue geeft weer eens "sjette" in ’t Ostends Variététheater.
Mogelijke data zijn: zo. 9/11 - 16u, vrij 14/11 - 20u en zat 15/11 - 20u.
We zullen zien op welke data er nog genoeg plaatsen te verkrijgen zijn.
Genyflore verwittigen en 15€ storten op onze rekening ten laatste op 08/10.
- Wo 08/10 - We plannen een daguitstap naar Canterbury door de Eurotunnel op za 06/12.
De bus (Albion tours) vertrekt aan Hotel Melinda om 08u30, en maakt een
tussenhalte om 09u in Brugge. De trip kost 35€ incl. annulatieverzekering.
Linda verwittigen tegen 08 oktober als je wil meegaan. Betaling begin november.
- Vr 31/10 - Eddy verwittigen i.v.m. 2-daagse uitstap oudejaarsavond (zie volgende pagina).
We wijzen er op dat degenen die het eerst betalen ook de eerste kans hebben.
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WAT DOEN WE MET OUDEJAARSAVOND?
Na het grote succes van onze weekenduitstap kwam van meerdere leden de vraag om nog eens
samen, vb. ergens in de (Vlaamse) Ardennen, een huisje te huren voor één of twee nachten.
Daardoor kwam bij ons het idee om misschien zo samen gezellig oudejaarsavond te vieren.
Omdat dit toch een serieuze voorbereiding vergt, en deze mogelijkheid enkel bij een
voldoende aantal deelnemers te overwegen is, zouden wij graag vooraf weten wie hierin
geïnteresseerd is. Hiervoor Eddy verwittigen ten laatste tegen 31 oktober.
We beslissen dan of zoiets kan doorgaan.
Het andere voorstel is om opnieuw een etentje te organiseren in “Den Artiest”, zoals we
vorige jaren hebben gedaan, met een 3-gangenmenu aan ca. 35€, incl. 1/2 liter wijn.
Om middernacht is er vuurwerk op het groot strand en een dansje achteraf behoort ook tot
de mogelijkheden. Hiervoor Linda verwittigen mocht je interesse hebben.

a Zaterdag 04/10: DANSAVOND CONTACT SOIREE (EX CLUB CUPIDO)
Voor de eerste activiteit van de maand gaan we de beentjes strekken in Ten Stuyver op de
dansavond van "Contact Soiree" (ex "Club Cupido").
Plaats: Ten Stuyver, Stuiverstraat 357, Oostende.
Afspraak: vanaf 21u30 ter plaatse.
Prijs: 6,5€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 05/10: WANDELNAMIDDAG OP "DE HALVE MAANE"
De "Halve Maane" is een mooi en rustig stukje Oostende en nog door weinig mensen
gebruikt. We beginnen onze wandeling met de tentoonstelling van miniatuur- treintjes en
spoorbanen in "Duin en Zee". Hier krijgen we een rondleiding met deskundige uitleg van
Patje, die ook zorgt voor een korting op de inkomprijs.
Daarna trekken we naar de Duitse bunkers van "Batterij Hundius" om vervolgens langs de
"Spinoladijk" terug te keren naar "Fort Napoleon" voor de broodnodige verfrissingen.
Plaats: Oosteroever, Oostende
Afspraak: In de lokettenhal station Oostende om 14u. We nemen de eerste tram tot aan
"Earth Explorer", waar er een grote randparking is, en komen er toe rond 14u15.
Prijs: Inkom modeltreintjes 5€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor vrijdag 03 oktober om 12u van je komst.

a Zondag 05/10: OPTREDEN ALEX AGNEW "MORIMOS SOLAMENTE"
Alex vertelt bijzonder aanstekelijk en beschikt als menselijke beatbox over een breed
“geluidenrepertoire”. In zijn tweede soloprogramma komt hij nog harder, nog scherper en
nog pikanter uit de hoek. Gevoelige toeschouwers zijn bij deze gewaarschuwd: geen huisje
–heilig of niet– blijft overeind, geen thema onbenut. De show bevat geen theatrale
structuur, maar kan je best omschrijven als anderhalf uur fantastisch verbaal geweld.
Plaats: Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende.
Afspraak: 19u30 ter plaatse (de voorstelling begint om 20u).
Prijs: 10,5€
Aanwezig: Eddy
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a Zaterdag 11/10: 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: De Zeegeuzen, Kapucijnenstraat 38, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms'je naar Genyflore ten laatste om 16u.

a Zondag 12/10: WANDELING "VRIJMETSELARIJ IN BRUGGE"
De vele kerken en musea in Brugge spreken van een groots verleden en vooral van de
godsdienstige invloed op de hoofdstad van West-Vlaanderen. Vandaag bekijken we welke
sporen de Vrijmetselarij er heeft nagelaten.
Deze ontdekkingstocht wordt verzorgd door de VTB, die zoals steeds garant staat voor
een uiterst interessante rondleiding en duurt ongeveer 2u30.
Plaats: In het centrum van Brugge.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van het station Oostende (de trein vertrekt om 13u10)
of om 13u25 in de lokettenhal te Brugge.
Het startpunt van de wandeling is aan het standbeeld op de Grote Markt om 13u45.
Prijs: 8€. Trein h/t: 4,80€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op 3 oktober EN
schrijf de som van 8€ over op onze rekening.

a Vrijdag 17/10: RONDKUIEREN OP DE OKTOBERFOOR
De oktoberfoor beheerst weer zowat het ganse centrum van de stad en de sfeer er rond
willen we ook wel eens proeven. Waar we heel zeker ook van zullen proeven zijn de verse
oliebollen. Achteraf verkennen we nog eens de uitgangsbuurt.
Plaats: Stadscentrum Oostende
Afspraak: Om 18u30 in de Peach Pit, hoek Mijnplein-Nieuwstraat, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u van je komst.

a Zondag 19/10: UITSTAP NAAR "PARK PARADISIO"
Park Paradisio, een unieke gelegenheid voor een boeiende dag en een bevoorrecht contact
met wilde dieren, het ene al verrassender dan het andere. Woon de spectaculaire
roofvogelshow bij en bezoek de Droom van Han Wu Di, de grootste Chinese tuin in Europa.
NIEUW! Het "Koninkrijk van Ganesh", een immense Indonesische tuin, de eerste in Europa!
Hier verblijven de olifanten en de meerkatten, weelderige bloemen, geurige struiken…
Plaats: Domaine de Cambron, Brugelette, Hainaut.
Afspraak: Om 8u30 in de lokettenzaal van Station Oostende.
Prijs: Treinreis h/t en de inkom kost 20,30€ (B-Dagtrip 111).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor zaterdag 18 oktober om 12u van je komst.
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a Vrijdag 24/10: NIGHT OF THE PROMS IN ANTWERPEN
Op de affiche staan Simple Minds, Live, Sinéad O'Connor, gitarist Midge Ure (Ultravox) en
het duo Igudesman & Joo dat klassiek en humor combineert. Ook het Angels in Harlem
Gospel Choir uit New York treedt er op en brengt ook eigen nummers. Vaste waarden
blijven het orkest Il Novecento onder leiding van Robert Groslot en presentator Carl
Huybrechts. John Miles is voor het eerst sinds 2000 niet van de partij.
Plaats: Sportpaleis Antwerpen.
Afspraak: Om 17u50 aan Hotel Melinda in Oostende en om 18u20 aan randparking
Magdalenastraat in Brugge.
Prijs: 51€ (inkom + busreis met Albion Tours).
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Gezien we maar een beperkt aantal tickets hebben kunnen krijgen is het
weer voor de rapste die bellen naar Linda (tegen 02/10) !!

a Zaterdag 25/10: BOWLING MET SPAGHETTI
We gaan weer eens lekker smullen van de uitstekende spaghetti en achteraf de calorietjes
er terug afwerken. Maar vooral gaan we er naartoe omwille van de gezellige sfeer en voor
een leuke babbel.
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 vrijdagavond 24/10.

a Zondag 26/10: TENTOONSTELLING "MARC CAMILLE CHAIMOWICZ"
"In the cherished company of others" is een tentoonstelling rond de Frans/Pools/Britse
kunstenaar Marc Camille Chaimowicz, met tekeningen, decoratieve en functionele objecten,
sculpturen en schilderijen gecombineerd met kunstwerken van andere internationale
kunstenaars.
Het geheel is opgebouwd in de geest van speels onderzoek. Niet alledaags en niet saai. Je
kunt er rustig door flaneren en verwonderd stilstaan bij dit “speels” aspect in de kunst.
Plaats: Kunstmuseum aan Zee (voorheen P.M.M.K), Romestraat 11, Oostende.
Afspraak: om 14.30 uur in Hotel du Parc, Marie-Joséplein 3 (schuin tegenover tramhalte).
Prijs: 5€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda voor 10 uur ’s morgens..
VRIENDSCHAP
“Vrienden zijn familieleden die je zelf uitzoekt” (Eustache Duchamps)
“Vriend is wie tijdens je leven zegt, wat andere na je dood vertellen” (Karel Jonckheere)
“Glimlachjes zijn kussen van de ziel” (Minna T. Antrim)

