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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 – NOVEMBER 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:
-

Ma
Ma
Ma
Wo

03/11
03/11
03/11
05/11

– Eddy verwittigen voor "Grillen naar hartelust" op 07/11.
– 35€ overschrijven en Linda verwittigen voor "Canterbury" op 06/12.
– Linda verwittigen voor "Oudejaarsavond" op 30/12. Betaling zie onderaan.
– 13€ overschrijven en Eddy verwittigen voor "Filmavond Pasar" op 22/11.

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN: We hebben reeds enkele activiteiten voorzien waarbij we
alweer heel snel moeten zijn, om tijdig onze plaatsen als groep te verzekeren:
- Za 15/11 – Zaterdag 20 december is er een grote kersthappening met "'t Westvlams
Gemiengeld Vintekoor" in "De Balluchon" te Koekelare. Het Vintekoor breng
de hele avond door een mix van oude en nieuwe covers in het West-Vlaams.
Er is ook videoprojectie, gluhweinstand, wullokkotje, jeneverbar, smulbarak
en kersttoestand alom...
Genyflore verwittigen en 8€ storten voor 15/11.
- Zo 30/11 – Woensdag 31 december vieren we oudejaarsavond samen in "De Noordzee"
op het Wapenplein. Het 4-gangendiner met 1/2 liter wijn kost 53€.
Linda zo vlug mogelijk verwittigen (voor 03/11) en 20€ storten tegen 30/11.

We wijzen er nog eens op dat degenen die het eerst betalen ook de eerste kans hebben.
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a Zaterdag 01/11: FILMAVOND
We zetten de avond rustig in met een goede film. Na afloop kunnen we nog voor een babbel
en een drankje terecht in één van de vele gezellige etablissementen.
Plaats: Cinema Rialto, Kapellestraat 39, Oostende.
Afspraak: 19u15 ter plaatse (zodoende hebben we nog ruim te tijd om een film te kiezen).
Prijs: 5,50€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste ten laatste om 16u.

a Zondag 02/11: FOTOTENTOONSTELLING "OOSTENDE HIER EN NU"
We bezoeken de fototentoonstelling van Adriaan Huys dat het huidige Oostende toont.
Ondanks de bouwwoede en het erfgoedverlies nog steeds een wondermooie plek.
Daarna brengen we ook nog een bezoekje aan het Noordzeeaquarium zelf met zijn flora en
fauna van de Noordzee (met vissen, schaal- en weekdieren, poliepen en anemonen) en zijn
verzameling schelpen en zeewieren. De onderzeewereld is boeiender dan u dacht!
Plaats: Bovenzaal Aquarium, Visserskaai, Oostende
Afspraak: Om 14u30 in de Peach Pit, hoek Mijnplein-Nieuwstraat, Oostende.
Prijs: GRATIS (Noordzeeaquarium 2€ - houders cultuurkaart 1,40€).
Aanwezig: Linda en Eddy
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatst om 10u ‘s morgens.

a Vrijdag 07/11: ETENTJE - "GRILLEN NAAR HARTELUST"
De "Piraat GRILL" laat u genieten van diverse "buffets à volonté".
Het eetbuffet bestaat uit: koude en warme voorgerechten, warme hoofdgerechten en
grillades en nagerechten. Het drankenbuffet biedt u de keuze tussen rode, witte en rose
wijn, verschillende bier-soorten en diverse alcoholvrije dranken.
Dit alles in een uitzonderlijk decor van een "Piratenschip" met verschillende zalen op
meerdere niveaus.
Plaats: Restaurant De Piraat (Clarenhof), Recollettenstraat 9, Nieuwpoort.
Afspraak: Voor de car-pooling om 19u30 op de parking voor het media-center, Troonstraat
(ter hoogte van de tramhalte) of om 20u aan de ingang van het restaurant.
Prijs: 27€ (je eet en drinkt er zo veel je wilt ... of kunt).
Aanwezig: Eddy en Genyflore
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen maandag 03/11.

a Zaterdag 08/11: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een praatavond waarbij steeds meer en meer geïnteresseerde singles naar toekomen om
kennis met onze vereniging te maken. Het is steeds onze bedoeling er een aangename avond
van te maken, met als thema “SINGLE maar toch NIET ALLEEN”.
Plaats: The Corner, hoek Louisastraat en Achturenplein, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste ten laatste om 16u.
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a Zondag 09/11: OPENING "DROOGE COO" MET "SALON BROODTHAERS"
De koninklijke site van de Droge Coo op de zeedijk van Oostende is het gedroomde decor
voor een intimistische ontsluiering van de dwarse en complexe kunstenaar Marcel
Broodthaers. Na Ensor en Magritte toch de meest baanbrekende van ons land.
Salon Broodthaers wekt zijn werk tot leven. De Brusselse acteur François Beukelaers leest
voor uit de gedichten van Broodthaers en hoogleraar Hans De Wolf (VUB) geeft een
voordracht over de veelzijdigheid van de kunstenaar.
Anna Luyten gaat in gesprek met weduwe Broodthaers, Maria Gilissen. Zij toont ons enkele
16mm films. Aan haar zijde staan enkele muzikanten. Weet alvast dat de didgeridoo, gitaar
en trommels op het menu staan.
Plaats: De Droge Coo, Zeedijk t.h.v. de 3 Gapers (aan het zwembad), Oostende.
Afspraak: Om 14u15 ter plaatse, de voorstelling begint om 15u.
Prijs: 5€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatst om 10u ‘s morgens.

a Zaterdag 15/11: OOSTENDSE REVUE "WA Ê BLÈÈKN JUBILEE"
Ze zijn er terug: het gezelschap van d'Ostendsche Revue. Zij brengen u opnieuw een
eigenzinnige kijk op de gebeurtenissen in en rond Oostende van het voorbije jaar.
De titel "Wa ê blèèkn jubilee" verwijst naar de tiende revue. Een knipoog naar de
Oostendse actualiteit is natuurlijk nooit ver weg.
Plaats: Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende.
Afspraak: 19u30 ter plaatse (de voorstelling begint om 20u).
Prijs: 9€.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Wie er nog bij wil zijn belt dringend naar Linda.
a Zondag 16/11: BEZOEK AAN "KÖRPERWELTEN"
In KÖRPERWELTEN 4 krijg je meer dan 200 nieuwe authentieke menselijke specimens te
zien, zoals individuele organen, doorzichtige lichaamsdoorsneden en volledige lichamen. Je
komt oog in oog te staan met zowel zieke, uitgeputte, als optimaal gezonde lichamen. De
tentoonstelling plaatst immers longen van rokers tegenover die van niet-rokers, gezonde
levers tegenover levers met cirrose, zwakke harten tegenover gezonde harten.
Plaats: Kelders van Cureghem, Jules Ruhlstraat, 1070 Brussel.
Afspraak: Om 9u30 in lokettenzaal station Oostende. Vertrek 9u43, in Brugge om 9u56.
Prijs: B-dagtrip 548 = 28,90€. Leerkrachten gratis inkom (trein h/t ca. 15€).
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste zaterdag 15/11.

a Dinsdag 18/11: THEATERSTUK "386: MOLIÈRE"
386 jaar geleden werd de Franse toneelschrijver Molière in Parijs geboren.
Keer op keer, altijd even genadeloos nam hij de gebreken van de burger op de korrel.
Om het niet over één aspect van de burgerij te hebben of één iemand te viseren, spelen de
zes spelers fragmenten uit meer dan één klassieker van Molière. Wie in het eerste deel
met de billen bloot werd gezet, belandt in het tweede deel in het andere kamp.
Plaats: Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29, Brugge.
Afspraak: Om 19u ter plaatse (inleiding om 19u15, voorstelling om 20u).
Prijs: 12€ voor -55j. en 10,25€ voor +55jaar.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Wie er nog bij wil zijn belt dringend naar Linda.
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a Vrijdag 21/11: DANSAVOND IN DISCOTHEEK DE SCHUURE
Vandaag verkennen we opnieuw discotheek De Schuure; gekend voor zijn mooie locatie, zijn
aangename sfeer, zijn aangepaste muziek en … zijn "wanhopige" vrijgezellen.
Hoe dat allemaal afloopt zullen we wel zien.
Plaats: Discotheek De Schuure, Oostendse Steenweg 49, Zuienkerke.
Afspraak: Voor de car-poolers om 21u in de Faro, Vindictivelaan 3B (schuin over de
Mercator) of om 22u ter plaatse.
Aanwezig: Eddy en Genyflore
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 22/11: TOERISTISCHE FILMAVOND VAN PASAR
Vanavond vergast Pasar (vroeger Vakantiegenoegens) ons op een toeristische filmavond.
Na het aperitief kijken we naar twee prachtige films door eigen leden:
- DVD-film door Jerry Demeester: een rondreis door Marokko.
- DVD-film door David Geurts: Zuid-Amerika, Chili, Argentinië, Patagonië.
Als pauze is er een lekkere maaltijd: SIKBADJ (Marokkaans lamsvlees met abrikozen).
Plaats: Zaal Astrid, Gentstraat 6, Oostende.
Afspraak: Om 18u ter plaatse (aanvang: 18u30).
Prijs: 13€ (leden Pasar 10€) voor toegang, aperitief, maaltijd en tombola.
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en storten voor woensdag 05/11.

a Zondag 23/11: "WEEK VAN DE SMAAK" IN OOSTENDE
In het kader van de "week van de smaak" genieten we van vers in huis gebakken
pannenkoeken of wafels. Naderhand maken we een wandeling in de binnenstad of op de dijk
om te genieten van de frisse zeelucht, deze is uiteraard gratis.
Plaats: Restaurant De Noordzee, Wapenplein 14, Oostende.
Afspraak: Om 14u ter plaatse.
Prijs: +/- 5€ voor pannenkoeken of wafels met koffie.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatst om 10u ‘s morgens.

a Zaterdag 29/11: BOWLING- EN KENNISMAKINGSAVOND MET SPAGHETTI
Je kunt er lekker smullen van de uitstekende spaghetti en er achteraf de calorietjes terug
afwerken. We gaan er vooral naartoe omwille van de gezellige sfeer en de 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 28/10.

a Zondag 30/11: OPTREDEN "GEERT HOSTE - REGEERT"
Na het afgelopen bewogen politiek jaar, speelt Geert Hoste terug in op de actualiteit.
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang (voorstelling begint om 20u).
Aanwezig: Genyflore

