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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 – JANUARI 2009
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 15/01 – Lidgeld 2009 overschrijven op onze rekening !!!
- Ma 15/01 – 5€ overschrijven voor de nieuwjaarsreceptie op 25/01.
- Ma 15/01 – 13€ overschrijven en Genyflore verwittigen voor Elliot Murphy op 14/02.
- Ma 15/01 – Genyflore verwittigen voor Ann Nelissen op 03/04 (betaling volgt later).
Op zaterdag 14/02 is er een optreden van Elliot Murphy (USA) & The Normandy All Stars in
het CC Zomerloos te Gistel: Elliott Murphy slaagt er in door o.a. Bruce Springsteen en Lou
Reed te worden bejubeld. Door sommigen wel eens de “laatste der rockpoëten” genoemd. Hij
wordt o.a. begeleid door de gitaarvirtuoos Olivier Durand. Zitplaatsen aan tafeltjes.
Op vrijdag 03/04 treedt An Nelissen met haar nieuwe hilarische show “Gestript en
Gestroopt” in het cultuurcentrum Zomerloos te Gistel op (vvk: 13€). Wie geïnteresseerd is,
geeft zo vlug mogelijk een seintje aan Genyflore.
Uitstap do. 21/05 - zat. 23/05: Op aanvraag plannen we weer een meerdaagse uitstap, dit
keer naar Keulen, met op de heenweg een bezoek aan Maastricht en op de terugweg aan Aken.
Er wordt een zeer gevarieerd programma aangeboden en de kosten voor deze drie dagen
berekenen we op minder dan 150€! Hierin is inbegrepen: twee overnachtingen met ontbijt, alle
verplaatsingen, twee rondleidingen met Nederlandse gids (Keulen en Aken), inkom in twee
musea en een boottrip op de Rijn. Deze prijs werd berekend op een deelname van 16 leden.
Indien er minder zijn zullen de kosten stijgen of anders kunnen we een activiteit weglaten.
Graag zouden wij zo snel mogelijk willen weten wie er interesse heeft voor deze uitstap zodat
we verder kunnen gaan met de planning ervan.
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a Zaterdag 03/01: IJSBERENDUIK
Naar jaarlijkse gewoonte zal Oostende gaststad voor duizenden "ijsberen" zijn. Om 15 uur
trotseren ze het koude water van de Noordzee ter hoogte van de Drie Gapers.
In 2008 doken 5.900 ijsberen de zee in.
De toeschouwers kunnen dit spektakel van op de zeedijk of het strand gadeslaan. Een
muziekband luistert het hele gebeuren op met sfeervolle muziek.
Plaats: Zeedijk, ter hoogte van de "Drie Gapers", Oostende.
Afspraak: Om 14u in de Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste voor 12u.

a Zaterdag 10/01: KERSTBOOMVERBRANDING
Vanaf 18 uur brandt het vuur op het strand. We kunnen aan de vele standjes genieten van
een jenevertje, een glaasje glühwein, sprot, haring of ander lekkers. De warme gloed van
het immense vuur zal ons zeker in de stemming brengen voor een gezellige avond.
Plaats: Klein Strand, aan het Zeeliedenmonument.
Afspraak: Om 16u30 in de Peach Pit, hoek Mijnplein-Nieuwstraat, Oostende.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste voor 12u de dag zelf.

a Zondag 11/01: DAGUITSTAP BRUSSEL MET BEZOEK AAN DE BASILIEK
VOORMIDDAG: Zoals al zolang aangekondigd (en beloofd!) gaan we deze morgen één of
meerdere van de gezellige markten van Brussel verkennen: De Grote Markt, de Vossenmarkt en/of de Zavel (ca. 10 - 13.30u).
s'MIDDAGS lunchen we in het prachtige gebouw van het Muziekinstrumentenmuseum.
In de NAMIDDAG bezoeken we een unieke tentoonstelling in de Basiliek van Koekelberg.
Op meer dan 800m² vind je langs het parcours van fonkelende kerstbomen de allermooiste
Italiaanse kerststallen afkomstig uit privécollecties en musea. Het absolute hoogtepunt
van de tentoonstelling is zonder twijfel het theater van Venetië. Aan deze 20 m lange
creatie met draaiende plateaus en bewegende onderdelen is maar liefst 18 maanden
gewerkt en hangt een prijskaartje van zo'n 700.000€.
Afspraak: Om 8u30 in de lokettenhall van het station Oostende (de trein vertrekt om
8u43, in Brugge om 8u58).
Prijs: Trein h/t 12€ (shoppingbiljet - voor één keer doen we groots en rijden we 1e klasse),
ingang basiliek 8€.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen ten laatste 12u de dag voordien.
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a Vrijdag 16/01: DANSAVOND IN DISCOTHEEK DE SCHUURE
Na de bijzonder geslaagde avond in november gaan we opnieuw naar discotheek
"De Schuure"; gekend voor zijn mooie locatie, zijn aangename sfeer, zijn aangepaste
muziek en … zijn "wanhopige" vrijgezellen. Hoe dat allemaal weer afloopt zullen we wel zien.
Plaats: Discotheek De Schuure, Oostendse Steenweg 49, Zuienkerke.
Afspraak: Voor de carpoolers om 21u in de Faro, Vindictivelaan 3B (schuin tegenover de
Mercator) of om 22u ter plaatse.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 17/01: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een praatavond waar 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: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Zondag 18/01: OPTREDEN "BLACKIE & THE OOHOOS"
De zusjes Martha en Loesje Maieu bezingen geheime liefdesdromen, vluchtige verlangens
en tijdloze emoties. Hun Oohoos kleuren die vindingrijk in met blokfluitenloops, zingende
zagen en ukelélé-blues. Low fi alt pop… Accordeon en klarinet in glansrollen naast schattige
toetertjes en belletjes benevens oorstrelende meerstemmigheid van de twee zusjes.
Kortom: een grandioos potentieel en dito appeal.
Terecht bekroond met de eerste prijs van de Lawijtwedstrijd 2008.
Plaats: Droge Coo, Koninklijke Gaanderijen / hoek standbeeld Leopold II en zeedijk.
Afspraak: Om 15u30 in de Floride, Albert 1 Promenade 81, of om 16u30 ter plaatse.
Prijs: 5€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms'je naar Linda voor 10u.

a Zaterdag 24/01: FILMAVOND
Om deze nieuwjaarsmaand af te sluiten doen we het wat rustiger aan en gaan we een
filmvoorstelling bijwonen. We zien wel wat het wordt ter plaatse.
Na de vertoning gaan we zoals gewoonlijk nog eens de dorstige kelen laven.
Plaats: Cinema Rialto, Langestraat 39, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.
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a Zondag 25/01: NIEUWJAARSRECEPTIE MET FOTO-JAAROVERZICHT
Alle leden zijn hartelijk uitgenodigd om gezamenlijk –met een hapje en een drankje- het
nieuwe jaar in te luiden en op het tweede –succesvolle- jaar van Niet-Alleen te klinken!
Tegelijkertijd is er een terugblik op het jaar 2008 en zal Eddy, onze “huisfotograaf” ons
verwennen met een fotopresentatie op groot scherm van al onze belevenissen tijdens de
activiteiten van vorig jaar: plezier en hilariteit gegarandeerd!
Plaats: Restaurant-bistro Charles Lindbergh (ex Icarus), Nieuwpoortsesteenweg 945,
Oostende (vanuit Oostende richting Middelkerke, voorbij de luchthaven, aan je linkerkant).
Afspraak: Om 16u30 ter plaatse.
Prijs: Wij vragen aan onze leden een kleine kosten- en reserveringsbijdrage van 5€.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: 5€ overschrijven uiterlijk tegen 15/01.

a Maandag 26/01: DIAPROJECTIE “IJS-,SNEEUW- EN ZANDWOESTIJNEN"
Na de prachtige digitale diavoorstelling van vorige maand over Kroatië en Slovenië, zal ook
deze voorstelling heel zeker de moeite waard zijn!
In deze diareportage willen Frank De Leger en Karin Claeys het beeld dat woestijnen saai
of eentonig zouden zijn tegenspreken.
Voor de zandwoestijn mogen we dia's verwachten die genomen werden tijdens een
tiendaagse tocht door de Westelijke of Libische Woestijn in Egypte. In het deeltje
sneeuwwoestijn tonen Frank en Karin dia's die ze als fervente IJslandreizigers namen in
maart 2008. De projectie wordt afgesloten met beelden van een ijswoestijn. Hier krijgen
we het verslag van een winterse tocht met de hondenslede in Groenland.
Plaats: Conferentiezaal Stadhuis, Vindictivelaan 1, Oostende.
Afspraak: Om 19u45 ter plaatse.
Prijs: 4€ (korting met cultuurkaart).
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u de dag zelf (eventueel bericht op
antwoordapparaat achterlaten!).

a Zaterdag 31/01: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
Maar vandaag valt er ook iets te winnen. Er zal een prijsje uitgereikt worden voor de drie
beste spelers van het jaar 2008 EN een troostprijs voor de grootste verliezer.
Het gaat er echter niet om, om de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven!
Je kan ook gewoon komen zonder mee te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de
gezellige sfeer, de leuke babbel en... om te supporteren.
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 verwittigen ten laatste tegen vrijdagavond 30/01.

