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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 – FEBRUARI 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:
-

01/02
10/02
10/02
15/02

– 5,5€ storten en Eddy verwittigen voor de toneelvoorstelling van 21/02
– 75€ voorschot storten voor de 3-daagse reis naar Keulen van 21/05 tot 23/05
– 30€ storten en Linda verwittigen voor het "Vrijgezellenetentje" op 22/02
– 13€ storten voor de voorstelling van An Nelissen op 03/04

De laatste kans om te reserveren voor de voorstelling van AN NELISSEN op vrij 03/04:
dan stelt deze powervrouw haar nieuwe hilarische show “Gestript en Gestroopt” in het
cultuurcentrum Zomerloos te Gistel voor (vvk: 13€). Wie hierin nog geïnteresseerd is, geeft
ten laatste tegen 15/02 een seintje aan Genyflore en stort 13€ op onze rekening

a Zondag 01/02: FILMNAMIDDAG "REVOLUTIONARY ROAD"
Eind jaren vijftig, Frank (Leonardo Di Caprio) en April (Kate Winslet) Wheeler zijn jong en
aantrekkelijk. Ze hebben 2 leuke kinderen en wonen in een welvarende buitenwijk in
Connecticut. Maar gelukkig of tevreden zijn ze niet. Frank heeft een saaie kantoorbaan,
April treurt om een gefnuikte carrière als actrice. In een uiterste poging aan dit gezapige
burgerbestaan te ontsnappen, besluiten ze naar Frankrijk te gaan ….
Plaats: Kinepolis,
Afspraak: om 14u30 in de Champs-Elyzée, rechtover Kinepolis. Vertoning om 16u45.
Prijs: 8€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda voor 10u. Deze film is pas uit sinds
21/01. Om ons te verzekeren van goede plaatsen zal Linda om 15u tickets aankopen.

2

a Zaterdag 07/02: 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 tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 08/02: DAGUITSTAP NAAR GENT
Bezoek aan het museum DR. GUISLAIN en het DESIGNMUSEUM.
Het museum Dr. Guislain is gehuisvest in de voormalige gebouwen van het “Hospice
Guislain”, het oudste “krankzinnigengesticht” van België (1857). Wat is psychiatrie, hoe
evolueerde ze? Hoe ging men vroeger met de “waanzin” om? Een fascineerde reis doorheen
de geschiedenis van de psychiatrie!
In het Designmuseum vind je ontwerpen van grote 20ste-eeuwe en hedendaagse
ontwerpers. Art nouveau, art deco, modernisme, postmodernisme: . je vind het er allemaal.
Het zeer gevarieerde aanbod van stijlen en periodes maakt de tentoonstelling heel zeker
een bezoek waard!
In de voormiddag bezoeken we het Designmuseum, daarna nemen we ergens een lunch en in
de namiddag doen we een duik in de geschiedenis van de psychiatrie.
Afspraak: Om 9u30 in de lokettenzaal van Station Oostende. Vertrek 9u43, Brugge 9u53.
Prijs: Trein h/t 9€, inkom musea 11€ (korting met Knack of lerarenkaart).
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen zaterdag 07/02

a Woensdag 11/02: LEZING "DE WINTER IN DE MUZIEK"
Wie kent niet de Vier Jaargetijden van Vivaldi? Fijne muzikale sfeerscheppingen waarin
een muzikale grootmeester zijn gevoelens over de wisselingen in de natuur zijn vrije loop
liet gaan? Maar veel meer componisten voelden zich geïnspireerd door de seizoenen.
Voor deze lezing pikken we er de winter uit. We horen gekende en minder gekende
muziekfragmenten van ondermeer Haydn, Ingelbrecht, Schubert, Glazunow, RimskiKorsakow, Debussy, Ravel, Schmitt, Delius en Vaughan-Williams.
Plaats: Forumzaal, Bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7, Oostende.
Afspraak: Om 18u30 aan de ingang van de bibliotheek.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms'je naar Linda voor 10u.

a Zaterdag 14/02: ELLIOT MURPHY & THE NORMANDY ALL STARS
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.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat, Gistel.
Afspraak: om 19.30u ter plaatse (voorstelling begint om 20u).
Prijs: 13€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wie er nog bij wil zijn verwittigd Genyflore ten laatste tegen 07/02.
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a Zondag 15/02: TENTOONSTELLING RAOUL SERVAIS
De Oostendse animatiecineast Raoul Servais werd op 01 mei 2008 tachtig jaar. Hij is de
pionier van het bijzondere genre in de animatiefilm: de auteur-animatiefilm. Elke film
krijgt een eigen literaire, poëtische of maatschappelijke inbreng.
Deze tentoonstelling brengt nooit eerder getoonde originele schetsen, tekeningen en
schilderijen van de hand van Raoul Servais en zijn medewerkers. Uiteraard kon op deze
huldetentoonstelling de "servaisgrafie" niet ontbreken. Daarnaast kan de cinefiel genieten
van affiches over Servais' retrospectieven, boeken en tijdschriften over zijn filmwerk,
enkele festival-trofeeën en vrij grafisch werk.
Plaats: Venetiaanse Gaanderijen, Hoek Zeedijk/Parijsstraat.
Afspraak: Om 14u30 in de Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms'je naar Linda voor 10u.

a Vrijdag 20/02: DANSAVOND IN DISCOTHEEK DE SCHUURE
Na de bijzonder geslaagde avonden 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.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy en Genyflore
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 21/02: TONEEL: "DE KATTEIE - BOTER BIJ DE VIS"
In "Boter bij de vis" heeft Eric Roose dé oplossing gevonden om een luilekker leventje te
leiden, zonder al te veel te moeten werken. Hij heeft de sociale kaart uitgeplozen en
geniet nu - mits de nodige grote en kleine leugens - van alle mogelijke premies, toelagen en
tegemoetkomingen die bestaan in onze welvaartsstaat. Wanneer het Departement Sociale
Zaken op bezoek komt om het dossier Roose te actualiseren, moet Eric alles in het werk
stellen om zijn fraudecarrousel te camoufleren. Iedereen die over de vloer komt wordt dan
ook willens nillens ingeschakeld om de verzonnen handicaps, ongelukken en tegenslagen mee
in scène te zetten en zo de inspecteur om de tuin te leiden. De persoonsverwisselingen,
verkleedpartijen, misverstanden en ter plekke verzonnen smoezen zijn niet te tellen.
Plaats: zaal Vuurtoren, Thomas Van Loostraat 32, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 5,50€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Misschien kunnen we nog en paar kaartjes voor onze groep lospeuteren.
Late beslissers verwittigen Eddy ten laatste op 01/02.
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a Zondag 22/02: VRIJGEZELLENETENTJE
De verliefden hebben hun ‘Valentijn’ gevierd op 14 februari en als tegengewicht vieren wij
‘Vrijgezellendag’ vandaag met een menu om U tegen te zeggen aan een ‘vrienden’prijs:
Kir vergezeld van een hapje
Torentje van Gandaham met witloofslaatje met Basilicumdressing
Gebakken zeewolf met korstje tapenade,
op een bedje van ‘sweet potatoe’, omringd met kruidenjus
Huisbereid Vrijgezellengebak
Inclusief 2 glazen wijn p.p (wit, rood, rosé)
(De leden die geen vis lusten kunnen een steak verkrijgen)
Plaats: ’t Botteltje, Louisastraat 19, Oostende
Afspraak: Om 12u ter plaatse.
Prijs: 30€
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: 30€ betalen voor 10 februari én Linda verwittigen van je komst.

a Zaterdag 28/02: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
Je kunt er eerst lekker smullen van de uitstekende spaghetti en achteraf de calorietjes
terug afwerken door een balletje te gooien. Je kan echter ook gewoon komen zonder mee
te spelen. 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 verwittigen ten laatste tegen vrijdagavond 27/02.

a Zaterdag 28/02: BALLET VAN VLAANDEREN: "THE RETURN OF ULYSSES"
Het verhaal: Tien jaar hebben de Grieken erover gedaan om Troje te veroveren. Tien jaar
hebben de omzwervingen van Odysseus geduurd. Twintig jaar heeft Penelope op de
terugkeer van haar echtgenoot, de koning van Ithaka zitten wachten. Over Penelope gaat
dit ballet. Het sleutelmoment is dat Penelope uiteindelijk haar man bij zijn thuiskomst niet
meer herkent. Het is een heel menselijk verhaal met zowel melancholische als grappige
passages. Er wordt gedanst op enerzijds muziek van Henry Purcell, die life gebracht wordt
door de Filharmonie en anderzijds liedjes uit de jaren ’50-’60. Hierdoor ontstaat een zeer
gevarieerd pallet aan muziek, dans en sfeer.
"The Return of Ulysses" is een voorstelling die je onderdompelt in schoonheid en elegantie
en je bij het sluiten van het gordijn euforisch en ontroerd achterlaat.
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende
Afspraak: Omstreeks 19u30, aanvang van de voorstelling om 20u.
Prijs: 48€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Daar ervoor gezorgd wordt dat elke deelnemer zijn ticket op voorhand
verkrijgt, kan men zich meteen naar zijn plaats begeven.

