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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 – MAART 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:
-

27/02
02/03
02/03
08/03
08/03
12/03
20/03

– 5€ storten en Linda verwittigen voor de 'Theatervertelling op muziek' op 01/03.
– Linda verwittigen voor de 'Vrouwenwandeling in Oostende' van 07/03.
– 7€ storten en Linda verwittigen voor het 'Toneeloptreden Nadien' op 14/03.
– 5€ of 8€ storten en Linda verwittigen voor 'Exil in Oostende' op 15/03.
– 15 € storten en Eddy verwittigen voor 'Uitstap Sint-Truiden' van 29/03.
– 20 € storten en Linda verwittigen voor het 'Lente-etentje' van 22/03.
– 8€ storten en Genyflore verwittigen voor 'Bloedbruiloft' op 27/03.

a Zondag 01/03: BEZOEK AAN HET 'ASTRO EVENT'
Met deze unieke beurs over sterrenkunde en ruimtevaart, die overigens door de Belgische
sterrenkundigen als 'meest veelbelovende activiteit van het jaar' is uitgeroepen, brengt
Astro Event Group vzw een leuke mix voor jong en oud, gekruid met tal van workshops en
allerhande experimenten.
Plaats: Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende.
Afspraak: Om 11u30 in het Bistro van Fort Napoleon voor een snelle snack of om 13u30 aan
de ingang van 'Earth Explorer' (naast 'Duin en Zee').
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen, ten laatste tegen 11u de dag zelf.
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a Zondag 01/03: THEATERVERTELLING OP MUZIEK
De Wijdere Wereld van Water: acteur Dirk Opstaele is in dit stuk een soort uit de tijd
gevallen Professor Zonnebloem, begeleid door een ad rem pianiste. Dit personage vertelt
zijn versie van Het tinnen soldaatje van Hans Christian Andersen.
Dit stuk is een opdracht van de wereldexpo is Zaragoza.
Plaats: De Droge Coo, Koninklijke Gaanderijen/hoek standbeeld Leopold II en zeedijk.
Afspraak: Om 16u45 ter plaatse.
Prijs: 5€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: We hebben een aantal kaarten gereserveerd, daarom Linda zo snel
mogelijk verwittigen.

a Vrijdag 06/03: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Om het karnavalsweekend goed in te zetten en meteen in de sfeer te komen plannen we
deze keer onze ontmoetingsavond op een vrijdag. 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 Zaterdag 07/03: 'VROUWENWANDELING' IN OOSTENDE
Ontdek markante vrouwen in Oostende. Deze wandeling laat vrouwen van vroeger en nu zien
die een belangrijke rol gespeeld hebben in de geschiedenis van de Stad aan Zee. Voor man
en vrouw! De rondleiding is een initiatief van de dienst Samenleven van de stad en wordt
verzorgd door de Gidsenkring Lange Nelle, die op een bevattelijke en aangename manier
het geschiedkundig, cultureel, architecturaal en folkloristisch erfgoed belicht.
De wandeling start om 14 uur en duurt 2 uur. Naderhand wordt een drankje aangeboden in
de Alice Freyzaal van het Stadhuis.
Afspraak: Om 13u30 in het Grand Café du Bassin, Visserskaai 1, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Bel, mail of stuur een sms’je naar Linda ten laatste op 02/03. Het
aantal deelnemers is beperkt.

a Zondag 08/03: FEESTELIJKE OPENING VAN MU-ZEE (EX PMMK)
Er zijn verschillende rondleidingen met gids, o.a over de hedendaagse kunst alsook over
Leon Spilliaert, James Ensor en tijdgenoten.
Het geheel wordt opgeluisterd door het Duo Elgar (viool en piano).
Plaats: Mu-Zee, Romestraat 11, Oostende
Afspraak: Om 13u45 in de inkomhal van het museum.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 11 uur ‘s morgens.

a Vrijdag 13/03: VANDAAG RISCEREN WE ONS NIET!!!

Op deze vrijdag de 13e van de carnavalmaand nemen we geen risico's en blijven thuis!
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a Zaterdag 14/03: TONEEL STUDIO JAMES ENSOR MET 'NADIEN'
'Nadien' gaat over twee vrouwen die elkaar in een Brussels park ontmoeten. Jo komt van
de begrafenis van haar beste vriendin en is op zoek naar het station en de trein terug naar
Oostende. Ze voelt zich onveilig. Jeanne is al jaren thuisloos en scharrelt elke dag haar
bestaan bijeen uit de vuilbakken. Ze raken aan de praat. Over hun mannen, over bedrog,
over de Grote Liefde, over honger en eten, over hun verschillende werelden. Beiden zijn op
zoek naar een houvast. De 2 personages zijn grappig en zielig, slachtoffer en held tegelijk.
Het stuk staat in het teken van de hoop, met liefde als kern, eenvoudig maar mooi in beeld
gezet door regisseur Christine Pire, die er in is geslaagd van ‘Nadien’ een voorstelling te
maken die tegelijk doet lachen èn ontroert.
Plaats: Zaal Malpertuis, Jules Peurquartstraat 27, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse. De voorstelling vangt aan om 20u30.
Prijs: 7€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda heeft een aantal plaatsen gereserveerd. Om zeker te kunnen zijn
dat je erbij kan zijn, Linda verwittigen en 7€ betalen ten laatste op 02/03.

a Zondag 15/03: THEMADAG ‘EXIL IN OOSTENDE’
In hun vlucht voor het naziregime vonden exilschrijvers onderdak in gastvrijer landen. Zo
zochten eind jaren dertig een opvallend aantal begaafde, Duitstalige schrijvers een
onderkomen in Oostende.
Hun namen waren niet van de minste: Joseph Roth, de Oostenrijkse grootmeester van de
melancholie en vroeg gestorven bohemien, Stefan Zweig, de humanistische globetrotter en
veelschrijvende Weense aristrocraat, Egon Erwin Kisch, de razende Tsjechische
succesreporter, en de inmiddels veelgeprezen Berlijnse schrijfster Irmgard Keun.
Schrijver-journalist Mark Schaevers schetst in woord en in beeld de historische exil aan
de Belgische kust, en Oostende in het bijzonder. Actrice Viviane De Muynck leest voor uit
‘Kinderen zonder land’ van Irmgard Keun. Socioloog Paul Scheffer en publicist over de
migratieproblematiek houdt een lezing over actuele exil. Stemt tot nadenken……
Er is ook nog een namiddagprogramma met bijdrage van schrijvers/kenners over de
historische en de actuele exil tijdens een slotdebat met Paul Scheffer (vanaf 15u).
Plaats: De Droge Coo, Koninklijke Gaanderijen/hoek standbeeld Leopold II en zeedijk.
Afspraak: Om 10u40 ter plaatse. De voorstelling begint om 11 uur en duurt 2 uur.
Prijs: 5€ voor halve dag of 8€ voor hele dag.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Op de middag nemen we ruim de tijd om een hapje te eten in de buurt.
Bel of stuur een sms’je naar Linda tegen 08/03 met vermelding ½ of volledige dag.

a Zaterdag 21/03: 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 20/03.
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a Zondag 22/03: LENTE-ETENTJE AAN ZEE
Na een lange winterperiode is de lente terug in het land. Tijd om voorzichtig van het
eerste zonnetje te genieten hier aan de kust, waar het heerlijk vertoeven is.
Waar is het beter dan hier in Oostende? Een lekker etentje, een gezellige babbel en als
het meezit een flinke wandeling, liefst met de wind in de zeilen: zo hebben we het graag!
MENU
Soepterrine van de Chef met fijne lentegroentjes
Zonnevisfilet in witte wijnsaus, omringd door Oostendse mosseltjes
Dame blanche
(wie geen vis lust kan een steak met peper- of champignonsaus verkrijgen, vooraf melden!)
Plaats: Au Roy Henri, Albert I Promenade 65 (vanaf Kursaal, 200m richting Zwembad).
Afspraak: Om 12 uur stipt ter plaatse.
Prijs: 20€ voor het menu.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda verwittigen én 20€ betalen ten laatste op 12/03.

a Vrijdag 27/03: VOORSTELLING 'BLOEDBRUILOFT'
In de buurt van een herenboerderij heeft onder duistere omstandigheden een misdaad
plaatsgevonden. Gisterenmorgen zou de bruiloft plaatsvinden van een dochter van de heer
des huizes, twintig jaar oud. Dit Andalousische krantenartikel van 24 juli 1928 is de
furieuze vonk van F. Garcia Lorca’s gerenommeerde 'Bodas de Sangre'.
Als dichter, musicus en toneelschrijver geeft Lorca deze Spaanse tragedie vorm met veel
proza en poëzie, rauwe werkelijkheid en surrealistische beelden.
OTO, het Onafhankelijk Theater Oostduinkerke brengt dit verhaal samen met het
wereldkoor Belladonna die zelf worden meegezogen in deze passionele relatie. Een
bruisende voorstelling met een eigenzinnige enscenering, beklijvende acteerprestaties,
liederen die in je trommelvlies gekrast blijven, beelden die aan je netvlies blijven kleven,
prikkelende gitaarmuziek, klakkende castagnetten, vurige flamencodansen...
Plaats: Het Bedrijf, Leopold-II-laan 9a, Oostduinkerke-Dorp.
Afspraak: Om 20u ter plaatse (de voorstelling begint om 20u30).
Prijs: 8€
Aanwezig: Genyflore en Linda
Opmerkingen: Reserveren bij Genyflore en betalen ten laatste tegen 20/03.
We hebben al een aantal kaarten besteld; voor de rapste dus. Carpooling is mogelijk.

a Zondag 29/03: DAGUITSTAP 'VOEL JE TRUIENAAR VOOR EEN DAG'
Vandaag viert de familie Carlier van het gekende reisbureau 'De Blauwe Vogel' in SintTruiden haar vierhonderd jarig bestaan met een dagvullend programma.
Voor slechts 15€ krijg je onder andere een Blauwe Vogel-paraplu, toegangstickets voor alle
musea, een tas koffie met echte Limburgse Vlaai op de Grote Markt, de 'Katarakt'-route
per autocar, bezoek aan de Abdijtoren (prachtig panoramisch zicht) en de Fruitveiling,
diverse randanimatie op de Grote Markt en nog tal van bijkomende activiteiten.
Afspraak: Om 9u in de lokettenzaal van Station Oostende. We nemen de trein van 9u14,
stappen over in Brugge en vertrekken daar om 9u31 met de trein richting Genk.
Prijs: 15€ trein H/T (rail pass), 15€ voor de activiteiten.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Inschrijven bij Eddy en 15€ storten ten laatste op 08/03.
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Oprichten van een ‘leesclub’
Op vraag van enkele leden en met het doel onze leeservaring met anderen te delen, werd beslist
om binnen de vereniging een leesclub op te richten.
De bedoeling is te starten met minstens 1 boek per kwartaal.
Het boek waarvoor gekozen werd is ‘Duizend schitterende zonnen’ van Khaled Hosseini.
Waarover gaat het?
Afghanistan: Mariam is vijftien wanneer ze wordt uitgehuwelijkt aan de veel oudere Rasheed…
Het boek heeft lange tijd in de Top Tien gestaan en is momenteel verkrijgbaar bij “Boeken
Voordeel”, gelegen in de Kapellestraat in Oostende, Steenstraat in Brugge en kost nu €10,62.
In de bib van Oostende zijn ook 5 exemplaren ter beschikking, zodat je het niet hoeft aan te
kopen als je dat niet wenst.
Het is de bedoeling dat bij onze samenkomst, die voorzien wordt op de eerste vrijdag van april,
de leeservaring van allen aan bod komt en we over dit thema van gedachten wisselen.
Opmerkingen: gelieve Linda tegen 10/3 te melden of je interesse hebt om aan te sluiten. Om
organisatorische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 12 personen.

