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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 – APRIL 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:
- 04/04 – Eddy verwittigen en 7€ storten voor 'De maagd van Vogelezang' op 25/04
- 10/04 – Linda verwittigen 20€ storten voor het etentje op 19/04
- 20/04 – Linda verwittigen voor reservatie 'Erfgoeddag rondleiding in Mu-ZEE' op 26/04
- 20/04 – 3€, 10€ of 13€ storten voor 'Week van de Zee' op 03/05 (zie hieronder)
Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 mei is er de ‘ZEEBRUGSE week van de Zee’.
Wij opteren voor de zondag. In de voormiddag is er een natuurwandeling met natuurgids in de
Baai van Heist en de Sashul, in de namiddag een bezoek aan Seafront en een havenrondvaart.
Voorverkoop: Natuurwandeling in de baai van Heist: 3€. Seafront + havenrondvaart: 10€.

a Vrijdag 03/04: OPTREDEN AN NELISSEN "GESTRIPT EN GESTROOPT"
In haar nieuwe voorstelling schetst An verschillende aspecten van 'het geheime leven van
een vrouw van middelbare leeftijd'.
Zelf zegt ze daarover: 'Het is vreemd om als 50+'er tegenwoordig op één hoop gesmeten te
worden met 80 en 90-jarigen. Wij vormen blijkbaar 'een probleemgeneratie'. In de nieuwe
productie wil ik daarom tonen dat we onze wilde haren en onze creativiteit nog niet kwijt
zijn. We zijn de kinderen van de rock ’n roll en dat zullen we blijven. Wie hoopte om ons
geruisloos te kunnen afvoeren naar het bejaardentehuis, kan zijn ambities beter herzien.'
Plaats: Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, in de inkomhall.
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: De tickets werden reeds besteld. Inschrijven is niet meer mogelijk.
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a Zaterdag 04/04: 'KONING LEOPOLD II-WANDELING' IN OOSTENDE
Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Oostendse gidsenkring 'Lange Nelle'biedt
deze aan iedereen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan enkele wandelingen. Wij
hebben gekozen voor de 'Koning Leopold II- wandeling'. Deze wandeling situeert zich langs
de verwezenlijkingen en dromen van de Belgische vorst die Oostende aanzien gegeven heeft.
Het Oostendse Leopold II-verhaal wordt geprojecteerd tegen de achtergrond van zijn
amoureuze en Kongo-perikelen en waarneembare belle-epoque herinneringen.
Deze wandeling eindigt aan de bibliotheek Kris Lambert waar er gelegenheid is om de
tentoonstelling ter gelegenheid van de 20ste verjaardag te bezoeken.
Plaats: Start om 14u aan het Spaans Huisje, Christinastraat 67, Oostende.
Afspraak: Om 13u in het Wiener Café, Christinastraat 20, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De tickets werden reeds besteld. Inschrijven is niet meer mogelijk.

a Zondag 05/04: SAMENKOMST VAN DE 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. Als eerste boek kozen we voor
“Duizend schitterende zonnen” van Khaled Hosseini, een pageturner van formaat.
Het is de bedoeling dat bij onze samenkomst, de leeservaring van allen aan bod komt en we
aan de hand van het thema over deze vreemde cultuur debatteren.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: om 17u in het salon van ’t Botteltje.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda contacteren ten laatste op 03/04.

a Zaterdag 11/04: 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.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 12/04: LENTEHAPPENING IN BRUGGE
Op de eerste Lentehappening, georganiseerd door het nieuwe team van Site Oud Sint-Jan,
presenteren zij de allernieuwste trends voor huis, tuin, decoratie, accessoires, juwelen,
streekproducten, e.a.
Zo is er mogelijkheid tot degustatie van streekproducten, zijn er workshops met keramiek en
bloemschikken, ballonvaartdemonstraties, demonstraties boetseren met fimoklei, ...
Voor de lekkerbekken is er uiteraard een hapje en een drankje voorzien.
Plaats: Site Oud Sint Jan, Mariastraat 38, Brugge.
Afspraak: Om 14u in lokettenhal station Oostende of om 14u30 in de hal station Brugge.
Prijs: Treinticket h/t: 4,40€. Inkom 6€ (kortingbons van € 1 in de Streekkrant, de Zondag,
Tips, Tam Tam, Het Nieuwsblad en bij alle deelnemende exposanten).
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste op zaterdagavond 11/04.
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a Zondag 12/04: OPTREDEN ELLIOTT MURPHY & THE NORMANDY ALL STARS
Op 14 februari gingen we al naar Elliott Murphy. Alle aanwezige leden waren toen vol lof over
het indrukwekkende optreden. We moeten het nu dus zeker nog eens overdoen !!
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.
Om 20u is er een vooroptreden van 'Cajun Moon', één van de betere Brugse covergroepen.
Het optreden van Elliott Murphy begint om circa 21u30.
Plaats: Studio Hall, Boogschutterslaan 41, St. Kruis.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse (aan de ingang).
Prijs: 15€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben al een aantal tickets gereserveerd. Genyflore zo snel mogelijk
verwittigen en 15€ storten op de rekening.

a Vrijdag 17/04: BESPREKING UITSTAP NAAR KEULEN
Vanavond komen we samen met alle deelnemers aan onze driedaagse uitstap naar Keulen om
de laatste details te bespreken en alle nodige regelingen te treffen.
Afspraak: Om 20u in 't Botteltje, Louisastraat 19 (we zullen de bovenzaal reserveren).
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Indien verhinderd Genyflore verwittigen voor 18u.

a Zaterdag 18/04: 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 17/04.

a Zondag 19/04: WEEKENDETENTJE AAN ZEE
Om de middag goed aan te vangen, kiezen we opnieuw om te proeven van het lekkers dat de
zee ons te bieden heeft.
MENU
Brochetje van scampi met verse tartaarsaus op een bedje van sla
Kabeljauw met Hollandse saus en puree
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 ten laatste op 10/4 én 20€ storten op onze rekening.
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a Zondag 19/04: VOORSTELLING: HET LIEGEND KONIJN
Het Liegend Konijn, een tweejaarlijks tijdschrift voor poëzie, brengt nieuw en
ongepubliceerd werk. Jozef Deleu, dichter en samensteller van het Groot Verzenboek,
presenteert het eerste nummer van dit jaar. Voor de gelegenheid nodigt hij 2 schrijvers uit:
Erwin Mortier (auteur van o.a ‘Marcel’ in 1999 en van ‘Godenslaap’ in 2008) en David Van
Reybrouck (laatste roman: ‘Slagschaduw’-2007).
Een muzikaal intermezzo wordt voorzien door René Sopa, een Portugees-Franse accordeon
virtuoos die moeiteloos van jazz naar musette switcht.
Plaats: Droge Coo, Koninklijke Gaanderijen/hoek standbeeld Leopold II en zeedijk.
Afspraak: Om 15u30 in Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Prijs: 4€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Bel of stuur een sms’je naar Linda ten laatste om 10u. Bij mooi weer
kunnen we nog even genieten op het terras of een wandelingetje maken.
De voostelling begint om 17u.

a Zaterdag 25/04: TONEEL 'DE MAAGD VAN VOGELEZANG'
Toneelkring 'De Coulisse' brengt in het Staf Versluyscentrum 'De Maagd van Vogelezang'.
De drie ridders, Balderick, Halewijn en Godfried , gaan op zoek naar de burcht van
Vogelezang, om aldaar ene maagdelijke jonkvrouwe te kidnappen. Op hun dolle tocht
trotseren zij menig gevaar en komen ze oog in oog te staan met de heks van het woud.
Gelukkig zijn er de goede fee en de in een koekoek betoverde ridder Lancelot die tijdig
redding brengen!… Uiteraard krijgen we niet alleen het verhaal! Er is ook nog datgene wat
zich afspeelt buiten de eigenlijke opvoering. Zo hebben we Magda, de overbezorgde en
hypernerveuze regisseur, Firmin, toneelmeester en stand-in voor diverse flutrolletjes, en
Walterke, een behoorlijk geflipte aankondiger!… Oh ja, er is ook nog de souffleur!…
Een billenkletser mét garantie!
Plaats: Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, de voorstelling begint om 20u.
Prijs: 7€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 7€ storten voor 04/04.

a Zondag 26/04: ERFGOEDDAG 'BEZOEK AAN MU-ZEE'
De binnententoonstelling van Beaufort 03 toont werk van kunstenaars die zich lieten
inspireren door de Belgische kust. Het verhaal start in 1830 en eindigt met de aanleg van de
autosnelweg naar de kust in 1956, het begin van het massatoerisme en het einde van de
idylle. De rondleiding beklemtoont hun vriendschapsbanden. Namen? Permeke, De Smet,
Finch, Sclobach, Ensor, Raveel, De Keyzer…
Plaats: Mu-ZEE, Romestraat 11, Oostende.
Afspraak: om 13u45 in de inkomhal van het museum.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen uiterlijk op ma. 20/04.
Maandag 27/04: DIAVOORDRACHT OVER COSTA RICA DOOR DE VOLKSHOGESCHOOL
Deze prachtige diareportage gaat door in de conferentiezaal van het stadhuis om 20u15.
Voor meer informatie zie: ‘users.skynet.be/volkshogeschool.oostende/27apr09.htm’.
Inkom: 4 Euro (met de Cultuurkaart 3€).

