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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 – MEI 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:
-

27/04
27/04
03/05
03/05
13/05
24/05
27/05

– Eddy verwittigen en 8€ storten voor 'Week van de Zee - Nieuwpoort' op 01/05.
– Eddy verwittigen en 13€ storten voor 'Week van de Zee - Zeebrugge' op 03/05.
– Genyflore verwittigen voor het bezoek aan Brussel en Laken op 10/05.
– Eddy verwittigen en 5€ storten voor het Visserijmuseum op 17/05.
– Genyflore verwittigen en 8€ storten voor 'Gilgamesj alleen' op 20/05.
– Linda verwittigen voor het bezoek aan het Paul Delvauxmuseum op 31/05.
– Genyflore verwittigen en 20€ storten voor 'John Mayall' op 31/05.

a Vrijdag 01/05: 'WEEK VAN DE ZEE' IN NIEUWPOORT
Onder leiding van een stadsgids krijgt je vanuit de Yserstar een uniek zicht op de bezienswaardigheden van Nieuwpoort. We passeren de drie Nieuwpoortse jachthavens, het
sluizencomplex de Ganzepoot, het Albert I Monument, de vissershaven, het reservaat de
IJzermonding en het staketsel. Aan boord krijg je gratis koffie en cake.
Plaats: Rederij Seastar, R. Orlentpromenade 2, Nieuwpoort.
Afspraak: Om 13u15 in de lokettenzaal station Oostende. We nemen de tram van 13u30 en
stappen af in Nieuwpoort aan de halte 'Cardijnlaan' om 14u13.
Prijs: Havenrondvaart 8€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 8€ storten tegen 27/04.
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a Zondag 03/05: 'WEEK VAN DE ZEE' IN ZEEBRUGGE
In de schaduw van de imposante Zeebrugse haven vind je de baai van Heist en de sashul.
Tijdens een geanimeerde natuurwandeling van 1h30 maken we kennis met de fauna en flora
van deze uniek groene gordel. Het hele jaar door zorgen grazende Shetlandpony’s voor een
lieflijk schouwspel. We starten deze wandeling om 10u.
Om 12u schepen we dan in voor de havenrondvaart. Tijdens de rondvaart komen we oog in
oog te staan met grote containerschepen, gigantische kranen, het windturbinepark, de
Vandammesluis, de LNG-terminal en zo veel meer...; een echte belevenis.
Na zo'n 1u15 op het water gaan we de knorrende magen vullen. Daarna hebben we de rest
van de namiddag vrij voor een bezoek aan Seafront met zijn themapark in de oude vismijn,
het voormalige lichtschip West-Hinder en de Russische onderzeeër.
Afspraak: Om 8u45 in de lokettenzaal van station Oostende. We nemen de tram om 8u55.
Prijs: Natuurwandeling in de baai van Heist, havenrondvaart en bezoek Seafront 13€
Aanwezig: Eddy en Linda
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 13€ storten tegen 27/04.

a Zaterdag 09/05: 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”.
Om onze 'Week van de Zee' af te sluiten gaan we deze keer samenkomen op het terras van
Taverne Floride waar we een prachtig zicht op de zee hebben.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 10/05: SERRES VAN LAKEN EN MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM
In de voormiddag trekken we naar de Serres van Laken. Die werden gebouwd op initiatief
van Koning Leopold II en behoren tot de belangrijkste 19de-eeuwse monumenten van
België. Zij zijn volledig uit metaal en glas. De Serres bevatten een belangrijke verzameling
planten en bloemen, waaronder een aantal exotische variëteiten.
’s Middags eten we op het bovenverdiep van het imposante ‘Old England’ van waaruit je een
schitterend zicht hebt op Brussel.
Sinds juni 2000 is het ‘Muziekinstrumentenmuseum’ gehuisvest in dit architecturaal
juweeltje. Vooral de buitengewone collecties van het museum springen in het oog.
Wanneer je het museum binnenkomt, vertrekt je meteen op een wereldreis doorheen de
muziek, met meer dan 1150 meesterstukken.
Afspraak: Om 8u30 in de lokettenzaal van station Oostende, we nemen de trein van 8u43
(vertrekt om 8u58 in Brugge) en zitten in de derde laatste wagon.
Prijs: Trein h/t 14,2€, inkom MIM 5€ en inkom serres 2,5€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 03/05. De inkom van de serres wordt door
het bestuur aangeboden !
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a Zaterdag 16/05: 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 17/05: VISSERIJMUSEUM IN OOSTDUINKERKE MET GIDS
Natuurlijk mag een Nationaal Visserijmuseum niet ontbreken aan de kust. Met een rijke
museumverzameling voorgesteld in levensechte decors, een vissershuisje, een visserscafé
en een erepark staat u aan het roer van dit museum.
In het museum leer je de geschiedenis van de Vlaamse visserij kennen. De rijke museumverzameling gepresenteerd in mooie decors wordt ontsloten door middel van interactieve
presentaties en audiovisuele middelen. Diverse doe-elementen dragen in belangrijke mate
bij tot een grote belevingswaarde van het museum. Het kustvissersvaartuig OD.1 "Martha"
met daaronder de onderwaterwereld met de Noordzeeaquariums vervolledigen het geheel.
Plaats: Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke.
Afspraak: Om 12u50 in de lokettenzaal van station Oostende, we nemen de tram van 13u.
Of om 14u30 aan de ingang van het museum.
Prijs: Inkom 5€, de gids is een toemaatje van het bestuur.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 5€ storten voor 03/05.

a Woensdag 20/05: THEATER MALPERTUUS: GILGAMESJ ALLEEN
Deze productie van Malpertuus vertelt het verhaal van Koning Gilgamesj. Hij bestuurt zijn
land met ijzeren hand. Om dictator te zijn moet je wel doortastend, onafhankelijk,
zelfzeker en meedogenloos zijn en net die kenmerken heeft Gilgamesj niet.
Gilgamesh Alleen is een muzikale vertelling door Bob De Moor en Roland Van Campenhout.
Zij voorzien dit oeroude epos van hedendaagse commentaar. Gilgamesj Alleen is een
hartstochtelijk pleidooi voor persoonlijke autonomie.
Plaats: De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse (de voorstelling begint om 20u).
Prijs: 8€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 8€ storten tegen 13/05.

a Donderdag 21/05: DRIEDAAGSE UITSTAP NAAR KEULEN
Vandaag is het zover: we maken er terug een boeiende, interessante en gezellige
meerdaagse uitstap van, waar we elkaar nog beter leren kennen en waarderen.
Voor de beschrijving van het programma: zie onze pagina op de website.
Afspraak: Meubelplein 'De Olifant'.
Aanwezig: Genyflore en Eddy

4

a Zondag 24/05: BELLE EPOQUEFEEST OP DE HIPPODROOMWIJK
Hippodroomwijk vzw organiseert voor de vijfde maal het Belle Epoquefeest. Er valt weer
heel wat te beleven zoals optredens (met onder meer Ensors 'La Gamme d'Amour' door
Dirk Ooms), workshops en lezingen rond het thema 'Ensor'. Verder kun je genieten van een
brocante, oude auto's, fietsen en moto's, een belle-epoquebar en muziek.
We besluiten de namiddag op een gezellig terras.
Afspraak: Om 14u in de Chatelet, Nieuwpoortsesteenweg 8 (Petit-Paris), Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u (ENKEL op zondag wegens reis naar Keulen).

a Zaterdag 30/05: 10 JAAR 'OOSTENDE VOOR ANKER'
Tientallen authenthieke zeilschepen uit alle windstreken zetten voor het belangrijkste
maritieme voorjaarsevenement van België koers naar Oostende. Met de daarbij horende
typische animatie is dit jaarlijks een gebeuren die je niet links mag laten liggen.
Dit jaar staat het thema 'Retrospectieve over 10 edities Oostende voor Anker' in de
kijker. In enkele jaren groeide het uit tot een mega maritiem festival met meer dan
200000 bezoekers en meer dan 180 schepen.
Afspraak: Om 14u in de lokettenzaal van station Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Zondag 31/05: BEZOEK AAN HET PAUL DELVAUX MUSEUM
Het museum is gelegen in de architectonisch interessante villawijk achter de dijk van SintIdesbald. Het werk van Delvaux bevat thema’s als naakte vrouwen, treinstations en
tempels bij nacht of sprekende skeletten. Deze surrealist bracht een groot deel van zijn
tijd door in Koksijde.
Plaats: Delvaux museum, Paul Delvauxlaan 44, Sint Idesbald.
Afspraak: Om 13u15 in de lokettenzaal van station Oostende, we nemen de tram van 13u30.
Of om 15u ter plaatse.
Prijs: Inkom 8€, de gids is weer een toemaatje van het bestuur.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste op zo 24/05.

a Zondag 31/05: LIVE OPTREDEN: JOHN MAYALL AND THE NEW BAND
Voor de tweede keer al krijgen we deze grootmeester op bezoek en wie er bij was in juli
2007 weet nu al dat hij/zij maar beter meteen kaartjes bestelt. Toen was het met de
zoveelste versie van zijn Bluesbrakers, dit keer komt hij als John Mayall and The New
Band. Een bewuste keuze van John Mayall zelf die onophoudelijk de wereld rond tourt en
daarbij alle facetten van de blues aan bod wil laten komen. In zijn nieuwe band vinden we
drie Amerikanen die ook al flink wat watertjes doorzwommen hebben.
Plaats: De Zwerver, Dorpstraat 95, Leffinge.
Afspraak: Om 20u30 ter plaatse, het optreden begint om 21u.
Prijs: 20€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 20€ storten voor 27/05

