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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 0495/77.39.64
(Genyflore is moeilijk te bereiken op gsm, daarom liefst haar vast nummer bellen!).

NIEUWSBRIEF – JUNI 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:
-

06/06
10/06
14/06
14/06

– Linda verwittigen en 20€ storten voor het etentje op zo 14/06
– Eddy verwittigen en 8€ storten voor de 'Tuinen van Adegem' op za 20/06
– Linda verwittigen en 7€ storten voor de daguitstap naar Brussel op zo 28/06
– Eddy verwittigen en 25€ storten voor het Windmolenpark op wo 22/07

Vaar mee naar de Thorntonbank en bezoek het windmolenpark op zee !
Scheep in en vaar tot vlakbij het gloednieuwe windmolenpark. Gedurende de vaart krijgt u
niet alleen het verhaal van de windmolens te horen, u wordt tevens getrakteerd op onze elfde
provincie: ‘de Noordzee’. Een professionele gids dompelt u onder van kustvaart en havensignalisatie, over diverse boeien en bakens op zee, naar natuurexploratie van mariene vogels
en zeezoogdieren tot het kruisen van de internationale scheepvaartroute. Met als eindpunt
natuurlijk het windmolenpark op de Thorntonbank. Een gans andere kijk op de Noordzee.
We hebben deze uitstap voorzien op woensdag 22 juli. De afvaart is om 10u30 in Oostende en
we zijn er terug om 15u. Er is mogelijkheid tot picknick of lunch aan boord, dranken en snacks
zijn verkrijgbaar. De trip kost 25€.
Gezien de grote belangstelling moeten we zeker tijdig kaarten kunnen bestellen. Het is dus
voor de rapste. Na 14/06 zullen geen inschrijvingen meer worden aanvaard !
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a Vrijdag 05/06: FILMAVOND
We kiezen uit 'Soeur Sourire' of 'Angels and Demons'.
- 'Soeur Sourire': Wie heeft er nog nooit van 'Soeur Sourire' gehoord? Jeannine Deckers,
alias Soeur Sourire, is een internationale mythe geworden met haar nummer 'Dominique'.
Er werden wereldwijd zo'n 2 miljoen exemplaren van het liedje verkocht en het alom
bekende nummer oversteeg zelfs de Beatles en Elvis in de internationale hitparades.
- 'Angels and Demons': Het team achter 'The Da Vinci Code' brengt ons de verfilming van
Het Bernini Mysterie van Dan Brown. Tom Hanks kruipt voor de tweede keer in de huid van
Robert Langdon. Langdon vindt bewijzen van de heropleving van een eeuwenoud geheim
genootschap dat slechts op één ding uit is: de Katholieke Kerk ten onder doen gaan.
Plaats: Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 8,50€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 06/06: 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: Taverne Promenade (naast de Floride !), Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.
Er zijn enkele leden die graag naar de tentoonstelling ‘Emile Claus en het landleven’ willen gaan
in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.
Emile Claus was de belangrijkste vertegenwoordiger van het impressionisme in België. Hij
bewonderde het Franse impressionisme en paste deze stijl toe in de realistische uitbeelding
van zijn vertrouwde plattelandsomgeving.
Wie graag mee wil gaan: afspraak met Patje op zondag 07 juni om 13u30 in de lokettenzaal
van het station van Oostende. Inkomprijs 8€ (6€ voor 55+). De B-Dagtrip 504 kost 14,80€.

a Zondag 07/06: MINIGOLF IN HET LEOPOLDPARK
Nadat we deze morgen de bolletjes rood zijn gaan kleuren in het stemlokaal gaan we de
'verkiezingsstress' te lijf door een bolletje te slaan in de minigolf. Of er even fel zal
gestreden worden voor de overwinnig is wel de vraag. Amuseren zullen we ons zeker!!
Plaats: Minigolf, Leopoldpark, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 ter plaatse.
Prijs: 4€
Aanwezig: Linda en Eddy
Opmerkingen: Linda verwittigen voor 12u de dag zelf.
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a Zaterdag 13/06: VISWEEKEND IN WESTENDE
Het visweekend zorgt voor een typische sfeer die drie dagen lang over Westende-Bad
hangt. Passende visserskledij, meeslepende muziek, prettige animatie en massa's
kinderplezier zijn dan ook de vaste ingrediënten. En vis natuurlijk. In zowat alle eethuizen
staat vis op het menu: van eenvoudige lekkernijen tot gastronomische hoogstandjes.
Afspraak: Om 14u in de lokettenzaal van Station Oostende. We nemen de tram om 14u16.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u de dag zelf.

a Zondag 14/06: ETENTJE 'VLEUGELS BOVEN OOSTENDE'
's Middags genieten we van een lekker etentje in de 'Charles Lindberg'.
Na onze zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie hadden we meteen het plan opgevat om naar
dit adres terug te keren.
Na de maaltijd blijven we in luchtvaartsferen en gaan we nog eens 'naast de deur'.
In het kader van het luchtvaarteeuwfeest en de publikatie van het boek 'Vleugels boven
Oostende' vindt in het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum (VLOC) een tentoonstelling
plaats over de geschiedenis van de luchtvaart in Oostende.
Plaats: Restaurant Charles Lindberg, Nieuwpoortsesteenweg 945, Oostende.
Afspraak: Om 12u ter plaatse.
Prijs: 20€ voor het eten.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda verwittigen en 20€ storten tegen 06/06.

a Zaterdag 20/06: HET CANADAMUSEUM EN DE TUINEN VAN ADEGEM
Na ons bezoek van vorig jaar moeten we er beslist eens terug gaan nu de bloemen in volle
bloei staan. Op het domein zijn er 3 prachtige tuinen te bezichtigen: een romantische
Franse tuin, een Engelse landschapstuin en een Japanse tuin. Het bezoek aan de tuinen is
enkel mogelijk onder begeleiding van een gids, die op zichzelf al een hele belevenis is !
Ook het 'Canadamuseum' is geen gewoon museum: het is ontstaan door de belofte van een
zoon aan zijn vader om de gruwel van WO II wakker te houden.
De pannekoeken, wafels en ijscreem zijn er vers gemaakt, reuzegroot en spotgoedkoop !
Plaats: Canadamuseum, Heulendonk 21, Adegem.
Afspraak: Om 13u spreken we af op de parking van de meubelzaak 'de Olifant' (aan het
Kennedy Rondpunt te Oostende) om dan ter plaatse de carpooling te regelen.
Prijs: 8€ voor een combiticket (museum met tuinen incl. gids).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De rondleiding in de tuinen moet vooraf gereserveerd worden, daarom
ten laatste tegen woensdag 10/06 Eddy verwittigen en 8€ storten.
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a Zondag 21/06: TENTOONSTELLING 'KAREL DE STOUTE' IN BRUGGE
Karel de Stoute (1433–1477), de hertog die koning wilde worden. In zijn stoutste dromen
zag hij zijn Bourgondische rijk van Brugge tot Dijon reiken. Hij holde van de ene oorlog
naar de andere maar ging al vroeg ten onder op het slagveld van Nancy. In zijn korte leven
was hij één van de rijkste vorsten van Europa geworden.
Het Brugse Groeningemuseum laat de pracht en praal weer schitteren aan de hand van de
eigen Vlaamse Primitieven en uitzonderlijke bruiklenen uit de belangrijkste museumcollecties ter wereld, onder meer schilderijen, harnassen, wandtapijten, manuscripten en
schitterende objecten van edelsmeedkunst. Het is voor het eerst in meer dan 500 jaar dat
de befaamde Burgunderbeute Zwitserland mag verlaten, de duizelingwekkende kunstschat
die Karel de Stoute kort voor zijn dood aan de Zwitsers verloor.
Het Groeningemuseum is het perfecte decor voor deze prestigieuze tentoonstelling. Net
om de hoek, in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, bevinden zich ook de praalgraven van Karel de
Stoute en zijn dochter Maria van Bourgondië.
Plaats: Groeninge museum, Dijver 12, Brugge.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenzaal van Station Oostende. We nemen de trein om
13u43 en zijn om 13u56 in Brugge.
Prijs: Trein h/t 4,40€, inkom museum 9€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 20/06.

a Zaterdag 27/06: 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 26/06.

a Zonda 28/06: FONTEINENWANDELING EN PLAZEYFESTIVAL IN BRUSSEL
Deze dagtrip is een initiatief van vtbKultuur. We kunnen dus rekenen op een goede gids.
Dat Brussel een bruisende stad is, werd al door Jacques Brel bezongen. Vanaf de tweede
helft van de 19e eeuw was er weliswaar minder zichtbaar water aanwezig door de
overwelving van de Zenne. Toch klatert en sproeit bijna op elk pleintje wel een fontein. Het
ketje Manneken Pis, tevens de oudste burger van Brussel, is de bekendste ‘waterspuwer’.
In de voormiddag doen we een geleide fonteinenwandeling in het centrum van Brussel en in
de namiddag het Plazeyfestival, een festival voor de echte muziekliefhebber. Behalve jong
talent en klinkende namen op twee podia, zijn er ook mobiele muziekmakerijen, straattheater en andere randactiviteiten. Een enthousiaste ploeg zorgt voor een vriendelijk
onthaal in het Elisabethpark (aan de basiliek van Koekelberg) met lekker eten en drinken.
Afspraak: Lokettenzaal om 8u00. We nemen de trein om 8u14 (8u31 in Brugge).
Prijs: Trein h/t 14,60€, wandeling 7€, festival GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda verwittigen en 7€ overschrijven voor 14/06.

