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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 – JULI 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:
-

Za 26/06 – Genyflore verwittigen voor het gratis optreden op 03/07.
Za 26/06 - Eddy verwittigen voor de 'Maritieme wandeling' op 04/07.
Za 04/07 – Genyflore verwittigen voor de wandeling 'de Stille Waters' op 11/07.
Za 04/07 – Eddy verwittigen en 15€ storten voor het 'Ludieke bierseminarie' op 19/07.
Wo 08/07 – Genyflore verwittigen en 33€ overschrijven voor de dagtrip op 26/07.
Wo 15/07 – Linda verwittigen en storten voor je keuze uit het TAZ aanbod.
Za 18/07 – Eddy verwittigen voor de 'Zeebonkwandeling' op 25/07.

a Vrijdag 03/07: 'VLAANDEREN FEEST' IN ZOMERLOOS GISTEL
Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag brengt cultuurcentrum Zomerloos weer Vlaams
talent op de planken met Hannelore Bedert en Kazzen & Koo (met Jan De Wilde).
Een jong veulen samen met ouwe rotten op het podium.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, aanvang om 20u.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Wij hebben 10 kaarten voor de rappe laten reserveren. Wie mee wil
verwittigt Genyflore tegen za 27/06 (per mail, sms of telefoon).
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a Zaterdag 04/07: 'MARITIEM OOSTENDE WANDELING' MET STADSGIDS
Onder leiding van een gids van 'Lange Nelle' maken we een zilte wandeling aan de westkant
van de havengeul met historische en actuele getuigen en boeiende aspecten van de al
eeuwen bestaande haven- en visserijbedrijvigheid: kustvaartuigen, het Zeewezengebouw
en het westerstaketsel, de Mercatorjachthaven, het Noordzeeaquarium.
Afspraak: Om 10u15 op het Stationsplein, Oostende (aan het beeld 'Vissersvrouwen').
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste op vrijdag 03/07.

a Zaterdag 04/07: ZOMERSE BARBECUE IN CHARLES LINDBERGH
We worden verwacht om 20.00 uur in de veranda die speciaal voor ons wordt gereserveerd
en waar we een goede kijk hebben op de tuin en het vliegveld.
Wat is er voorzien?
- Een groentebuffet, warme & koude sauzen, brood en een aardappelcredo.
- BBQ met keuze uit 3 stukken vlees of vis: zalm met warme béarnaise, BBQ worsten,
kippenbrochette, gemarineerd varkenslapje, steak patron, ribbetjes, kalkoenfilet.
- Wijnen, bieren, waters en koffie gedurende 2 uur
Na de koffie zal de muziek ons in de juiste stemming brengen om een danspasje te wagen.
Plaats: Charles Lindbergh, Nieuwpoortsesteenweg 945, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: 30€.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: De inschrijvingen werden reeds afgesloten. Wie toch nog mee wil gaan
kan nog een kans wagen bij Linda.

a Zondag 05/07: 'INTERNATIONAL AIR SHOW' IN BASIS KOKSIJDE
Vandaag stelt de Vliegbasis Koksijde de 'International Air Show 2009' voor.
Het grote accent van deze 'Air Show' zal liggen op de 30e verjaardag van de F-16 in ons
Belgische luchtruim en de 60e verjaardag van de NAVO.
Naast de vele nationale luchtacrobaten zijn er ook heel wat internationale top teams
aanwezig. Er wordt ook een gevarieerd programma van interactieve attracties aangeboden.
Een 'ervaren gids' toont ons de meest interessante plaatsjes van de vliegbasis.
Plaats: Luchtmachtbasis Koksijde, R. Vandammestraat 100, Koksijde.
Afspraak: Om 10u in de lokettenhal van het station Oostende waar we de tram nemen.
Prijs: Tram h/t 4€, inkom 10€ (ter plaatse te betalen).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste op vrijdag 03/07.
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a Maandag 06/07: KENNISMAKINGSAVOND EN 'VURIGE MAANDAG'
Het is weer zover: deze maandagavond genieten we van de ambiance op de dijk, met als
afsluiter het vuurwerkspektakel op het Groot Strand, dat we van op 'ons' terras kunnen
bewonderen. Het is tevens een uitnodiging en een aanrader aan alle singles om in deze
ongedwongen sfeer kennis te maken met ons!
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Woensdag 08/07: MAYUMANA BATUKADA & FUZEE!'09
Op deze (hopelijk) zomerse avond gaan we op de vurige massaspektakel toer.
Om 22u15 is er op de Zeedijk, ter hoogte van het Kursaal, een optreden van de artiesten
van 'Mayumana' met hun spektakel 'Batukada'.
In het kader van Fuzee!'09 is er daarna, om 23u op het strand aan het Kursaal, nog het
spektakel 'Born to Burn' van de groep 'Feu et Métal'.
Plaats: Zeedijk Oostende, ter hoogte van het Kursaal.
Afspraak: Om 21u op het terras van 'Au Roy Henry', Albert I Promenade 65, Oostende.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 11/07: DAGWANDELTOCHT 'DE STILLE WATERS'
Met Pasar (ex Vakantiegenoegens) maken we een wandeling van 15 km in de omgeving van
‘De Stille Waters’ aan de boorden van de Schelde, tussen Mariekerke en Weert. Met het
veer uit de serie ‘De Stille Waters’ steken we de Schelde over. De wandeling gaat over
rustige wandel en-fietswegen, op of naast de dijken rond de potpolders, die het eventuele
watergeweld van de Schelde, moet tegenhouden. Ook het café Koningsrek, waar Nand Buyl
achter de toog stond in de serie, ligt op onze wandeling.
We maken mogelijks ook kennis met het gebruik van een wandel GPS.
Gelieve stevige stapschoenen, zonnecrème, regenkledij, drank en een lunchpakketje te
voorzien!
Afspraak: Om 8u30 op parking ' De Olifant', Ringlaan, Oostende (bij Kennedyrondpunt).
Prijs: 1,5€ (carpooling: medereizigers betalen 5€ aan de chauffeur).
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor za 04/07.

a Zondag 12/07: INTERNATIONALE OPENDEUR MARINEBASIS ZEEBRUGGE
Profiteer van deze unieke gelegenheid om kennis te maken met bemanningen aan boord van
diverse types vreemde marineschepen of neem een kijkje aan boord van het Belgische
multifunctionele fregat F931 Louise-Marie, vooraleer het vertrekt om piraten te
bestrijden bij de Hoorn van Afrika. Ervaar de sfeer van het boordleven tijdens een bezoek
aan één van de talrijke marineschepen.
Aan wal exposeren marineschilders en -fotografen en je kunt er kennismaken met andere
maritieme overheidsinstellingen waaronder de Douane, de Scheepvaartpolitie en de Dienst
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Leefmilieu. Muzikale hoogstandjes krijg je van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine,
de Harmonie van de Politie van Charleroi (peterstad van de marinebasis) en ook nog het
Marinecadettenkorps.
Plaats: Marinebasis Zeebrugge, Graaf Jansdijk 1, Zeebrugge.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van het station Oostende waar we de tram nemen.
Prijs: Tram h/t 4€, inkom GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste op vrijdag 10/07.

a Maandag 13/07: 'VURIGE MAANDAG' AAN ZEE
Ook dit jaar pakt Toerisme Oostende vzw uit met de Vurige Maandagen die gegarandeerd
voor een spetterend vuurwerk zorgen. Het vuurwerk start om 23.00 uur en wordt steeds
afgeschoten op het Groot Strand naast het Kursaal.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Zaterdag 18/07: DANSAVOND IN KINEPOLIS
Met 'Contact Soiree' gaan we weeral een bruisende zomer tegemoet!
Disco “Seaside” draait er de hits vanaf de 70e jaren tot de hedendaagse muziek. Iedereen
kan zich uitleven op vertrouwde rock-hits, soul, disco, funk, dance-classics en natuurlijk de
huidige top 100 muziek, kortom een swingavond voor een breed publiek. Doordat er voor
iedereen volop dansruimte is, kun je lekker swingen, dansen, volledig uit je dak gaan of een
leuk avondje uit hebben ...
Plaats: Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Afspraak: Om 21u ter plaatse.
Prijs: 7€
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Zondag 19/07: LUDIEK BIERSEMINARIE IN OOSTVLETEREN
Acht Vleterse bieren kennen wereldfaam en brengen echte bierliefhebbers tesaam.
Op een ludieke manier leert men ‘hoe je bier proeft'. Via een degustatie van vier Vleterse
bieren wordt het brouwproces uitgelegd. Als afsluiter is er een wedstrijdje ‘blind proeven’
en krijgt iedere deelnemer een diploma.
Plaats: 't Oud schooltje, Kasteelstraat 50, Oostvleteren.
Afspraak: Om 13u op de parking 'Media Center' (+tramhalte), Troonstraat, Oostende.
Prijs: 15€, boterham van pannepotbrood met paté of kaas inbegrepen.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 15€ overschrijven tegen zaterdag 04/07.
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a Maandag 20/07: 'VURIGE MAANDAG' AAN ZEE
Ook dit jaar pakt Toerisme Oostende vzw uit met de Vurige Maandagen die gegarandeerd
voor een spetterend vuurwerk zorgen. Het vuurwerk start om 23.00 uur en wordt steeds
afgeschoten op het Groot Strand naast het Kursaal.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.

a Dinsdag 21/07: HET WINDMOLENPARK OP DE THORNTONBANK
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 informeert u over kustvaart en
haven-signalisatie, 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.
Niet vergeten om zelf voor een picknick te zorgen voor 's middags, drankjes zijn aan boord
verkrijgbaar. Pilletjes tegen zeeziekte kunnen (a volonté!!) verkregen worden.
Bij slecht weer en aflasting worden we 24u op voorhand verwittigd!
Afspraak: Om 09u30 op de H. Baelskaai aan de Franlis steiger. De inscheping is om 09u45
en de afvaart om 10u15. We zijn terug aan wal rond 15u00.
Prijs: 25€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijvingen werden reeds volledig afgesloten.

a Dinsdag 21/07: VUURWERK OP DE NATIONALE FEESTDAG
Nu we terug met onze voetjes op de vaste bodem zijn kunnen we, op ons vertrouwde
terras, nog eens nakaarten over de trip naar het windmolenpark.
Om deze prachtige dag af te sluiten worden we nog verwend met een spectaculair
vuurwerk dat verzorgd wordt door de winnaar van vorig jaar.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste op maandag 20/07 om 12u want vandaag
zitten we ver op zee en dus onbereikbaar op gsm.

a Zaterdag 25/07: 'ZEEBONKWANDELING' MET STADSGIDS
Een wandeling door het oude visserskwartier van Oostende. De taal van de vissers, hoe ze
leefden en werkten. Anekdotes die zeker zullen boeien.
Afspraak: Om 10u15 op het Stationsplein, Oostende (aan het beeld Vissersvrouwen).
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste op 18/07.
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a Zaterdag 25/07: 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 24/07.

a Zondag 26/07: DAGUITSTAP NAAR AMSTERDAM MET GIDS
Met Sima Tours brengen we vandaag een stadsbezoek aan Amsterdam. Een ervaren gids
leidt ons langs de mooiste plaatsen van deze bruisende stad.
Na de rondrit hebben we voldoende vrije tijd om de stad op ons eentje te verkennen, of
voor een bezoek aan het 'Hermitage'.
Dit prestigieuze museum opende zijn deuren op 20 juni 2009 met de tentoonstelling 'Aan
het Russische hof - Paleis en protocol in de 19e eeuw' die met ruim 1800 objecten van het
moedermuseum in St.-Petersburg één van de grootste tentoonstellingen ooit in Nederland
belooft te worden.
We komen rond 11u in Amsterdam aan en vertrekken daar rond 17u. We nemen telkens een
koffiepoze tussendoor. De aankomst in Oostende is rond 21u30.
Afspraak: Om 7u op de parking van 'De Olifant' (aan het Kennedy-rondpunt) voor de carpoolers, of om 7u20 op de parking aan de E40 afrit Loppem, waar de bus ons zal opwachten.
Prijs: 33€ voor de busreis incl. gids (optie: + 15€ inkom Hermitage).
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: We hebben een optie kunnen nemen voor een aantal personen. Genyflore
daarom verwittigen en 33€ storten ten laatste tegen 08/07. Mensen die willen
meerijden met iemand tot aan Loppem verwittigen eveneens Genyflore.
Deze uitstap gaat enkel door bij een minimum van 10 deelnemers.

a Maandag 27/07: 'VURIGE MAANDAG' AAN ZEE
Ook dit jaar pakt Toerisme Oostende vzw uit met de Vurige Maandagen die gegarandeerd
voor een spetterend vuurwerk zorgen. Het vuurwerk start om 23.00 uur en wordt steeds
afgeschoten op het Groot Strand naast het Kursaal.
Plaats: Taverne Floride, Albert 1 Promenade 81, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda verwittigen ten laatste om 12u de dag zelf.
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a Vrijdag 31/07: THEATER AAN ZEE: WOUTER DEPREZ
Wouter Deprez met ‘Je zou alles worden’ (comedy) is het begin van een aantal
voorstellingen dat we voor jullie geselecteerd hebben en waar we hopelijk met zijn allen
van zullen genieten:
‘Plots was je er. Vijftig centimeter. Drie kilo. Drie kilo potentieel. Ssjjt!
We zijn er voor je. Jij bent de toekomst. We zullen de dingen voor je regelen.
Je krijgt alle kansen. De wereld is hard. Trek je dat niet aan. Jij krijgt voorrang. Er
worden nog kinderen geboren. Nu. En nu. Dat zijn de concurrenten. We zullen je een
voorsprong geven. De juiste mensen leren kennen. Er is weinig plaats. We zullen duwen met
onze ellebogen.
Je kan alles worden. Je mag alles worden. Je zal alles worden.’
Na de voorstelling kunnen we naar het gratis optreden gaan in Café Koer (Stationsplein start 21u30) van Hong Kong Dong (met Boris en Sarah Zeebroek) en Jean-Marie Aerts.
Verleidelijk dansbare sounds, veel ‘live contact’ en dies meer … dit belooft!
Plaats: Loods NMBS, Conterdamkaai 1 (alle locaties worden in het stadsbeeld aangeduid
met gele signalisatiepijlen).
Afspraak: om 20u00 ter plaatse. De voorstelling begint om 20u30.
Prijs: Prijs: 10€ - voor onze leden 8€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Mail, stuur een sms’je of bel naar Linda voor deze voorstelling en voor
TAZ in het algemeen zo vlug mogelijk want het is weer voor degene die er het snelst
bij zijn.

Na de Comedyavond met Wouter Deprez (10€ en slechts 8€ voor ‘Niet Alleen’ leden) en
aansluitend het optreden op ‘Café Koer’, op vrijdag 31 juli, presenteert Linda jullie hierbij
onze selectie waarvoor een aantal kaarten gereserveerd werd:
Zaterdag 01/08 om 20u:
‘Nomaden 3’ met toneelvoorstellingen op 3 verschillende locaties en 3 verschillende
onderwerpen:
1. ‘Eden’ … een rustige en zonnige namiddag in een tuin. Een man en een vrouw genieten
van de stilte en van elkaars gezelschap, een glaasje wijn binnen handbereik …
2. ‘De jaren twintig’ ... grote thema’s als daar zijn angst, engagement en jeugd, met
spelers voluit voor ironisch enthousiasme, of is het enthousiaste ironie?
3. ‘Talking about Kevin’: van de Gentse theatermaker Arend Pinoy, waarbij eenzaamheid
centraal staat. Wat doe je als je alleen bent? Praat je tegen jezelf … ?
Prijs: € 8 – voor onze leden: 6,40€.
Na de voorstelling gaan we naar Café Koer voor ‘Arno’s Stoemp’ (om 22u).
Een reserveringsfee van 4€ wordt gevraagd in ruil voor een polsbandje waarmee de site kan
worden betreden. Deze polsbandjes worden jullie ter plaatse bezorgd.
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Zondag 02/08 om 14u:
Wandeling Leopold II: een wandeling die je op sleeptouw neemt met een belezen en
begeesterende gids, Lucas Catherine, in de eerste plaats auteur en nu ook als kenner van de
geschiedenis van Oostende. Elke deelnemer aan de wandeling ontvangt een boekje door hem
uitgegeven met een essay en tal van prachtige archieffoto’s.
Prijs: 8€ - voor onze leden: 6,40€.
Maandag 03/08 om 22u:
Café Koer met o.a. Roland Van Campenhout (overal in het land bekend om zijn blues) en Pol
Couter & TAZ-Band.
Prijs: GRATIS.
Woensdag 05/08 om 21u:
‘De Thuiskomst’ een toneelstuk van Harold Pinter: Na 6 jaar keert Teddy terug uit Amerika
om met zijn nieuwe vrouw een bezoek te brengen aan het ouderlijke huis …
Prijs: 4€ - voor onze leden: 3,80€.
Daarna gaan we richting Café Koer voor een gratis optreden van Madensuyu/Monsoon:
de 1ste brengt ophitsende rock, intrigerende verhalen en dansbare ritmes en de 2de band met
‘Wall of Sound’.
Vrijdag 07/08 om 20u:
‘Wintervögelchen’ van Jan Decorte, een monument van het Vlaamse theater:
Een ontwapenende bewerking van Shakespeare’s ‘Wintersprookje’. Een vrolijke vertelling over
macht, jaloezie, wanhoop, liefde en een vogeltje …
Prijs: 10€ - voor onze leden: 8€.
Daarna is er nog een gratis optreden op ‘Café Koer’ met DJ Lefto, Rival, CNN, DYnamic en
NSA dj-crew.
Zaterdag 08/08 om 21u
Een ‘Surprise’ optreden van de ‘Verwanten Arno’ op Café Koer.
Prijs: GRATIS.
Het volledige programma van TAZ is te verkrijgen o.a bij ‘In & Uit’ in Oostende op het
Monacoplein. Als je enkel intekent voor ‘Arno’s Stoemp’ op za 01/08 moet je het bandje zelf
afhalen bij ‘In & Uit’. Het bijwonen van nog méér voorstellingen behoort tot de mogelijkheid:
we zullen jullie op tijd op de hoogte brengen!
Ik hoop hierbij dat de 5 betalende voorstellingen die ik opgegeven heb voor elk wat wils zijn.
Reserveren bij TAZ is al geen sinecure en daarom hoop ik ten spoedigste op jullie reactie en
betaling op onze rekening met vermelding van de gekozen voorstellingen.
Dus mail (Linda@niet-alleen.be), bel (met nalaten boodschap) of stuur als de bliksem een
sms’je naar Linda met vermelding van je keuze (+ eventueel polsbandje).
Een uiterste datum van inschrijving is moeilijk te bepalen maar voor de goede orde zou ik dit
graag op 15 juli willen afsluiten. De datum van inschrijving en betaling zal het toekennen van
de tickets bepalen maar ‘op is op’.

