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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 – SEPTEMBER 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:
-

DIRECT – Voorschot van 15€ storten voor 'Geert Hoste Direct' op 07/11.
Za 06/09 – Linda verwittigen voor 'Open monumentendag' op 13/09.
Vr 11/09 – Genyflore verwittigen en 12€ storten voor 'Guido Belcanto' op 25/09.
Wo 16/09 – Voorschot van 80€ storten voor 'Driedaagse naar Vulkaneifel' op 2-4/10.
Wo 16/09 – Voorschot van 25€ storten voor 'Night of the Proms' op 24/10.
Wo 16/09 – Genyflore verwittigen en 19€ storten voor 'The Levellers' op 31/10.
Wo 16/09 – Voorschot van 10€ storten voor 'De Nieuwe Snaar' op 09/12.

In de volgende maanden hebben we reeds enkele optredens in het vooruitzicht waarvoor we
tijdig de inkomkaarten moeten bestellen.
Zaterdag 24/10: Night of the Proms in het Sportpaleis van Antwerpen
Night of the Proms pakt uit met een wereldprimeur! Zeven jaar na de noodgedwongen
afzegging wordt Roxette opnieuw op de affiche geplaatst. Op de affiche van de 25ste
Antwerpse editie prijken verder jazzmuzikant Toots Thielemans, de klassieke gitaarvirtuozen
Peter en Zoltan Katona, John Miles, Fine Fleur en Il Novecento onder leiding van Robert
Groslot. Naast deze absolute toppers hebt u nog één artiestennaam te goed, maar nu al staat
vast dat deze jubileumeditie een onvergetelijk en niet te missen feest wordt.
Ook hier moeten we weer heel snel zijn om de nodige plaatsen te reserveren. Wie mee wil
gaan stort zo snel mogelijk, zeker voor 16/09, een voorschot van 25€ op onze rekening!!
De busreis met Albion tours + inkom Sportpaleis = 56€.
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Zaterdag 31/10: The Levellers in Cultureel Centrum Zomerloos in Gistel
Tien jaar cc Zomerloos zal met stijl afgesloten worden door de legendarische Levellers. Deze
bekende Britse groep heeft 20 jaar live ervaring opgebouwd. Hun repertoire omvat folkrock
met invloeden uit de traditionele Engelse volksmuziek en zelfs uit de punk. Ze brachten al
acht studioalbums uit en waren bovendien goed voor acht Top 20 singles in Groot-Brittannië.
Voor deze tour brengen ze een akoestisch concert maar met evenveel energie als hun gewone
concerten. Wie mee wil gaan stort zo snel mogelijk, zeker voor 16/09, 19€ op onze rekening!!
07/11: ‘Geert Hoste Beslist’ in het Kursaal van Oostende
‘Geert Hoste Beslist’. Dat is de titel van de 20ste eindejaarsconference.
Geert Hoste zal ook dit jaar niets of niemand sparen.
Onder Vlaamse politici wordt wel eens gezegd dat je pas voor vol aanzien wordt, als je in de
eindejaarsconference van Geert Hoste zit.
Wie mee wil gaan stort zo snel mogelijk een voorschot van 15€ op onze rekening!!
De inkomprijs is 31€ (28€ + 3€ reserveringskost).
09/12: De Nieuwe Snaar met ‘Foor 11’ in het Kursaal van Oostende
In de gloednieuwe voorstelling Foor 11 verschijnen vier eigenzinnige figuren die elk op hun
manier de marge van het bestaan - hun bestaan, ons bestaan - zullen bezingen, bevragen en
misschien zelfs verfoeien. Een kleurrijk instrumentarium, confronterende beelden, straffe
verhalen, krachtige liederen, onverwachte situaties en statements en zoveel meer zot geweld
om het publiek via humor en ontroering, via slapstick en melancholie nog eens stevig onder
handen te nemen! Wie mee wil gaan stort zo snel mogelijk, zeker voor 16/09, een voorschot
van 10€ op onze rekening!! De inkom is 25€ (22€ + 3€ reserveringskost)

a Zaterdag 5/09: RONDDOLEN IN HET STRIPDOOLHOF VAN MIDDELKERKE
In 1999 werd gestart met een maïsdoolhof in Middelkerke. De maïs wordt volgens een
bepaald patroon gezaaid. Tussen de maïshagen zijn er wandelpaden. De doolhof heeft een
grootte van ongeveer 5 ha. We worden onderweg vergezeld van striphelden. Er is tevens
een gezellig terras waar we kunnen genieten van een hapje en een drankje.
Een belevenis om niet te missen.
Plaats: Vakantiehoeve Abdeshof, Abdesweg 15A, 8433 Middelkerke.
Afspraak: Om 14u parking Media Center thv de tramhalte of om 14u30 ter plaatse.
Prijs: 3€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u 's middags. Bij mooi weer kunnen we
ook met de fiets gaan.

a Zaterdag 05/09: DANSAVOND MET DE MELO DANCE BAND
Ambiance op de dansvloer op de bekendste hits en popsongs van de jaren '60 tot nu. De
6-koppige Koekelaarse 'Melo Dance Band' sleept ons mee in hun meerstemmig repertoire
dat gehoord en gezien mag worden!
Plaats: De Veiling, Pycke de ten Aerdelaan, Oostende-Mariakerke.
Afspraak: Om 21u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u 's middags.
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a Zondag 06/09: DAGUITSTAP NAAR DE ZOO VAN PLANCKENDAEL
Wil je met je vrienden een leuke dag beleven? Dat kan in Planckendael. Je kan er in de
bomen hangen, op 14 meter boven de grond. Of misschien neem je liever even het vlot van
Afrika naar Oceanië? Midden in de natuur beleef je er een unieke dag. En de dieren
worden beter van jouw bezoek, want de inkomsten dragen bij aan het wetenschappelijk
onderzoek. Uiteraard kan je zelf ook heel wat te weten komen over de natuur en de dieren.
Stap van de trein en spring op het schip op weg naar Planckendael! Het avontuur begint nog
vóór je in Planckendael aankomt. Ontdek de Ark van Noah en beleef onmiddellijk het
‘WOOAAAAW-gevoel'!
Afspraak: Om 9u30 in de lokettenzaal van Station Oostende. We nemen de trein van 9u43
(richting Eupen) met tussenhalte in Brugge om 9u56.
Prijs: B-dagtrip 103 = 33,30€ (60+ = 29,80€), enkel boot en inkom =23,25€ (60+ = 18,75€).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen zaterdag 05/09.

a Zaterdag 12/09: 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 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 13/09: OPEN MONUMENTENDAG IN BRUGGE
Dit jaar draait het thema om ‘zorg’. Om 14u30 volgen we de gids met als speciaal
samengestelde themawandeling het onroerend Brugs erfgoed dat met ‘zorg’ te maken
heeft: Hospitalen, godshuizen, bedelaarswerkhuizen, weeshuizen … vertellen het ‘rijke’
verhaal van de zorggeschiedenis.
We bezoeken ook het voormalig Jezuiëtencollege en het huis aan het Schottersstraetken,
allebei voor het laatst te bezoeken voor restauratie. Het voormalige Berg van
Barmhartigheid/Bruggemuseum Gruuthuuse komt ook aan de beurt evenals het Memling in
Sint-Jan/Hospitaal museum. Kortom: dit wordt een boeiende belevenis.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenhal van het station Oostende (de trein vertrekt om
13u40) of om 13u55 in de lokettenhal van het station van Brugge.
Prijs: Treinticket h/t Oostende/Brugge: 4,80€, rondleiding en bezoeken GRATIS.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen uiterlijk op zondag 06/09.

a Zondag 20/09: FIETSTOCHT - OUDENBURG EN HET ROMEINS MUSEUM
De archeologische Romeinse verzameling van Oudenburg is werkelijk uniek. Daartoe
behoort bijvoorbeeld een uitzonderlijke collectie glas en mantelspelden, die mogelijks ook
militaire eretekens waren. Het geheel is op een esthetische manier geprensenteerd en
behandelt verschillende thema's. Via beeldschermen, foto's en de vele opgravingsvondsten
doorloopt de bezoeker het pas vernieuwde museum. Intussen wordt kennis gemaakt met de
komst van de Romeinen, de bouw van diverse castella en met de leefgewoonten van de
soldaten. Wat aten ze? Welke uniformen droegen ze? Waar woonden ze? Ook vrouwen en
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kinderen komen aan bod. Zo verneem je meer over hun kledij, allerlei spelletjes en hun
religie. In de laatste zaal werd een Romeinse begraafplaats gereconstrueerd.
Er is ook een bijkomende tentoonstelling met als thema 'Romeinen en ziekenzorg'.
Afspraak: Om 13u45 aan de tramhalte 'Media-Center', Troonstraat, Oostende of om
14u30 ter plaatse.
Prijs: Museum 5€ (3€ met cultuurkaart, lerarenkaart e.a.).
Aanwezig: Genyflore en Linda.
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.
Bij mooi weer gaan we met de fiets, er is carpooling (met Linda) voorzien voor de
niet-fietsers, bij slecht weer met de auto.

a Vrijdag 25/09: OPTREDEN GUIDO BELCANTO EN WILLY WILLY
Om 19 uur zet het kermisdorp Boulecarré zijn deuren open. Er is een cateringcamion
(bouwjaar 1951) met dakterras, een koffiebar in een Volkswagen busje uit 1976, een BBQcycle, een terras en lichtslingers. De negen muzikanten van Bolwerk Swing Stars serveren
muziek uit de jaren 1920.
Om 20u staan Guido Belcanto & Willy Willy als bluesbroeders samen op het podium. Zij
hebben de handen in elkaar geslaan om op onweerstaanbare wijze hun liefde voor de
bluesmuziek te belijden. Belcanto zingt in het Engels en Willy Willy in het Nederlands:
alleen al deze primeur maakt het bijwonen van deze show tot een must.
Plaats: cc Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Afspraak: Om 19u ter plaatse.
Prijs: Boulecarré GRATIS, optreden 12€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 12€ storten ten laatste tegen 11/09.

a Zaterdag 26/09: 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 25/09.

a Zondag 27/09: ETHIAS KLEINKUNSTFESTIVAL OP HET HAZEGRAS
Een kleinkunstfestival om 'U' tegen te zeggen en dit allemaal GRATIS!
Met Willem Vermandere (om 12u), Dimitri Van Toren (om 14u), Yevgueni (om 16u), Johan
Verminnen (om 18u) en Rick De Leeuw, die als gastheer van dit festival optreedt.
Plaats: Wijk Hazegras, Graaf de Smet de Naeyerlaan, 8400 Oostende.
Afspraak: Om 11u in de Faro, Vindictivelaan 3B, Oostende, of later: ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag voordien tegen 12u.
Je kunt er natuurlijk ook later bijkomen; gelieve dan het tijdstip te vermelden aub.

