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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 – OKTOBER 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:
- Zo 11/10 – Genyflore verwittigen en 19€ of 26€ storten voor het etentje op 16/10.
- Zo 11/10 – Eddy verwittigen en 2,5€ storten voor de natuurwandeling op 24/10.
- Do 15/10 – Linda verwittigen voor de Indoor Minigolf op 18/10.
Bluestent Banana Peel te Ruiselede
Wie een fan is van de echte bluesmuziek, zal een concert in het bluesmekka van België zeker
smaken. Vanaf september tot juni vindt er meestal op maandagavond een concert met
internationaal befaamde artiesten plaats. De concerten beginnen stipt om 20u en eindigen
stipt om 23u, zodanig dat we heel zeker tegen middernacht terug thuis zijn.
Meer info over de datums en artiesten vinden jullie op www.bananapeel.be.
Genyflore gaat er regelmatig naartoe en jullie kunnen dan met haar meerijden. Wie interesse
heeft in een bepaald concert, verwittigt Genyflore minimum 3 dagen voordien.

a 02 - 04/10: DRIEDAAGSE UITSTAP NAAR DE 'VULKANEIFEL'
Vandaag is het weer zover: we maken er terug een boeiende, interessante en gezellige
meerdaagse uitstap van waar we elkaar nog beter leren kennen en waarderen.
Dankzij de medewerking van één van onze leden, kunnen we jullie alweer een schitterende
weekenduitstap aanbieden, en dit aan een zeer democratische prijs! Voor een uitgebreide
beschrijving van het programma kan je terecht op de speciale pagina op onze website.
Aanwezig: Genyflore en Eddy - De inschrijvingen voor deze reis zijn reeds afgesloten.
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a Zaterdag 10/10: 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'.
Nu de zomer ons heeft verlaten, verlaten we ook ons vertrouwde terras in de 'Floride' en
gaan we terug naar het knusse salon van ''t Botteltje'.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 11/10: 'DAG VAN DE ARCHITECTUUR' IN OOSTENDE
Op deze 'dag van de architectuur' krijgen we een exclusieve gelegenheid om het compleet
verbouwde voormalig militair hospitaal te bezoeken. Het woonproject op het oud militair
domein kadert in de reconversie van de Oosteroever waar grootschalige functies,
complementair aan het stadscentrum worden gepland. De muur die het rechthoekige
terrein met zijn strenge patroon van bebouwde en open ruimtes omgeeft, bleef bewaard op
één zijde na, waar een duinenrij de vierde wand van de omheining vormt. De nieuwe wijk
met 215 eenheden behoudt zo het besloten karakter van de kazerne.
Achteraf bezoeken we nog het Fort Napoleon met zijn zonneterras.
Afspraak: Om 13u30 aan de tramhalte Duin en Zee (Earth Explorer).
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 10/10.

a Vrijdag 16/10: HERFST-ETENTJE EN BEZOEK AAN DE OKTOBERFOOR
Nu de herfst goed is ingetreden gaan we weer op ontdekkingstocht voor ons seizoensetentje. Deze keer kiezen we voor 't Fermetje op de Visserskaai, waar we een zeer
uitgebreide keuze hebben om onze dagschotel zelf samen te stellen:
Voorgerechten
Tomaat met garnalen, of garnalensalade, of kaaskroket, of garnaalkroket,
of Parmaham met meloen, of calamar & dzaziki
Hoofdgerechten
Duo van vis, of tong, of kipfilet met pepersaus, of 1 kg mosselen natuur, of rundbrochette.
Met frieten of puree
Na onze maaltijd gaan we de opgedane calorieën weer 'fanatiek aflopen' op de oktoberfoor
waar we nu ook weer een heel uitgebreide keuze aan attracties hebben, gaande van de
paardenmolen, langs het spookkot, tot het reuzenrad.
Plaats: 't Fermetje, Visserskaai 2, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 1 voorgerecht + 1 hoofdgerecht = 19€ + 2 glazen wijn en koffie = 26€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 19€ of 26€ op onze rekening storten ten
laatste tegen zondag 11/10.
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a Zaterdag 17/10: 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 16/10.

a Zondag 18/10: INDOOR-MINIGOLF GLOWYLAND SAFARI
Zin om te genieten van een partijtje minigolf, dé concentratiesport bij uitstek voor allen?
Nadat onze afspraak voor een spelletje in juni letterlijk 'in het water' gevallen is proberen
we het vandaag opnieuw.
Om deze keer geen rekening te moeten houden met onze wispelturige weergoden gaan we
naar de Van Iseghemlaan 46 waar begin dit jaar 'Mini Golf Glowyland Safari' zijn deuren
opende. Het parcours van achttien holes is enerzijds aangelegd in een Afrikaanse savanne
met leeuwen, giraffen en een verlaten tempel en anderzijds in een Aziaatische jungle met
panda's en tijgers. Het cafetaria is ook volledig in safari stijl.
Plaats: Glowyland Safari, Van Iseghemlaan 46, Oostende.
Afspraak: Om 14u30 ter plaatse.
Prijs: 7€.
Aanwezig: Linda
Opmerkingen: Linda verwittigen tegen donderdag 15/10.

a Zaterdag 24/10: NATUURWANDELING IN HET MARIA-HENDRIKAPARK
Enkele leden hebben deze wandeling in augustus reeds meegedaan. Nu de herfst volop is
ingetreden kunnen we met Pasar (ex Vakantiegenoegens) deze wandeling eens overdoen en
zien hoe ons 'Bosje' verandert in de verschillende seizoenen.
O.l.v. een natuurgids van de gidsenkring Lange Nelle ontdekken we in 1u30 heel wat
prachtige (soms verborgen) hoekjes in het vernieuwde ‘Bosje’. Niet veel steden hebben zo
dicht bij (of zelfs in) hun centrum een groene long. Oostende is dan ook terecht trots op
dit bijna 40 ha parklandschap. Kosten noch moeite zijn gespaard om er een veelzijdige
groene plek van te maken. De drie zones rond de Koninginnevijver, de Konijnenvijver en het
Spiegelmeer kregen door de herinrichting een sterk en uitgesproken karakter. Zo is er
aandacht voor ontspanning, voor het natuurlijke en voor de traditionele parkaanleg.
Plaats: Maria-Hendrikapark, Oostende.
Afspraak: Om 13u45 aan de fietsenstalling Maria Hendrikapark, kant marinekazerne.
Prijs: 2,5€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 11/10 en 2,5€ storten op de rekening.
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a Zaterdag 24/10: DANSAVOND IN DE KINEPOLIS
Ook nog eens zin om uit de bol te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten? Aarzel dan niet
langer en kom naar de meet & dance in de “C & Sea Lounge Kinepolis”. Na tijd voor een
praatje kan je stevig fuiven, eens lekker de beentjes strekken of gewoonweg je eens goed
amuseren met disco “Seaside” tot in de vroege uurtjes!
Plaats: Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Afspraak: Om 21u ter plaatse.
Prijs: 6,5€ (welkomstdrankje inbegrepen).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 25/10: BEZOEK AAN ABDIJMUSEUM 'TEN DUINEN' IN KOKSIJDE
900 jaar geleden trok kluizenaar Ligerius zich terug in de Westhoekduinen. Een
eenmansonderneming als kiem van een bloeiende abdijgemeenschap, die haar onuitwisbare
stempel op de streek drukte. Ontdek de rol van de Koksijdse Duinheren binnen de
cisterciënzerorde, een Europees project avant la lettre. Geen saaie, stoffige bedoening of
een ver-van-mijn-bedshow. Wel een unieke archeologische site en een eigentijds museum
dat het verhaal van de stille stenen levendig brengt.
Het Abdijmuseum Ten Duinen 1138 herbergt ook een prachtige collectie religieus zilver.
De Zuid-Abdijmolen en de Abdijhoeve Ten Bogaerde liggen op een boogscheut van de
ruïnes en zijn waardige getuigen van het grootse verleden van de Duinenabdij.
Plaats: Abdijmuseum Ten Duinen 1138, Koninklijke Prinslaan 6-8, Koksijde.
Afspraak: Om 13u45 op de parking Media-Center (carpooling), of om 14u30 ter plaatse.
Prijs: Museum 5€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen zaterdag 24/10.

a Zaterdag 31/10: LIVE OPTREDEN VAN 'THE LEVELLERS' 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.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, aanvang om 20u.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen werden reeds afgesloten.

