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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 – NOVEMBER 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 – Genyflore verwittigen en 9€ storten voor 'Oostendse revue' op 06/11.
- DIRECT – Genyflore verwittigen en 7,5€ storten voor de 'Ieperse vestingen' op 15/11.
- DIRECT – Voor het live optreden van Ian Siegal op 27/11.
Kaarten zelf bestellen online via www.leffingeleuren.be of telefonisch op 0900-00600.
Je kan ook kaarten zelf afhalen in Leffinge in Café De Zwerver (vanaf 16u), of in
Oostende bij Manuscript, Billboard of Compact Center.
- Za 07/11 – Eddy verwittigen en 7€ storten voor theater 'Arme Papa' op 21/11.
- Vrij 13/11 – Voor het theater Gino Sancti 'VIP-snelcursus' op 20/11.
Kaarten zelf bestellen bij De Branding: Tel 059/31.95.53 (woe+do van 10u-12u en van
13u30-16u) of per mail via cultuurdienst@middelkerke.be. Tot 13/11 hebben we een 6tal plaatsen voor onze vereniging laten reserveren, dit kan je melden bij je bestelling.
- Wo 18/11 – Eddy verwittigen voor 'Belle Epoque centrum' op 22/11.

a Zondag 01/11: HALLOWEEN IN 'GRIEZELFORT' FORT NAPOLEON
Tijdens Halloween in Oostende wordt het Fort Napoleon omgetoverd tot een Griezelfort.
In de gangen op het gelijkvloers kan je lekker griezelen en bijzondere Halloweendecoraties
ontdekken in een hiervoor bijzonder geschikte locatie.
Afspraak: Om 14u aan de tramhalte 'Duin en Zee' (Earth Explorer).
Prijs: 5€ (Leden met lerarenkaart of 'Erfgoed Vlaanderen' kaart komen GRATIS binnen).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen vrijdag 30/10.
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a Vrijdag 06/11: OOSTENDSE REVUE - 'T IS CRISIS VOE IEDERÈÈN
D'Ostendsche Revue zal dit jaar uitgebreid aandacht besteden aan de Oostendse politie.
De elfde editie staat eveneens in het teken van de crisis.
Regisseur en tekstschrijver Rik Labeeuw voorspelt vuurwerk:
'Tjeppen en Pulle ondervinden de gevolgen van de crisis en moeten werken. Tjeppen wordt
kapper en Pulle gaat aan de slag bij de politie. Het korps zal trouwens meermaals met een
aantal verrassende onthullingen op de proppen komen. Maar we verwerken ook de andere
actualiteit in de revue.'
Plaats: 't Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, voorstelling begint om 20u.
Prijs: 9€
Aanwezig: Genyflore en Eddy.
Opmerkingen: We hebben de laatste kaarten aangekocht !!! De plaatsen zijn beperkt
en voor de snelste beslissers. Genyflore dus zo snel mogelijk verwittigen en 9€
storten op de rekening om zeker te zijn van je plaats. OP IS OP !!!

a Zaterdag 07/11: NIGHT OF THE PROMS IN ANTWERPEN
Night of the Proms pakt dit jaar uit met een wereldprimeur! Zeven jaar na de
noodgedwongen afzegging wordt Roxette opnieuw op de affiche geplaatst.
Op deze 25ste Antwerpse editie komen verder nog jazzmuzikant Toots Thielemans,
Orchestral Manoeuvres In The Dark, de klassieke gitaarvirtuozen Peter en Zoltan Katona,
John Miles, Fine Fleur en Il Novecento onder leiding van Robert Groslot.
Plaats: Sportpaleis, Antwerpen.
Afspraak: Om 18u op de parking afrit E40-Loppem.
Aanwezig: Eddy en Genyflore.
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

a Zondag 08/11: OPTREDEN 'GEERT HOSTE BESLIST'
‘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.
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 aan de inkom van het Kursaal.
Aanwezig: Eddy en Genyflore.
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

a Zaterdag 14/11: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Een gezellige praatavond waar singles elkaar in een ongedwongen en gemoedelijke sfeer
kunnen ontmoeten. De ideale gelegenheid om met onze vereniging kennis te maken. en een
aangename avond met gelijkgezinden te beleven!
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Linda bellen ten laatste tegen 12u de dag zelf.
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a Zondag 15/11: DAGUITSTAP NAAR DE VESTINGEN VAN IEPER MET GIDS
Sedert de middeleeuwen was Ieper omringd door een vestinggordel.
De vestingen werden vanaf 1100 gebouwd. De huidige structuur van de vestingen is het
werk van de Franse vestingbouwkundige Vauban, in opdracht van de Franse Zonnekoning
Lodewijk XIV, in 1678. Vanaf 1853 werd het vestingcomplex gedeeltelijk gesloopt. Rond
1870 werden op de 9 meter hoge bermen prachtige wandelparken aangelegd.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog weerstonden de gewelven van de vestingen aan de
zwaarste beschietingen. In de overdekte zalen, gangen, kazematten waren toen
slaapkamers, hoofdkwartieren, hospitalen, ... ingericht.
Afspraak: Om 10u30 aan tramhalte 'Media Center', Troonstraat, Oostende. Leden die
rechtstreeks naar Ieper willen rijden contacteren Genyflore voor afspraak ter plaatse.
Prijs: Inkom vestingmuseum + gids 7,5€. Carpooling is (kostendelend) mogelijk.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore onmiddellijk verwittigen en 7,5€ storten zodat we de gids
(enkel vanaf 8 deelnemers!!) tijdig kunnen reserveren.

a Vrijdag 20/11: THEATER: GINO SANCTI: 'SNELCURSUS V.I.P.'
Het zal je niet ontgaan zijn. De heren van Gino Sancti zijn de afgelopen jaren echte
sterren geworden. Het succes is hen echter niet naar het hoofd gestegen. Meer nog: ze
willen alle verzamelde kennis en ervaring met hun publiek delen.
Ze verklappen het recept voor roem, faam en succes en ze vertellen hoe je dit alles omzet
in macht en respect. Iedereen kan immers vip worden. Het schitterende duo is allesbehalve
immuun voor de valkuilen van het succes. Het dilemma ‘sterven als een held of leven als een
legende’ is hartverscheurend en kan leiden tot een dramatische split. Slagen Han en Frank
erin om hun sterren te vereeuwigen of glijdt hun succes af naar de complete afgang?
Je maakt het mee in dit fantastische cabaret met Han Coucke en Frank Van Erum.
Plaats: De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u45 ter plaatse.
Prijs: 12€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen woensdag 18/11 en je ticket zelf bestellen!

a Zaterdag 21/11: THEATER: DE COULISSE: 'ARME PAPA'
René Theuwissen is dood. Hij was zijn bruggepensioneerd leven onder bevel van zijn vrouw
Alice en hun al even tirannieke oudste dochter Paula meer dan kotsbeu.
Hij maakte een einde aan dat leven door zich uit te kleden, de zee in te wandelen en niet
meer terug te keren. Op de dag van de -weliswaar symbolische- begrafenis zit de familie
samen in het ouderlijk huis om nog wat verder te ‘treuren’. Tijdens het lezen van de
condoleancekaartjes duikt totaal onverwacht notaris Daelemans op met het testament van
René. Consternatie, verwarring, ongeloof en/of woede alom als blijkt dat René ooit een niet
onaanzienlijke som geld heeft gewonnen en dat hij een gedeelte daarvan nalaat aan zijn tot nog toe- onbekende broer Maurice en aan zijn bijzonder knappe minnares Andrea.
Plaats: Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 7€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 7€ storten tegen zaterdag 07/11.
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a Zondag 22/11: BEZOEK BELLE EPOQUE CENTRUM IN BLANKENBERGE
Op 21 en 22 november viert het Belle Epoque Centrum zijn eenjarig bestaan.
Om 14u is er een demonstratie 'Absint: van de belle époque tot heden'. We laten je in het
souterrain kennis maken met de historiek van deze drank. Tijdens de demonstraties kun je
ook een glaasje proeven. Om 15u kun je een Art Nouveau wandeling in de omgeving volgen
met een gids en om 16u is er in het centrum een rondleidingen door gidsen in klederdracht
van de belle époque. Je kunt er tegelijk genieten van live belle-époquemuziek en enkele
unieke oldtimers zullen het straatbeeld kleuren.
Plaats: Belle Epoque centrum, Elizabethlaan 24, Blankenberge.
Afspraak: Om 13u in de lokettenzaal van Station Oostende of om 13u45 ter plaatse.
Prijs: Toegang 1€, wandeling GRATIS, voorstelling absint 2,5€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen woensdag 18/11.

a Vrijdag 27/11: LIVE OPTREDEN: IAN SIEGAL
Ian Siegal is ongetwijfeld de interessantste bluesartist die er momenteel in de UK te
vinden is. Zowel als songwriter maar zeker ook als performer weet hij steeds te
overtuigen. En hij brengt zijn vaste begeleiders mee.
Plaats: De Zwerver, Dorpstraat 95, Leffinge.
Afspraak: Afspraak om 20u30 ter plaatse, voorstelling begint om 21u.
Prijs: 14€ voorverkoop, 16€ aan de deur.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen woensdag 25/11 en je ticket zelf bestellen!

a Zaterdag 28/11: 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 27/11.

a Zondag 29/11: TENTOONSTELLING: ROGIER VAN DER WEYDEN
'Rogier van der Weyden 1400-1464 – De Passie van de Meester' is een unieke kans om de
artistieke taal van de kunstenaar te ontdekken. Of opnieuw te ontdekken. De originaliteit
en de invloed van de meester worden geïllustreerd aan de hand van meer dan 100
topwerken. Ze komen uit de belangrijkste Noord-Amerikaanse en Europese verzamelingen.
Plaats: M-Museum, Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven.
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 555 (trein h/t + inkom) 22,20€. Enkel inkom 9€. Audiogids 2€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen zaterdag 28/11.

