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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 – DECEMBER 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 14€ storten voor 'Frank Sinatra' op 05/12.
Direct – Genyflore verwittigen en 12€ storten voor 'Camping Vaucluse' op 06/12.
Direct – Eddy verwittigen en 6€ storten voor de Melody Makers op 19/12.
Direct – Genyflore verwittigen en 52€ storten voor Oudejaarsavond op 31/12.
Di 15/12 – Genyflore verwittigen en 14€ storten voor Wim Helsen op 09 april 2010.
Di 15/12 – Genyflore verwittigen en 20€ storten voor Els de Schepper op 30 april 2010.

Op vrijdag 9 april 2010 treedt Wim Helsen op in het cultuurcentrum Zomerloos te Gistel
met zijn programma “Het uur van de prutser”. Men raadt ons aan om zo vlug mogelijk onze
zitplaatsen te reserveren, want ze verwachten een zeer grote opkomst.
De toegangsprijs bedraagt 14€. We hebben alvast een 10-tal kaarten voor onze vereniging
laten terugleggen, maar deze moeten ten laatste tegen 15/12 betaald zijn.
Wie deze show heel zeker niet wil missen, schrijft dus het best 14€ op onze rekening over.
Ook in april 2010, nl. op 30/04 komt Els De Schepper met haar nieuwe show
“Els roddelt” naar Bredene. Inkom: 20€. Wie deze show niet wil missen, schrijft dus het best
zo vlug mogelijk 20€ op onze rekening over. Reserveren kunnen wij pas na ingang van jullie
betalingen. De kaarten worden direct toegestuurd.
Bovenstaande activiteiten zullen we ook nog eens in maart 2010 aankondigen, maar dan is het
zeer waarschijnlijk dat de voorstellingen uitverkocht zullen zijn.
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a Vrijdag 04/12: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Vanwege het veelbelovende optreden van morgen dat we jullie niet willen onthouden, vindt
onze maandelijkse kennismakingsavond nu eens op een vrijdagavond plaats. Het blijft zoals altijd - een gezellige praatavond en de ideale gelegenheid om een aangename avond
met gelijkgezinden te beleven en met onze vereniging kennis te maken.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.

a Zaterdag 05/12: A TRIBUTE TO FRANK SINATRA
Vandaag brengen Jo Arend en de Big Band ´The Swing Time Society´ o.l.v Ghislain
Slingeneyer een hulde aan Frank Sinatra.
Door een keuze uit de meest memorabele nummers van Sinatra, in combinatie met zijn
unieke zangstem, weet Jo Arend als geen ander de illusie te wekken dat ´Ol´ Blue Eyes´
himself weer op het podium staat. Met citaten van en biografische gegevens over deze
Amerikaanse crooner praat presentator Willy Debecq deze hoogstandjes aan elkaar.
Plaats: Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, voorstelling begint om 20u.
Prijs: 14€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en 14€ storten op de rekening.

a Zondag 06/12: THEATER: 'CAMPING VAUCLUSE'
Een koppel is op doorreis naar Saint-Tropez. Ze houden halt op een camping in de Vaucluse.
Een waar paradijs op aarde met zwembaden en zongerijpte (o)lijven. Met 'deux chevaux',
pétanque, espadrilles en wijnproeverijen. En dan is er Danny, een fervent nudist.
Een komische voorstelling over het goede leven waarin een uur dagen schijnt te duren.
Over het verlangen naar rust en over het onnozele van dat verlangen. Over het belang van
zonde en van de zondeval. Van en met Yves De Pauw, Gert Portael, Iris Van Cauwenbergh,
Bob van Ime en Roel Verniers. Wat het verband tussen bovenstaande gegevens is, krijg je
te zien en te horen van Compagnie Lodewijk/Louis.
Plaats: De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, vertoning om 20u.
Prijs: 12€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en 12€ storten op de rekening.

a Woensdag 09/12: OPTREDEN 'DE NIEUWE SNAAR - FOOR 11'
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!
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, voorstelling begint om 20u.
Aanwezig: Eddy en Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze aktiviteit werden reeds afgesloten.
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a Zaterdag 12/12: TWEEDAAGSE UITSTAP NAAR DUITSE KERSTMARKTEN
Na een geslaagde 3 daagse in de Eifel werd eraan gedacht hoe mooi Monschau was en
zeker hoe mooi het zou zijn tijdens de kerstperiode.
Daarom bezoeken we nu nog eens dezelfde streek waarbij we gaan rondkuieren op de
kerstmarkten van Monschau, Aachen en Valkenburg.
Afspraak: Om 7u30 op de parking van Jet Center, Gistelsesteenweg 1, Oostende.
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze aktiviteit werden reeds afgesloten.

a Zaterdag 19/12: TIENDE KUNSTCONCERT VAN DE 'MELODY MAKERS'
Vandaag is de Albert I zaal van het Thermae Palace Hotel de 'place-to-be'.
Onder leiding van dirigent Jean-Pierre Severens brengt de Muzikale Vriendenkring
'Melody Makers Oostende' voor u een gevarieerd programma ten gehore, in een mooi en
aangenaam kader. Het programma is ook dit jaar zeer afwisselend met zowel instrumentale
als gezongen nummers.
Plaats: Thermae Palace Hotel, Koningin Astridlaan 7, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, voorstelling begint om 20u.
Prijs: 6€.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: We hebben tien tickets kunnen reserveren en de rest is al uitverkocht.
Het zal dus voor de rapste zijn die Eddy verwittigen en 6€ storten op de rekening!!

a Zondag 20/12: BEZOEK TENTOONSTELLING CHARLOTTE MUTSAERS
Charlotte Mutsaers behoort tot die bijzondere groep kunstenaar die zowel schrijvend als
schilderend vorm aan het leven geeft. Haar sterke band met Oostende en de eigenzinnige
positie die zij in de Nederlandse postmoderne literatuur en de schilderkunst van de
Nieuwe Figuratie heeft verworven, vormen de aanleiding tot de tentoonstelling 'Charlotte
Mutsaers - Aangespoeld met pen en penseel'.
Plaats: Venetiaanse Gaanderijen, hoek Parijsstraat en Albert I Promenade.
Afspraak: Om 14u30 in 'Hotel du Parc', Marie-Joseplein 3, Oostende.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 26/12: 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 bellen ten laatste tegen donderdag 24/12.
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a Zondag 27/12: AVONDWANDELING 'OOSTENDE IN KERSTLICHT'
Na de zeer gesmaakte kerstwandeling van vorig jaar doen wij er weer alles aan om de
kerstsfeer in Oostende zo goed mogelijk op te snuiven. De wandeltocht doet zowat alle
voor deze periode speciaal verlichte bezienswaardigheden aan.
Voor we gaan wandelen spreken we reeds af om 14h30 in de 'Faro', waar we eerst nog
genieten van een lekkere pannenkoek of wafel met een warm drankje en een leuke babbel.
Voor de wandeling (16u30) is warme kledij en een zaklamp zeker geen overbodige luxe !!
Afspraak: Om 14u30 in de 'Faro', Vindictivelaan 3B, Oostende.
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Donderdag 31/12: OUDEJAARSAVONDFEEST
Dit jaar duikelen we het nieuwe jaar in op een relatief nieuwe locatie te Oostende:
twee enthousiaste jonge mannen uit Polen openden enige tijd geleden het gezellige praaten eetcafé 'Escape' aan de Visserskaai 13. Ze willen voor ons een bijzondere inspanning
leveren en we krijgen een uitgebreid en Pools getint menu van 5 gangen in een zaaltje voor
ons alleen! Bovendien verwennen ze ons met mooie (dans)muziek uit de jaren 60 tot 90. We
kunnen er dus –als we willen- ook dansen, plaats is hiervoor voorzien.
Tijdens het menu zorgen wij, het bestuur, nog voor een extra (kleine) verrassing. Maar
verklappen doen we niets!
MENU
Diverse aperitiefhapjes met een glas Cava
***
Vers groenteslaatje met huisgemaakte fijne charcuterie
***
Kreeftensoepje
***
Zrazy (Pools gerecht)
Gevulde runderrolladen met jagersaus, gestoomd broodje en diverse verse groentjes
***
Sorbet van ananas
***
Dessertbuffet van diverse gebakjes en koffie
***
1 glas champagne om middernacht
Inclusief 1/2l wijn (rood, wit of rosé) en 1/2l water (plat of bruis) per persoon
Plaats: Escape, Visserskaai 13, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: 52€
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Genyflore verwittigen en 52€ storten op de rekening.
Hierbij wensen wij al onze leden en hun familie van harte een voorspoedig, gezond en liefdevol

2010!

