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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
Contactpersonen:
Lidgeld:
48€ per jaar
Genyflore@niet-alleen.be 059/51.81.66 0495/77.39.64
Bezoek ook eens onze website: Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/50.12.82
www.niet-alleen.be
Patrick@niet-alleen.be
059/43.54.28 0472/41.63.46
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – FEBRUARI 2010
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

Æ Æ Æ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN Å Å Å
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Eddy verwittigen en 7€ storten voor 'Familietrekjes' op 05/02.
Wo 03/02 – Genyflore verwittigen voor de uitstap naar Gent op 07/02.
Za 06/02 – Genyflore verwittigen en 30€ storten voor het Valentijnsetentje op 14/02.
Zo 14/02 – Genyflore verwittigen en 12€ storten voor J. Blaute en E. Melaerts op 26/02.
Zo 14/02 – Genyflore verwittigen voor de gratis hutsepotavond op 28/02.
Za 20/02 – Patrick verwittigen voor de erfgoedwandelingen op 27/02 en 28/02.

Reservaties: Om vergissingen te vermijden vragen wij om enkel de contactpersoon die bij de
activiteit als aanwezig vermeld staat te verwittigen: dit kan per e-mail, telefoon, gsm of sms,
keuze te over. Kun je die persoon niet onmiddellijk bereiken, probeer het dan later nog eens.
Gelieve de inschrijvingsdata die bij elke activiteit vermeld staan te respecteren, zowel voor
de reservatie als voor de betaling. We kunnen je reservatie anders niet altijd garanderen!
Het gebeurt steeds meer dat leden het uur van de afspraak niet respecteren.
Wij doen steeds ons uiterste best om plaatsen te reserveren volgens het aantal leden dat
naar de activiteit komt. Het komt niet echt goed over tegenover de uitbaters of klanten die
ook een zitplaats zoeken als dan de helft ongebruikt blijft.
Kom je door omstandigheden later contacteer dan steeds de verantwoordelijke. Bel hiervoor
niet naar een ander lid want de kans bestaat dat die ook te laat komt en ons niet verwittigt.
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a Vrijdag 05/02: TONEELVOORSTELLING: FAMILIETREKJES
'Familietrekjes' van Ray Cooney is een vlotte ziekenhuiskomedie. Het St-Andrews
ziekenhuis in Londen is het decor voor een avond vol leugentjes om bestwil, geheimen uit
het verleden en de daaruit voortvloeiende hilarische situaties. Dit alles gebeurt tegen de
achtergrond van de lezing die Dr. Mortimore moet geven op het jaarlijkse congres en
wordt overgoten door de bijkomende verwarringen die ontstaan door de repetities van het
eindejaarsstuk dat dokters en verplegers aan het voorbereiden zijn.
Plaats: Ernest Van Glabbekeschool, August Vermeylenstraat 71, Oostende.
Afspraak: Om 19u45 ter plaatse. De voorstelling begint om 20u15.
Prijs: 7€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy zo snel mogelijk verwittigen en 7€ storten op de rekening.

a Zaterdag 06/02: 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: Praatcafé Escape, Visserskaai 13, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 07/02: STADSWANDELING IN GENT EN BEZOEK DESIGNMUSEUM
In het Design museum is er een speciale tentoonstelling van nooit eerder geëxposeerde
kunstwerken en objecten uit het modernisme van Praag en een permanente tentoonstelling
van Art Nouveau en Art Deco kunstwerken, inrichtingsobjecten, meubelen, volledige
interieurs, etc.
Dit bezoek combineren we met een boeiende stadswandeling, bij min. 10 pers. met gids.
Plaats: Design museum, Jan Breydelstraat 5, Gent.
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenhal van station Oostende We nemen de trein van 10u43.
Prijs: Trein h/t 14,60€, Museum 5€, evtl gids 6,5€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 03/02 (wegens reservatie gids)

a Zaterdag 13/02: OPENINGSSPEKTAKEL 'OOSTENDE CULTUURSTAD 2010'
De Spaanse theatergroep Xarxa verzorgt het openingsspektakel ‘Les Rates Mortes’.
De show die zij als officiële opening van ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010’
brengen bevat spectaculaire stunts en vernieuwende acts met vuur. De feestelijke optocht
‘Les Rates Mortes’ trekt vanaf 19u door het centrum van Oostende (vertrekpunt: Kursaal).
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Oostendse musea en galerijen een nocturne in het
kader van Valentijn. Alle deelnemende galerijen en musea zijn vandaag tussen 18u en 23u
gratis toegankelijk tijdens ‘De Nacht van de musea & galeries’.
Om 23u is er in Box 38 nog de voostelling 'Peking Express' van Slagwerk Den Haag.
Afspraak: Om 18u30 in de Faro, Vindictivelaan 3B, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 12u 's middags.
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a Zondag 14/02: VALENTIJNSETENTJE EN WANDELING
Op deze Valentijnsdag moeten we zeker 'Niet Alleen' thuis naar de televisie zitten kijken.
Wij hebben alvast een lekker etentje besteld in restaurant 't Fermetje.
Voor het etentje spreken we eerst af om 11u30 aan de Geuzetorre waar we een
fototentoonstelling (van fotograaf Patrick Pottier) over Noorwegen bekijken.
Tegen 13u zijn we dan in 't Fermetje waar we onderstaand menu voorgeschoteld krijgen.
Huwelijk van oesters en Sint-Jakobsschelpen in champagne en exotisch saus
(wie geen oesters lust kan ook scampi's krijgen)
***
Belgische wit-blauw met saus naar keuze
of
Tongfilet in zoet-zure saus
***
Poire belle Hélène
Plaats: 't Fermetje, Visserskaai 2, Oostende.
Afspraak: Om 11u30 aan VLC de Geuzetorre, Kazernelaan 1, of om 13u aan het restaurant.
Prijs: 30€ (zonder drank).
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Geny verwittigen en 30€ storten (vermelden vis of vlees) tegen 06/02.

a Zaterdag 20/02: BEZOEK AAN HET HEEMKUNDIG MUSEUM 'DE PLATE'
Slenter van het ene curiosum naar het andere artefact en vindt uzelf plots in de
sterfkamer van de eerste Belgische koningin. Geschiedenis, folklore en het rijke
vissersverleden van Oostende samengebracht in één wonderlijk museum. Er is nog er een
speciale tentoonstelling met een overzicht van de vele cinema's die onze stad ooit rijk was.
Na het bezoek trekken we nog naar Restaurant Noordzee op het Wapenplein, gekend voor
zijn grote en lekkere wafels en pannenkoeken...
Plaats: De Plate, Langestraat 69, Oostende.
Afspraak: Om 14u aan de ingang van het museum.
Prijs: Museum GRATIS.
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 12u 's middags.

a Zondag 21/02: OPTREDEN 'DE NIEUWE SNAAR'
De voorstelling van december werd door de organisatie verzet naar 21 februari.
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, voorstelling begint om 20u.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit werden reeds afgesloten.

a Vrijdag 26/02: OPTREDEN JEAN BLAUTE EN ERIC MELAERTS
Twee grote meneren uit de vaderlandse muziek. Twee jongens die met veel goesting en
kunde telkens hun muzikale grenzen weten te verleggen. Dat doen ze ondertussen al meer
dan 30 jaar, niet alleen dankzij hun talent, maar naar eigen zeggen veel meer dankzij hun
talrijke inspiratiebronnen.
Plaats: De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, de voorstelling begint om 20u.
Prijs: 12€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 12€ storten ten laatste tegen 14/02.
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a Zaterdag 27/02: WIJKWANDELING OOSTENDE: VUURTORENWIJK
In het kader van ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010’ worden door de gidsenkring
Lange Nelle geleide wandelingen georganiseerd door de buitenwijken van Oostende.
Wandeling door de Vuurtorenwijk met boeiende verhalen over Lange Nelle, de zeevaart,
vissers én arbeiders!
Afspraak: Aanvang 14u (tot 16u).
Prijs: Startplaats en kostprijs zijn nog niet bekend. Wij verwittigen jullie op tijd.
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 20/02.

a Zaterdag 27/02: BOWLING- EN ONTMOETINGSAVOND MET SPAGHETTI
Het is weer tijd voor een vriendschappelijk wedstrijdje bowlen onder onze leden.
We gaan er niet naartoe om de beste te zijn, maar om een gezellige avond te beleven!
Je kan ook gewoon komen zonder mee te spelen. We gaan er vooral naartoe omwille van de
gezellige sfeer, de leuke babbel en... om te supporteren.
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 19/02.

a Zondag 28/02: WIJKWANDELING OOSTENDE: WESTERKWARTIER
In het kader van ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010’ worden door de gidsenkring
Lange Nelle geleide wandelingen georganiseerd door de buitenwijken van Oostende.
Wandeling door het Westerkwartier. Ontdek de rijke sociale geschiedenis van deze wijk!
Afspraak: Aanvang 14u (tot 16u).
Prijs: Startplaats en kostprijs zijn nog niet bekend. Wij verwittigen jullie op tijd.
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen tegen 20/02.

a Zondag 28/02: HUTSEPOT IN DE CHARLES LINDBERGH
Een duiveltje kwam ons heel stilletjes in het oor fluisteren dat er vandaag in de Charles
Lindbergh gratis hutsepot geserveerd wordt.
Gezien het grote aantal inschrijvingen die er hiervoor zullen zijn hebben we voor onze
vereniging reeds een aantal plaatsen gereserveerd. Het zal dus voor de snelste zijn!
Het is logisch dat onze vaste leden hier prioriteit zullen krijgen.
Plaats: Restaurant Charles Lindbergh, Nieuwpoortsesteenweg 945, Oostende (vanuit
Oostende richting Middelkerke, voorbij de luchthaven, aan je linkerkant - bushalte VLOC).
Afspraak: Om 17u30 ter plaatse, aanvang 18u.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 14/02.

