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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 – MAART 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:
-

28/02
01/03
01/03
01/03
06/03
06/03
06/03
14/03

– Patrick verwittigen voor alle erfgoedwandelingen.
– Genyflore verwittigen voor de multimediareportage over Roemenië op 04/03.
– Genyflore verwittigen en 6€ storten voor 'Trouwdag met trubbels' op 06/03.
– Patrick verwittigen en 12€ storten voor Eva de Roovere op 19/03.
– Eddy verwittigen en 7€ storten voor 'Ik ben Sinterklaas niet' op 20/03.
– Eddy verwittigen en 10€ storten voor de 'Sneukelroute' in de Haan op 28/03.
– Genyflore verwittigen en 25€ voorschot storten voor Cirque du Soleil op 06/08.
– Genyflore verwittigen en storten (zie kader) voor 'Chinatown' op 27/03.

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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In de toekomst plannen we een activiteit waarvoor zeer tijdig reserveren absoluut
noodzakelijk is om aan (deftige) plaatsen te geraken:
Op vrijdag 06 augustus gaan we naar ‘Cirque du Soleil - Varekai’ in de grote tent op de
Oosteroever in Oostende. Deze wereldbekende attractie hoeft zeker geen uitleg meer.
Tot 15 maart krijgen alle Oostendenaars 10% korting op een ingangsticket. Wij opteren voor
de plaatsen die (na de korting) 49,50€ zullen kosten.
Wil je er ook bij zijn dan stort je zo snel mogelijk 25€ voorschot en wij zorgen voor de
tickets. Na 06 maart is inschrijven onherroepelijk te laat !!

a Meerdere dagen: ERFGOEDWANDELINGEN IN OOSTENDE
In het kader van ‘Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010’ worden door de gidsenkring
Lange Nelle geleide wandelingen georganiseerd door de buitenwijken van Oostende.
Het aantal deelnemers voor deze wandelingen is beperkt dus is reserveren noodzakelijk.
Wij moeten de deelnemers ook doorgeven aan de Cultuurdienst van Oostende.
Het is niet omdat deze activiteiten gratis zijn dat je zomaar kan inschrijven en dan toch
niet afkomen omdat het regent of omdat de hond pijn heeft aan zijn linker voorpoot !!!
Misschien hebben we leden die wel geïnteresseerd waren voor jou moeten weigeren.
> Zaterdag 06/03:
Wandeling door Raversijde met verhalen over kampeertoeristen en koningen.
Afspraak: Om 13u45 op de parking ter hoogte van de Herdersstraat (domein Raversijde).
> Zondag 07/03:
Wandeling door de straten van het Hazegras. Welke invloed had Leopold II? En wat
gebeurde er in de jaren ’60?
Afspraak: Om 13u45 aan de inkom van 'De Mast', Ernest Feysplein 15, Oostende.
> Zaterdag 13/03:
Wandeling door Zandvoorde met kleine en grote verhalen over dit unieke polderdorp.
Afspraak: Om 9u45 aan de O.L.Vr. Hemelvaartkerk, Zandvoordedorpstraat, Zandvoorde.
> Zondag 14/03:
Wandeling door Stene, een beschermd dorp met een rijke geschiedenis.
Na de wandeling blijven diegene die willen in Stene voor een lunch in De Vlaschaard.
Afspraak: Om 9u45 op de parking voor de St. Annakerk, Stenedorpstraat, Stene.
> Zaterdag 20/03:
Wandeling door de wijk Conterdam-Meiboom. Ontdek de bunker in de Conterdam, het
Pontongesticht in de Meiboom en leer over de Boterput.
Afspraak: Om 13u45 aan de Westerpoort van Pontongesticht, Rivierstraat, Oostende.
> Zondag 21/03:
Wandeling door Mariakerke met verhalen over ruiters, paarden en groentenboeren.
Na de wandeling worden we bij Genyflore thuis verwend met koffie of thee en taart.
Deelname in de kosten hiervoor is 3€ (ter plaatse te vereffenen).
Afspraak: Om 13u45 aan het kapelletje in de Derbylaan, Oostende.
Prijs: Wandelingen zijn GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 28/02 welke wandelingen je wil meedoen.
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a Donderdag 04/03: MULTIMEDIAREPORTAGE: ROEMENIË
Deze reportage uit de cyclus 'De wereld rond' van vtbKultuur laat u kennis maken met de
rijke natuur, en cultuur, de bewogen geschiedenis en de fascinerende bevolking van dit
boeiende Balkanland. Een land met een prachtige natuur. Een derde is bergachtig, met
toppen over de 2000 meter: de Karpaten. Al het water vloeit er richting Donau, door nauwe
kloven, in brede valleien. De machtige stroom vormt de grens met Servië en Bulgarije en
mondt uit in de Zwarte Zee. De Donaudelta, een waaier van grote en kleine kanalen, een
vogelparadijs met een rijke flora en fauna, beschermd als ‘Reservaat van de Biosfeer’. Het
leven op het platteland is een stap terug in het verleden. Paard en kar behoren er tot het
gewone straatbeeld.
Plaats: 't Oostends Variététheater, Christinastraat 20, Oostende.
Afspraak: Om 19u45 aan de ingang, vertoning om 20u.
Prijs: 5€ (4€ voor leden vtbKultuur).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 01/03.

a Zaterdag 06/03: TONEEL: CENAKEL 'TROUWDAG MET TRUBBELS'
Trouwdag met trubbels is een vrolijk spel in drie bedrijven. Een huwelijk is voor velen al
een bron van uiteenlopende gevoelens, laat staan de verjaardag daarvan in de vorm van
koperen, zilveren en andersoortige edelmetalen. Je moet dan ook al die dagen natuurlijk
maar weer zien te onthouden. Soms lukt dat en komt de man op tijd met een bos bloemen
of een ander blijk van liefde, soms zit vrouwlief ’s avonds alleen te wachten met een lege
fles wijn en een koud geworden maaltijd. Bij de hoofdpersonen, de familie Van Lier, loopt
tijdens zo’n bewuste dag echter alles mis en ontaardt het geheel in een ware klucht.
Plaats: De Schelpe, Schelpenstraat, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse, vertoning om 20u15.
Prijs: 6€.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 6€ storten tegen 01/03.

a Zaterdag 13/03: 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: Genyflore verwittigen voor 12u 's middags.

a Vrijdag 19/03: OPTREDEN EVA DE ROOVERE: 'HET GEVOLG'
Na uitgebreid in Nederland te hebben getoerd, strijkt ze opnieuw neer in Vlaanderen. Die
schijnbaar lieflijke dame, met de lieflijke stem en de, o zo, stekelige liedjes. Luister goed,
want telkens hoor je een nieuwe klanklaag vol emotie of een rake, niet mis te verstane
boodschap waarvan je even sneller gaat slikken. Confronterend mooie, Vlaamse rootspop
Plaats: De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, vertoning om 20u.
Prijs: 12€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 12€ storten tegen 01/03.
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a Zaterdag 20/03: TONEEL: DE COULISSE 'IK BEN SINTERKLAAS NIET'
Theatergroep De Coulisse brengt 'Ik ben Sinterklaas niet', een klucht in twee bedrijven.
Gaston Pleisir, de minister-president, geraakt in nauwe schoentjes wanneer blijkt dat hij
de geslaagde onderhandelingen over een belangrijk handelscontract met Rusland tot in de
vroege uurtjes gevierd heeft in het gezelschap van een barmeid. Een flinke kater zorgt er
evenwel voor dat hij zich van die stomende nacht weinig of niets herinnert. Ook niet dat
hij onderweg naar huis zijn jas heeft afgegeven aan een zwerver die verkleed was als
Sinterklaas en dat hij diezelfde clochard heeft uitgenodigd om te komen eten…
‘Ik ben Sinterklaas niet’ is een luchtige bedoening, met heel wat hilarische momenten
waarbij de toeschouwer haast niet meer bijkomt van het gieren!
Plaats: Staf Versluys centrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, voorstelling om 20u.
Prijs: 7€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 7€ storten tegen 06/03.

a Zaterdag 27/03: UITSTAP NAAR 'CHINATOWN' IN ANTWERPEN
Met Pasar (ex Vakantiegenoegens) maken we een boeiende uitstap naar Chinatown aan de
stationsbuurt van Antwerpen.
Onze Vlaams-Chinese gids mevrouw Chang neemt ons mee naar een boeddhistische tempel.
's Middags staat er een heerlijke kantonese maaltijd klaar. In de namiddag bezoeken we
een Chinese bakker en de Sun-Wah supermarkt. Vervolgens zijn we te gast in de Kung Fuschool waar we ook een demonstratie te zien krijgen.
Afspraak: Om 9u20 in de lokettenhal van station Oostende. De trein vertrekt om 9u39.
Prijs: 45€ (Pasarleden 39€), met een treinticket of abonnement gaat er nog 10€ af.
Aanwezig: Genyflore en Eddy
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en storten voor 14/03.

a Zaterdag 27/03: 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: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 26/03.

a Zondag 28/03: TRADITIONELE SNEUKELTOER IN DE HAAN
In de Haan, het mooiste dorp aan zee, gaan we wandelen en 'sneukelen'. De wandeling is
ongeveer 12 km en doet het strand, het bos en de polders aan. Onderweg worden heerlijke
versnaperingen geserveerd en bij aankomst in het Zeepreventorium een lekkere maaltijd.
Plaats: Start aan het gemeentehuis, Leopoldlaan 24, De Haan.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van station Oostende. We nemen dan de eerste tram.
Prijs: 10€
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 10€ storten voor 06/03.

