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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:
Iban :
BE22 979524939147 Genyflore@niet-alleen.be 059/51.81.66 0495/77.39.64
Lidgeld:
48€ per jaar
Eddy@niet-alleen.be
059/50.22.11 0486/50.12.82
Bezoek ook eens onze website: Patrick@niet-alleen.be
059/43.54.28 0472/41.63.46
www.niet-alleen.be
Info@niet-alleen.be (zo bereik je het volledige bestuur)

NIEUWSBRIEF – APRIL 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 voor de 'Paasmaandagwandeling' op 05/04.
Direct – Eddy verwittigen en 10€ storten voor 'Muziekzwerven' op 11/04.
02/04 – Genyflore verwittigen en 14€ storten voor Charlie Musselwhite op 09/04.
10/04 – Patrick verwittigen voor de natuurwandeling in Loppem op 18/04.
10/04 – Eddy verwittigen en 4€ storten voor de 'pop- en rockquiz' op 24/04.
10/04 – Eddy verwittigen voor de 'Tiende erfgoeddag' op 25/04.
16/04 – Patrick verwittigen en 12€ storten voor Lou Rhodes op 23/04.

Ook nu moeten we al voor een aantal activiteiten in de volgende maanden reserveren, teneinde
nog deftige plaatsen te verkrijgen (mei, juli en zelfs september) – zie uitleg hieronder.
-

Direct – Genyflore verwittigen voor Raymond van het Groenewoud op 02/07.
Direct – Genyflore verwittigen en 19€ storten voor De Kreuners op 03/09.
12/04 – Genyflore verwittigen en 16€ storten voor 'The Blues' op 02/05.
16/04 – Genyflore verwittigen en 12€ storten voor het Museum Midden-Africa op 09/05.
18/04 – Genyflore verwittigen en 13€ storten voor Dirk Denoyelle op 21/05.

Zondag 02 mei: In Leffinge wordt 10 jaar De Zwerver gevierd. Om 19u start er ‘The Blues’
met Popa Chubby, Steven De bruyn, Tony Gyselinck & Roland en Scott H. Biram. Je kan mee
als je Genyflore verwittigt en 16€ stort voor maandag 12 april aan de deur is het 18€.
Zondag 09 mei: In het kader van 50 jaar onafhankelijkheid van Congo bezoeken we het
Museum Midden-Africa in Tervuren met vtbKultuur. Voor dit bezoek, met gids, moet je
Genyflore verwittigen en 12€ (leden vtb 10€) storten tegen vrijdag 16 april.
Vrijdag 21 mei: In het Staf Versluyscentrum krijgen we ‘Het beste van…’ Dirk Denoyelle met
anderhalf uur humor van de bovenste plank voor 13€. Geïnteresseerden bellen naar Genyflore
en storten zo snel mogelijk.
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Vrijdag 02 juli: Voor ‘Vlaanderen feest’ gaan we naar Raymond van het Groenewoud in zaal
Zomerloos in Gistel. De toegang is GRATIS. We hebben nu reeds een aantal kaarten
gereserveerd. Het zal dus voor de rapste zijn die bellen naar Genyflore.
Vrijdag 03 september: De Kreuners komen naar zaal Zomerloos in Gistel. Gezien de zeer
grote interesse zijn er enkel staanplaatsen voorzien. We hebben al een aantal kaarten
gereserveerd. Wil je zeker zijn van een ticket verwittig dan zo rap mogelijk Genyflore en
stort 19€ op de rekening.
In september gaan we weer op meerdaagse uitstap naar een vergeten stukje België in de
laars van Henegouwen. We bezoeken Chimay en de wijde omgeving. Zie hiervoor de bijlage.

a Zaterdag 03/04: 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 Zondag 04/04: PASEN
Vandaag nemen wij een dagje verlof en laten alle eer aan de paashaas en de paasklokken om
jullie, met de familie, een leuke en plezante dag te bezorgen!
Laat die paaseieren maar lekker smaken.

a Maandag 05/04: PAASMAANDAGWANDELING (MET GIDS)
Wie kent er Stene niet? Maar ken je ook Stene. Jaja, dat klein polderdorpje bij Oostende.
Klein zeg je, wacht eventjes, na deze wandeling hebben we nog maar twee parochies van de
drie gezien: namelijk. Stene Conterdam en Stene Dorp, maar Sint Fransiscus (bij de wijk
Mariakerke) bezoeken we niet, anders is de wandeling dubbel zo lang! Afstand 9km.
Afspraak: Om 14u op de parking aan de Kerklaan op de Conterdam.
Prijs: 2€ (1,5€ voor leden Pasar)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy zo snel mogelijk verwittigen van je komst. Ter plaatse te betalen.

a Vrijdag 09/04: OPTREDEN - CHARLIE MUSSELWHITE
Deze mondharmonica-virtuoos is één van de belangrijkste exponenten van de 'white blues
movement' van de jaren 60. Hij groeide op in het Memphis van Elivs, Jerry Lee Lewis en
Johnny Cash. Op jonge leeftijd kwam hij naar Chicago waar hij in contact kwam met Muddy
Waters, Howling Wolf en John Lee Hooker. In 1967 debuteerde hij met een meesterwerk
“Stand Back! Here Comes Charley Musselwhite’s Southside Band”.
Plaats: De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge.
Afspraak: Om 20u30 ter plaatse, optreden om 21u.
Prijs: 14€ voorverkoop, 16€ aan de deur. Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 14€ storten tegen 02/04.
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a Zaterdag 10/04: OPTREDEN - ELS DE SCHEPPER RODDELT!
Hoe weten we wat waar is en wat niet waar is van wat ons wordt verteld? Wanneer worden
we gemanipuleerd? Wat schuilt er onder de taal? Wat zeggen we zonder woorden?
Begrijpen we elkaar in feite wel? Hoe kan je bvb iemand op 30 seconden voor je winnen?
Of wat zeg je tegen buitenaardse wezens? Hebben zij een taal? Roddelen zij ook?
Allemaal vragen waar u een antwoord op krijgt in 'Els de Schepper Roddelt!'. Al dan niet
verzonnen antwoorden natuurlijk ! Eén ding is zeker: roddelen is gezond én vooral plezant!!
Plaats: Kursaal, Monacoplein, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 aan de piano in de inkomhall van het kursaal.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen zijn reeds afgesloten.

a Zondag 11/04: 'MUZIEKZWERVEN' OP DE OOSTEROEVER
Op acht verschillende locaties op de Oosteroever zijn er optredens van buitenlandse
artiesten die 'wereldmuziek' brengen. Alle locaties liggen op wandelafstand van elkaar.
De concerten gaan door om 14u30, 15u30 en 16u30. Ze duren telkens een half uur en elk
concert wordt 3x herhaald. We beslissen dan met alle deelnemers samen welke drie
optredens we zullen meepikken.
Plaats: Diverse locaties op de Oosteroever.
Afspraak: Om 14u aan de bushalte ter hoogte van Earth Explorer.
Prijs: 10€ (voor 3 optredens).
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy zo snel mogelijk verwittigen en 10€ storten.

a Zaterdag 17/04: 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 16/04.

a Zondag 18/04: NATUURWANDELING IN HET PARK VAN LOPPEM
Met een gids van 'Natuurpunt' maken we een wandeling in het park van Loppem.
Het kasteelpark loont de moeite om een bezoekje te brengen in het voorjaar. Het park is
zeer typisch voor zijn voorjaarsbloeiers. Zeer kenmerkend zijn de stinzeplanten.
Stinze is een typisch Fries woord en betekent 'Stenen Huis', iets wat vroeger enkel tot de
rijke klasse behoorde. Deze planten tref je dus vooral aan rondom kastelen en kloosters.
De wandeling start om 14u en eindigt rond 17u. Breng een verrekijker mee !!
Afspraak: Om 13u op de parking van het Media Center of om 13u45 aan de manége van
Loppem, Steenbrugsestraat 26 in Loppem (links inrijden aan het doolhof juist na het
viaduct van de E40 als je van Steenbrugge komt).
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste op 10/04.
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a Vrijdag 23/04: OPTREDEN - LOU RHODES (UK)
Lou Rhodes is de prachtige stem van Lamb. Zij brengt acoustische folk muziek.
Haar solo-debuut 'Beloved One' dateert van 2006 en haar nieuwe plaat 'One Good Thing'
wordt in maart uitgebracht op het label van The Cinematic Orchestra.
Plaats: De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge.
Afspraak: Om 20u30 ter plaatse, het optreden begint om 21u.
Prijs: 12€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 12€ storten tegen 16/04.

a Zaterdag 24/04: POP EN ROCKQUIZ
Leuke en boeiende muziekquiz, met muziekfragmenten, clips en tafelvragen (foto's,
crypto's ...) van de jaren 60 tot heden. Alle muziekgenres passeren de revue: rock, pop,
chansons, new wave, punk, ...
De organisatoren zorgen voor herkenbare fragmenten gekruid met weetjes voor de
kenners. Elke deelnemer gaat naar huis met een mooie prijs en hopelijk een voldaan gevoel.
Plaats: 't Kasteeltje, Kasteelstraat 22, Oostende (Zandvoorde).
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, start van de quiz om 20u.
Prijs: 16€ per tafel van maximum 4 deelnemers.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste op 10/04.

a Zondag 25/04: TIENDE ERFGOEDDAG IN OOSTENDE
De tiende editie van Erfgoeddag heeft als thema 'FAKE?' Wat is echt en wat is vals?
We trekken naar het provinciaal domein van Raversijde waar weer heel wat te doen is:
- Oostende ligt onder vuur! Vandaag doen de Canadese militairen die in september 1944 de
Belgische kust bevrijdden, het nog eens over. Ze blijken geen dag ouder geworden en...
nochtans is alles authentiek. Benieuwd wie het dit keer haalt?
- In de gereconstrueerde visserswoningen van Walraversijde hebben enkele middeleeuwers
opnieuw hun intrek genomen. Uit de eerste hand verneem je er allerlei nieuwtjes over het
leven anno 1465. Over hard labeur, een ongenadige zee en de constante oorlogsdreiging.
Afspraak: Om 13u30 aan de ingang van het domein van Raversijde.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 23/04.

a Maandag 26/04: DIAVOORDRACHT: THE ROCKY MOUNTAINS
Een gebied als een open boek waarin de geologische geschiedenis van de streek wordt
onthuld. De fossielen en de samenstelling van de verscheidene sedimentlagen, die elk een
geologische periode vertegenwoordigen, kunnen duidelijk worden waargenomen. De
harmonieuze combinatie herinnert ons op subtiele wijze dat er grote schoonheid kan
voortvloeien uit het puin en het verval dat onvermijdelijk gepaard gaat met al het leven op
aarde. Waar kan de ziel zich aan vastklampen in de chaos van Yellowstone?
Plaats: Conferentiezaal Stadhuis, Vindictivelaan 1, Oostende.
Afspraak: Om 19u45 ter plaatse, aanvang om 20u15.
Prijs: 5€ (korting met Cultuurkaart).
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 12u de dag zelf.

TWEEDAAGSE UITSTAP NAAR DE ‘LAARS VAN HENEGOUWEN’
Of

‘Een vergeten stukje België’
Iedereen kent het bier Chimay, maar weten jullie ook waar het dorp ligt?
Neen, wel dan is deze uitstap een mooie gelegenheid om de streek te leren kennen.
Dankzij de medewerking van één van onze leden, kunnen we jullie alweer een
schitterende weekenduitstap aanbieden, en dit aan een zeer democratische prijs!
Wanneer: Vertrek: vrijdagavond 17 september rond 17 uur (ifv de deelnemers).
Terug: zondag 19 september rond 19 uur.
Prijs: ± 100 € (hangt af van het programma).
inbegrepen: verplaatsingskosten, huur vakantiewoning, ontbijt,
verschillende activiteiten (zie verder), enz.
NIET inbegrepen: drank en spijs op verplaatsing.
Belangrijk: gezien de ervaringen uit het verleden zijn er volgende voorwaarden:
1. deelname telt alleen als het voorschot betaald is voor 01 juni 2010.
2. het voorschot kan nadien NIET meer teruggevraagd worden.
3. maximum deelnemers 12 personen.
Wat bieden we aan (buiten het samen gezellig op stap zijn):
U
U
U
U
U
U

Bezoek aan het Dorp en het Kasteel van de Prinsen van CHIMAY,
Wandeling in LOMPRET – Een van de mooiste dorpjes in Wallonië,
Bezoek vestingstadje BEAUMONT en Tour Salamandre,
Belfort en Hangende Tuinen van THUIN,
Gezellig gaan proeven van de streekgerechten (niet in de prijs inbegrepen),
En nog meer …

Let wel op: het programma kan nog aangepast worden naargelang de plaats van
overnachting en beschikbaarheid.
Ga je mee?
Laat het dan zo snel mogelijk weten aan het bestuur op info@niet-alleen.be
Heb je al beslist?
Stort dan zo snel mogelijk een voorschot van 40 € op de gekende rekening.
z.o.z.

