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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 9795 2493 9147 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 – MEI 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 – Patrick verwittigen en 7€ storten voor 'Hartstocht in Oostende' op 01/05.
Direct – Patrick verwittigen en 13€ storten voor Staf Steegmans op 28/05.
05/05 – Patrick verwittigen en 5€ storten voor de 'Ommetoertjes' in Lissewege op 16/05.
07/05 – Genyflore verwittigen en 8€ storten voor Flip Kowlier op 15/05.
26/05 – Eddy verwittigen voor 'De zaak Malchance' op 30/05.

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 Zaterdag 01/05: WANDELING 'HARTSTOCHT IN OOSTENDE' (MET GIDS)
Met 'VIZIT' begeven we ons op vrijersvoeten door het centrum van de stad voor een
wandeling van 2 uur vol hartstochtelijke verhalen. Maar alle lieflijkheid ten spijt, heeft
onze hartstocht geen weerhaakjes. Niet alle weetjes zijn even romantisch, niet alle liefdes
worden beantwoord. En toch doet de wandeling haar naam alle eer aan ...
Gezien de wandeling pas om 15u30 start kunnen de 'smullers' onder ons om 14u eerst
'krachten' opdoen in de vorm van pannenkoeken in de 'Escape'.
Plaats: Praatcafé Escape, Visserskaai 13, Oostende.
Afspraak: Om 14u in de 'Escape' of om 15u15 in de lokettenzaal van station Oostende.
Prijs: 7€ voor de wandeling.
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Zo snel mogelijk Patje verwittigen en 7€ storten op onze rekening.

a Zondag 02/05: LIVE OPTREDEN - 'THE BLUES'
Zoals Martin Scorcese aantoont in zijn documentaire-reeks The Blues bevat dit genre
onnoemlijk veel aspecten. Laat dit nu net de gedachte zijn achter dit mini-festival.
Wij vertrekken om 19u met de one-man band countryblues van Scott H Biram.
Om 20u brengen drie Belgische rasmuzikanten (Steven De bruyn, Tony Gyselinck & Roland)
een half geïmproviseerde mengeling van blues, jazz, skiffle, bebop, folk en soul.
Popa Chubby, New Yorker en zelfverklaard Hendrix-fan brengt om 21u45 de stevige,
electrische variant naar ons podium.
Plaats: De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge.
Afspraak: om 18u30 ter plaatse.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen werden door ons reeds afgesloten, maar er zijn
mogelijk nog kaarten aan de deur te verkrijgen aan 18€.

a Zaterdag 08/05: 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 09/05: BEZOEK AAN HET MUSEUM MIDDEN-AFRICA (MET GIDS)
Leopold II is zelf nooit in zijn achtertuin in Afrika is geweest, maar hij volgde de
ontdekking van het gebied nauwlettend. Tijdens de rondleiding krijg je een inzicht in de
ontdekking van Afrika en de koloniale geschiedenis van België. Aan de hand van oude
kaarten wordt geschetst hoe het Europese beeld over Afrika evolueert vanaf de 15e eeuw
tot eind 19e eeuw. Persoonlijke voorwerpen van Livingstone en Stanley illustreren de
ontdekkingsreizen. Ook de koloniale geschiedenis en de rol van Leopold II bij de
verwerving van de kolonie komen uitgebreid aan bod.
Plaats: Museum Midden-Africa, Leuvensesteenweg, Tervuren.
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenhal van station Oostende
Prijs: De inkom (10€) werd reeds gestort rest enkel nog trein, metro en bus.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen werden reeds afgesloten.
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a Zaterdag 15/05: LIVE OPTREDEN - FOOLS & ROOTS MET FLIP KOWLIER
Op Humo´s Pop Poll heeft Flip Kowlier zijn nieuwe single "Mo Ba Nin" voorgesteld, een
reggae nummer dat nog het meest doet denken aan die reggae plaat van Serge Gainsbourg
"Aux Armes et Cætera". Het is de voorloper van zijn vierde plaat die half mei verschijnt.
Net op tijd voor deze eerste Fools & Roots dus. Een nieuw concept i.s.m. Piv Huvluv.
Comedy afgewisseld met muziek, in Café en Zaal De Zwerver.
Met Flip Kowlier (voorstelling nieuwe plaat), Ygor, 2 Russian Cowboys, Piet De Praitere,
Thomas Smith, David Galle & Joost Vandecasteele.
Plaats: De Zwerver, Dorpsstraat 95, Leffinge.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, aanvang om 20u.
Prijs: 8€
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 8€ storten tegen 07/05.

a Zondag 16/05: 'OMMETOERTJES' DOOR LISSEWEGE (MET GIDS)
Op initiatief van de Regiowerking 'Brugse Ommeland' van Westtoer kan je vanaf 14u
meewandelen langs het Ter Doestwandelpad (6,3 km) met een ervaren gids.
Je komt langs de mooiste plekjes van het witte dorp, brengt een bezoek aan de kerk en
toren, het Heiligenmuseum in het Bezoekerscentrum en het domein van de voormalige
abdij Ter Doest. Onderweg is er ook een koffie voorzien.
Afspraak: Om 14u aan de O.L.Vrouwbezoekingskerk in Lissewege.
Prijs: 5€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 5€ storten tegen 05/05.
Eventuele regeling voor carpooling (2€ h/t) kan ook met Patrick besproken worden.

a Vrijdag 21/05: LIVE OPTREDEN - DIRK DENOYELLE
'Het beste van…': een wervelende show met de beste liedjes en sketches van de voorbije
twintig jaar uit het oeuvre van Dirk Denoyelle en Kris De Jean. Dirk werd wereldberoemd
in Vlaanderen met zijn stemmenimitaties. Naast zijn berucht geworden Louis Tobback, is
hij meesterlijk als Guy Verhofstadt, Bert Anciaux tot George Bush en meer dan 200
anderen. Anderhalf uur humor van de bovenste plank, gebracht door de meest veelzijdige
cabaretier van Vlaanderen en zijn al even veelzijdige toetsenman.
Plaats: Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse, vertoning begint om 20u.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijvingen werden reeds afgesloten.

a Zaterdag 22/05: 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 21/05.
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a Zondag 23/05: 'DANSEN OP COVERS' TE STENE
Hoog partygehalte in drievoud met: 'Hard to Handle', 'X-Session' (met Gene Thomas en
Gina) en 'Jeu de Foules'.
'Hard to Handle': Vier gedreven muzikanten, twee zwoele zangeressen en een frontman die
van bij het begin het publiek naar hun partyhand zetten. Zelfs een levend standbeeld valt
uit zijn rol als het door 'Hard to Handle' wordt bestookt met rock, dance, funk, rock en
roll, pop, techno, disco en andere nummers. Prince, U2, Robbie Williams, The Scene,
Michael Jackson, Faithless, The Blues Brothers, UB 40, Milk Inc. en nog een 100-tal
andere iconen uit de moderne muziekgeschiedenis worden sensueel in elkaar verweven tot
een voorbij vliegende show die niemand onbewogen en onverschillig zal laten. 'X-Session'
en 'Jeu de Foules' maken de ambiance compleet.
Plaats: Feesttent Sportpark De Schorre, Sportparklaan 1 te Oostende (Stene).
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang van de tent (optredens starten om 20u).
Prijs: GRATIS.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 12u 's middags.

a Vrijdag 28/05: STAF STEEGMANS EN DE IDEALE OMSTANDIGHEDEN
Onherkenbaar herboren als blondgepruikte showbizz-god neemt Mathias Sercu je mee
door een avondvullende trip langsheen de bizarre kronkels van het levenslied. De winnaar
van de Steracteur-Sterartiest 2009 geeft net dat onweerstaanbare extraatje aan deze
sublieme grappige muziekvoorstelling.
Alle clichés van de wondere wereld van smartlappen, disco en glitter passeren de revue in
nummers met titels als 'Ik wil jou (nooit meer zien)' en 'De Tragedie van Ronny en Conny'.
Ook internationaal bekende nummers als 'Du', I will Survive', 'The One That I Want',
'I Just Can't Get Enough' worden door 'De Ideale Omstandigheden' vakkundig verwerkt
tot authentieke Nederlandstalige Staf Steegmanshits.
Plaats: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem.
Afspraak: Om 19u30 aan de ingang van de zaal (optreden begint om 20u).
Prijs: 13€
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick zo snel mogelijk verwittigen en 13€ storten op onze rekening.
Eventuele regeling voor carpooling (2€ h/t) kan ook met Patrick besproken worden.

a Zondag 30/05: DE ZAAK MALCHANCE (SPEURTOCHT 1)
Deze erfgoedzoektocht kwam tot stand naar aanleiding van de viering ‘125 jaar Kusttram’.
Albert Chercheur daagt ons uit om een oud moordraadsel op te lossen. Het mysterie voert
ons langs de verschillende badplaatsen, tramstations en erfgoed van de Vlaamse kust. Onze
reis met de kusttram wordt een echte speurtocht. Lossen wij het mysterie op??
Een trammysterie voor echte speurneuzen !
Plaats: Traject van De Panne naar Oostduinkerke.
Afspraak: Om 13u30 in de lokettenhal van station Oostende.
Prijs: 5€ voor een dagticket 'de Lijn', GRATIS voor houders van een abonnement.
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen van je deelname voor 26/05.

