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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 – SEPTEMBER 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 15€ storten voor de 'Indoortaptoe Bandshow' op 09/10.
02/09 – Eddy verwittigen en 5€ storten voor 'Kasteel Wijnendaele' op 05/09.
03/09 – Genyflore verwittigen en 8€ storten voor het optreden 'Multicul' op 10/09.
03/09 – Genyflore verwittigen en 5€ storten voor het optreden van Wolfgang op 11/09.
03/09 – Eddy verwittigen voor 'Open Monumentendag' op 12/09.
17/09 – Patrick verwittigen en 17€ storten voor het optreden van Yevgueni op 24/09.
24/09: Genyflore verwittigen en 15€ of 10,50€ of 6,80€ storten voor bowling op 25/09

KOSTEN VOOR CARPOOLING WORDEN TER PLAATSE AAN DE CHAUFFEUR GEGEVEN
EN DIENEN NIET OP VOORHAND OP DE REKENING GESTORT TE WORDEN !
Op 09 oktober 2010 gaan we naar de Sleuyter Arena voor de 42e ‘Indoortaptoe Bandshow’ van
het ‘Showkorps Willen is Kunnen’ uit Oostende. Deze editie belooft een kanjer van show- en
muziekspektakel te worden met de absolute top van Belgische en Nederlandse showorkesten.
We hebben nu al een aantal tickets aangekocht want deze avond is steeds in een mum van tijd
uitverkocht. Wie deze spectaculaire avond niet wil missen, verwittigt Patrick direct na het
lezen van deze tekst en stort vliegensvlug 15€ op onze rekening.
We hebben nog 4 kaarten over voor het optreden van Philippe Geubels op 24 januari 2011 in
het CC Zomerloos in Gistel. Wie nog mee wil naar deze onovertroffen Vlaamse stand-upcomedian, verwittigt Genyflore en stort zo snel mogelijk 16 € op onze rekening.
OPMERKING: Gelieve voor reservaties en betalingen de data die bij elke activiteit in de
Nieuwsbrief staan te respecteren. Let er ook op bij betalingen altijd te vermelden voor welke
activiteit je wilt inschrijven, wij kunnen het niet steeds juist raden!
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a Vrijdag 03/09: LIVE OPTREDEN DE KREUNERS - VEEL LAWAAI TOUR
De Kreuners zijn in topvorm. Ze zorgen voor super ambiance met talrijke hits, een paar
nieuwe nummers en enkele covers. Met enige verbeelding kan je hen de Nederlandstalige
Rolling Stones noemen. In het voorprogramma speelt het 'Orchestre National du Vetex':
De 15 muzikanten spelen zowel voor als op het podium. Het publiek is steevast onder de
indruk van de charmes en energie die het orkest uitstraalt. Een opwarmer van formaat.
Plaats: Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat, Gistel.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Opmerkingen: De inschrijvingen zijn afgesloten. Er zijn enkel staanplaatsen!!

a Zaterdag 04/09: 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!
We gaan opnieuw naar 't Botteltje en krijgen daar het bovenzaaltje voor ons.
Plaats: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 12u 's middags.

a Zondag 05/09: HET KASTEEL VAN WIJNENDAELE (MET GIDS)
Het Kasteel van Wijnendale staat met één been in het verleden en een ander in het heden.
Het gloednieuwe bezoekerscentrum laat je kennismaken met het Houtland en het Brugse
Ommeland en is bovenal een uitstekend excuus om even in het roemrijke kasteel rond te
neuzen… Wij hebben voor jullie een gids besteld die ons alles zal laten zien.
Daarna zoeken we het zonnige terras op van de broodherberg 'Wijnendale wandeling' voor
een 'stuute met een schelle boerehespe met ne goeie pater' of een verse pannenkoek.
Plaats: Kasteelmuseum Wijnendale, Oostendestraat 390, Torhout.
Afspraak: Om 13u30 op de parking van Blokker, Torhoutsesteenweg, Oostende.
Prijs: 5€ (+2€ carpooling)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 5€ overschrijven tegen donderdag 02/09.

a Vrijdag 10/09: LIVE COMEDY HAN SOLO - 'MULTIKUL' (TRY_OUT)
Wie Gino Sancti met VIP heeft gezien, heeft al een voorsmaakje gekregen van deze
getalendeerde comedy-performer. Nu treedt hij alleen op als 'De eerste extreem-rechtse
stand-up comedien van Vlaanderen': een vlijmscherpe en tegelijkertijd hilarische kijk op
het huidige rechts-extremisme. 'Racist', het zeer gewaagde solodebuut van TV- en
theateracteur Han Coucke, sloeg in als een bom. Desondanks wordt er volgens Han solo nog
veel kul verkocht in dit apenland. Daarom gaat hij in de avondvullende opvolger 'Multikul'
nog een stap verder met zijn politieke stand-up comedy: het multiculturele België moet en
zal barsten! Han solo begint pas waar Geert Hoste eindigt… In your face!
Plaats: Jeugdhuis Comma (Entrepotgebouw), Binnenweg 4, Brugge.
Afspraak: Om 19u op het stationsplein van Oostende of om 19u45 ter plaatse.
Prijs: 8€ (+2€ carpooling)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 8€ storten voor 03/09.
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a Zaterdag 11/09: VERJAARDAGSFEEST ONTMOETINGSCENTRUM DE BOEIE
Het ontmoetingscentrum De Boeie viert dit weekend zijn vijfde verjaardag.
Om 14u is er een 'sing a long' met Musiquette. De deelnemers krijgen een tekstboekje en
zingen samen met het duo van Musquette de mooiste liedjes van toen.
Om 17u30 treedt Bandit op. Met zijn prachtige stem weet hij iedereen te bekoren.
Plaats: Sint Petrus en Paulusplein, Oostende.
Afspraak: Om 14u op de trappen van de St. Petrus en Pauluskerk, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste de dag voordien.

a Zaterdag 11/09: FANFUIF VAN COVERBAND WOLFGANG
Coverband WOLFGANG is uit de grond gestampt deels door muzikanten die elkaar van
vroeger kenden, deels door toevallige ontmoetingen. Zij spelen de grootste poprockhits
vanaf de sixties tot vandaag. Livemuziek is meer dan muziek alleen. Het gaat ook om klank,
belichting, show en entertainment. Zij proberen er alles aan te doen om u dit te bieden.
Wie in juli met ons mee ging naar het optreden in Bredene weet nu al dat dit weer een
fantastische avond zal worden.
Plaats: Zaal De Polder, Stokerij 2, Dudzele.
Afspraak: Om 20u30 op het stationsplein van Oostende of om 21u15 ter plaatse.
Prijs: 5€ (+2€ carpooling)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en 5€ storten tegen vrijdag 03/09.

a Zondag 12/09: OPEN MONUMENTENDAG
Vandaag wordt al voor de 22ste keer Open Monumentendag gevierd in heel Vlaanderen.
Tijdens deze editie zijn de vier elementen water, vuur, aarde en lucht aan het feest.
Om 14u hebben we een afspraak in de Oostendse Brandweerkazerne. Welke taken de
brandweer nu zoal vervult, verneemt u tijdens het bezoek.
Daarna bezoeken we het Oud Postgebouw van de Gentse architect Gaston Eysselinck
(1907-1953). Dat wordt vanaf oktober 2010 omgevormd tot een nieuw cultuurcentrum.
Afspraak: Om 13u30 op de parking van de bibliotheek aan de tramhalte 'Koninginnelaan'.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor vrijdag 03/09.

a Vrijdag 17/09: DRIEDAAGSE UITSTAP NAAR HENEGOUWEN
Vandaag vertrekken we weer voor onze traditionele meerdaagse uitstap.
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.
Vanuit onze riante vakantiehoeve, in een charmante en rustige omgeving, verkennen wij de
prachtige omgeving van dit weinig bekend stukje België. Er staan bezoeken aan enkele
gekende en minder gekende steden, dorpen en attracties op het programma.
Het ruime terras in de mooie tuin rond het huisje nodigt ons uit tot gezellig ontbijten in de
open lucht of een nachtelijke babbel onder een schitterende sterrenhemel. Misschien
wordt er zelfs gekampeerd??
De afwezigen zullen WEER moeten toegeven dat ze ongelijk hadden!!!
Afspraak: Wordt met de deelnemers afgesproken.
Opmerkingen: Inschrijvingen voor deze uitstap werden reeds afgesloten.
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a Zaterdag 18/09: CINEMA-AVOND VOOR DE ACHTERBLIJVERS
Terwijl wij op uitstap zijn hebben we voor de vele achterblijvers een cinema-avondje op
het programma gezet. Eén van onze leden zal ons die avond vervangen. Welke film het zal
worden laten we aan jullie keuze over.
Plaats: Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Afspraak: Om 19u30 ter plaatse.
Aanwezig: Martine
Opmerkingen: Jullie kunnen met Martine afspreken op 0479/889104.

a Vrijdag 24/09: LIVE OPTREDEN YEVGUENI - WE ZIJN HIER NU TOCH
Er is de afgelopen jaren waarschijnlijk geen Vlaamse groep geweest die zich louter op
karakter (én talent natuurlijk) zo snel een vaste stek heeft weten te verwerven als
Yevgueni. Hun muziek zoekt een evenwicht tussen slimme pop en hedendaagse kleinkunst,
met teksten die niet alleen lekker bekken maar ook iets vertellen zoals 'Aan de arbeid' en
'Nieuwe meisjes'. Artistiek maakt Yevgueni swingende elektro-akoestische popmuziek.
Inhoudelijk schrijven ze beklijvende teksten in een vooraanstaand Nederlands, die een
aangenaam tegengewicht zijn tegen het cynisme van deze tijden.
Plaats: CC De Brouckère (theaterzaal), Aartrijkestraat 6, Torhout.
Afspraak: Om 19u op het stationsplein van Oostende of om 19u30 ter plaatse.
Prijs: 17€ (+2€ carpooling)
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en 17€ storten tegen vrijdag 17/09.

a Zaterdag 25/09: 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 EN passende bijdrage betalen ten laatste tegen
vr 24/09: 15€ spagh + bowling, 10,50€ enkel spagh+drankje, 6,80€ enkel bowling.
Wie enkel voor de gezelligheid komt betaalt uiteraard niets, maar verwittigt aub.

a Zondag 26/09: ETHIAS KLEINKUNSTDAG
Een festival met kleine en grote namen uit de kleinkunstwereld. De opener van het
evenement (om 12u) is Willem Vermandere, de afsluiter (om 20u) is Raymond van het
Groenewoud. Naast deze twee toppers komen er nog twee andere artiesten. Dit jaar
treden er ook een viertal stand-upcomedians op, onder wie Piv Huvluv en Gili.
Plaats: Het Bosjoenk, Zinnialaan, Oostende.
Afspraak: Om 11u45 ter plaatse aan de ingang;
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste de dag voordien.

