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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 – JANUARI 2011
Maandelijks tijdschrift – Afgiftekantoor 8400 Oostende P409070
V.U.+ afzender: Genyflore Glorieux – Stokkellaan 175 – 8400 Oostende

Hierbij wensen wij al onze leden en hun familie een voorspoedig, gezond en liefdevol

2011
Æ Æ Æ BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN Å Å Å
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
-

Direct – Patrick verwittigen voor het bezoek aan 'de Grote Post' op 16/01.
30/12 – Patrick verwittigen voor de avondwandeling in Oostende op 02/01.
12/01 – Patrick verwittigen en € 13 storten voor Buscemi & Squadra Bossa op 21/01.
15/01 – Patrick verwittigen en € 5 of € 30 storten voor de Nieuwjaarsreceptie op 06/02.
21/01 – Genyflore verwittigen en € 7 storten voor 'Smalltown' op 28/01.
26/01 – Genyflore verwittigen voor het bezoek aan het Vogelopvangcentrum op 30/01.

OVERLIJDENSBERICHT
Op 9 december 2010 om 5u20 is Dirk Van Der Auwera in het
Henri Serruys ziekenhuis overleden op 52 jarige leeftijd.
In 2006 was Dirk, samen met Genyflore en Linda, medestichter
van onze vereniging. In deze beginperiode had hij in het bestuur
de functie van secretaris.
Al meer dan een jaar was hij de levensgezel van Liliane Somers.
Het bestuur en alle leden van de vriendenkring betuigen hun diepste medeleven aan de familie en
vooral aan Liliane in deze uiterst moeilijke dagen.
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a Zondag 02/01: AVONDWANDELING 'OOSTENDE IN KERSTLICHT'
Na de zeer gesmaakte kerstwandelingen van vorige jaren doen wij er weer alles aan om de
kerstsfeer in Oostende zo goed mogelijk op te snuiven. De wandeltocht doet zowat alle voor
deze periode speciaal verlichte bezienswaardigheden aan.
Voor we gaan wandelen spreken we reeds af om 15h in de Noordzee, waar we eerst nog
genieten van een lekkere pannenkoek of wafel met een warm drankje en een leuke babbel.
Voor de wandeling (16u30) is warme kledij en handschoenen zeker geen overbodige luxe!!
Afspraak: Om 15u in restaurant Noordzee, Wapenplein 14, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Patrick verwittigen ten laatste tegen 30/12.

a Vrijdag 07/01: LIVE OPTREDEN - 'MOTOWN 50 YEARS AND MORE'
‘Superstition’, ‘My Girl, ‘Stop! In The Name of Love’… het zijn maar een paar klinkende
songtitels uit die weergaloze songcatalogus die Motown gedurende vijf decennia op onze oren
losliet. Namen als Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes, Four Tops en The Jackson 5
zitten met hun typische ‘Motown-sound’ inmiddels diep verankerd in ons collectief geheugen.
Jim Cole & zijn vaste live band brengen samen met een top-cast van goed bevriende Soulmates hulde aan de songwriters en de artiesten.
Sandrine, Brahim, Elke Bruyneel (ex-Delavega) & Jim Cole met zijn 6-koppige band zullen stuk
voor stuk jullie avond omtoveren tot een flashback to the sixties and seventies!
Afspraak: Om 19u30 aan Cultuurcentrum CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11, Koksijde.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

a Zaterdag 08/01: KERSTBOOMVERBRANDING
Vanaf 18u brandt het vuur op het strand. We kunnen aan de vele standjes genieten van een
jenevertje, een glaasje glühwein, sprot, haring of ander lekkers. De warme gloed van het
immense vuur zal ons zeker in de stemming brengen.
Plaats: Klein Strand, aan het Zeeliedenmonument.
Afspraak: Om 16u30 in de Peach Pit, hoek Mijnplein-Nieuwstraat, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zaterdag 08/01: 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 07/01. Er dient niet meer op
voorhand gestort te worden.

3

a Zondag 09/01: NIEUWJAARSCONCERT IN HET KURSAAL VAN OOSTENDE
Wat zou de start van een nieuw jaar zijn zonder het traditionele nieuwjaarsconcert van
Rotary club Torhout-Houtland in het Kursaal van Oostende. Naast de zwierige Weense Walsen
laat het Brussels Philharmonic Orchestra u genieten van feestelijke klassiekers van onder
meer Strauss, Dvorak en Brossé, in samenwerking met de solist Lei Wang (viool).
Afspraak: Om 14u30 aan de ingang van het kursaal, Monacoplein, Oostende.
Prijs: € 25
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor de eerste die Patrick
verwittigen en € 25 storten op onze rekening.

a Zaterdag 15/01: FILMAVOND IN DE KINEPOLIS
In deze koude wintermaand willen we weer eens een filmvoorstelling bijwonen.
Tijdens onze filmavond in november kregen we al een voorsmaakje van de nieuwe Vlaamse
komedie 'Frits en Freddy' en besloten toen reeds dat we die zeker moesten zien.
Na de vertoning gaan we zoals gewoonlijk nog eens de dorstige kelen laven.
Afspraak: Om 19u30 aan de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12, Oostende.
Prijs: € 7 (ifv het aantal deelnemers)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 16/01: BEZOEK AAN 'DE GROTE POST' (MET GIDS)
In januari 2011 worden de schijnwerpers op het voormalige Postgebouw gericht tijdens 'De
Maand van de Grote Post'. Tijdens de wekelijkse geleide werfbezoeken krijgt elke
Oostendenaar de kans om de transformatie van het Postgebouw tot cultuurcentrum van
dichtbij te bekijken. Verleden, heden en toekomst worden er samen gepresenteerd. Een
tentoonstelling over architect Gaston Eysselinck belicht de ontstaansgeschiedenis van het
Postgebouw en zijn andere realisaties in Vlaanderen. Eysselinck was een belangrijk
modernistisch architect, die in Oostende twee grote bouwwerken uittekende: het voormalige
Postgebouw en de hoofdzetel van S.E.O. in de Romestraat 11 (nu MuZee).
Afspraak: Om 13u15 aan het Postgebouw, Hendrik Serruyslaan 12, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: We hebben al een (beperkt) aantal plaatsen kunnen reserveren. Het is dus
voor de snelste beslissers die Patrick verwittigen.
LET OP u betreedt een WERF. Het voormalige Postgebouw is in renovatie en is daardoor
minder toegankelijk. Er is geen verwarming noch elektriciteit, geen toiletten noch liften.

a Vrijdag 21/01: LIVE OPTREDEN - BUSCEMI & SQUADRA BOSSA 'CULTURA'
Deejay, producer en muzikale duizendpoot Dirk Swartenbroekx aka Buscemi gaat met zijn
muzikanten van Squadra Bossa nu ook op wandel met een heuse theatertour. Squadra Bossa
Cultura staat voor een avond met rasentertainers als de toppercussionisten Cortez en Bindi,
trompetvirtuoos Sam Versweyveld, zangeressen Joy Adegoke en de Braziliaanse Viviani Godoy,
én nog ander mooi volk. Klanken uit alle windstreken passeren op deze muzikale
ontdekkingstocht. Bossa Nova, Jazz, Flamenco, Afrobeat en Balkanbeats worden gemixt als
één bruisende muzikale cocktail.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 13
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 13 storten tegen 12/01.
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a Zaterdag 22/01: LIVE OPTREDEN - PHILIPPE GEUBELS 'DROOG'
Er is maar een manier om de dag door te komen en dat is rustig blijven. En laat de man van de
Colruyt daar nu net heel goed in zijn. Waar andere mensen het in hun broek doen of in tranen
uitbarsten, houdt Philippe Geubels het DROOG!
Afspraak: Om 19u30 aan cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Prijs: € 16
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: De inschrijving voor deze activiteit is reeds afgesloten.

a Zondag 23/01: TENTOONSTELLING 'VAN EYCK TOT DÜRER' IN BRUGGE
Van Eyck en Dürer zijn grootmeesters uit de periode 1420-1530. Een toonaangevende
tentoonstelling brengt werk van hen en andere tijdgenoten samen. Schilderijen en andere
kunstvormen tonen de interactie tussen de Vlaamse Primitieven en de kunst uit CentraalEuropa. Er zijn topwerken uit belangrijke Europese en Amerikaanse collecties te zien.
Plaats: Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge.
Afspraak: Om 13u in de lokettenhal van Station Oostende (we nemen de trein om 13u14) of om
13u30 in de lokettenhal van Station Brugge.
Prijs: € 11 (ter plaatse te betalen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen voor 12u 's middags.

a Vrijdag 28/01: TONEEL - KIEKTEKE 'SMALLTOWN'
Vandaag hebben we de kans om één van onze leden aan het werk te zien.
In Smalltown maken we kennis met het leven in een dorp waar iedereen iedereen kent.
Verliefdheid, bedrog, vriendschap, ... Maar houdt men zich hier geen spiegel voor? Humor,
verrassende wendingen, ... zijn typische kenmerken voor dit verhaal. Welkom in Smalltown!
Afspraak: Om 19u30 aan Cultuurcentrum De Branding, Populierenlaan 35, Middelkerke.
Prijs: € 7
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en € 7 storten tegen 21/01.

a Zaterdag 29/01: 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: 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Afspraak: Om 20u ter plaatse.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Eddy verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

a Zondag 30/01: BEZOEK AAN HET VOGELOPVANGCENTRUM (MET GIDS)
Wat gebeurt er met de dieren die binnengebracht worden? Hoe ziet de dagdagelijkse werking
van het centrum eruit? Hoe worden de dieren gerevalideerd? Wat gebeurt er met de
olieslachtoffers? Op deze en nog veel meer vragen krijgen jullie een antwoord tijdens de
boeiende rondleiding door een medewerker van het nieuwe centrum. Na de rondleiding trekken
we naar de Charles Lindbergh waar we bij een drankje nog een beetje kunnen napraten.
Afspraak: Om 14u aan de ingang van het Vogelopvangcentrum,
Prijs: GRATIS (de vereniging betaalt)
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 26/01.
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NIEUWJAARSRECEPTIE
06 februari 2011

Vandaag zijn alle LEDEN uitgenodigd in het Koninginnehof om gezamenlijk –met een hapje en een
drankje- het nieuwe jaar in te luiden en op het vierde succesvolle jaar van onze vriendenkring
‘NIET ALLEEN’ te klinken.
We beginnen de namiddag om 15u met een ‘Algemene ledenvergadering’ waar onze voorzitster en
onze financieel beheerder het één en ander uit de doeken zullen doen over onze werking.
Wellicht komt hier en daar ook wel iets verrassend opduiken.
Vanaf 16u is er dan een terugblik op het jaar 2010 en zal Eddy, onze secretaris en huisfotograaf,
ons op zijn gekende manier verwennen met een fotopresentatie op groot scherm van al onze
belevenissen tijdens de vele activiteiten. Plezier en hilariteit, een lach en misschien ook een
traan, zijn weeral gegarandeerd!
Tijdens de voorstelling worden we twee uur lang verwend met een drankje en allerlei koude en
warme hapjes. Hiervoor vragen we een kleine bijdrage van € 5 (het verschil wordt bijbetaald
door de vereniging).
Na de voorstelling kunnen diegenen die het wensen nog genieten van een lekker etentje voor de
democratische prijs van € 25.
LET OP: dit etentje kunnen wij enkel aanbieden bij minimum twintig deelnemers.
Op het menu staat:

Æ aspergevelouté met gerookte zalmsnippers Æ
*****

Æ tussenribstuk met slaatje en kruidenboter of bearnaisesaus Æ
*****

Æ warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom Æ
*****

Ç tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, bier of frisdrank) inbegrepen Ç
Wil je deze gezellige namiddag, onder vele vrienden, niet missen verwittig dan Patrick voor
15 januari en stort € 5 (enkel receptie) of € 30 (receptie en etentje) op onze rekening.

