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

   BELANGRIJKE MEDEDELINGEN EN AANKONDIGINGEN   
UITERSTE DATA VOOR RESERVERINGEN EN/OF STORTINGEN OP ONZE REKENING:
- Direct – Genyflore verwittigen en € 13 storten voor het optreden van Gili op 12/02.
- 05/02 – Eddy verwittigen en € 10 storten voor het 'romantic breakfast' op 13/02.
- 05/02 – Patrick verwittigen en € 15 storten voor de uitstap naar Brugge op 20/02.
We willen alle trouwe LEDEN er nog eens aan herinneren dat we op zondag 6 februari onze
vierde nieuwjaarsreceptie houden, deze keer in het Koninginnehof. Ben je nog niet ingeschreven
voor deze jaarlijkse topdag dan kan dat nog tot 29 januari bij Patrick. Alle details betreffende
de namiddag en het etentje kan je vinden in de bijlage bij de Nieuwsbrief van januari.
We stellen vast dat er de laatste tijd minder leden naar de maandelijkse kennismakings- en
ontmoetingsavond komen. De reden lijkt de locatie te zijn: meestal krijgen we namelijk te horen
dat ze zich niet meer veilig zouden voelen als ze ‘laat op de avond’ door de uitgangsbuurt terug
naar huis, voertuig of openbaar vervoer moeten gaan.
Gezien dit de activiteit is waar we nieuwe geïnteresseerden op een aangename en ontspannende
manier willen laten kennismaken met onze leden en onze werking is het wel belangrijk dat we er
een gezellige avond van maken, waar nieuwe kandidaat-leden natuurlijk ook met zoveel mogelijk
leden kennis kunnen maken. Daarom vragen we jullie medewerking.
Weet jij van een geschikte plaats voor deze avonden laat het dan zo snel mogelijk weten aan
Patrick zodat we alle mogelijkheden op onze algemene ledenvergadering kunnen voorleggen.
De locatie zou zeker aan volgende voorwaarden moeten voldoen:
 in de dichte omgeving van Oostende gelegen
 zaterdagavond tot 24u open zijn
 een rustige sfeer met niet te luide muziek
 zeker 20 à 25 plaatsen kunnen voorzien
 voldoende parkeerplaats hebben in de omgeving
 gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer
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 Zaterdag 05/02: KENNISMAKINGS- EN ONTMOETINGSAVOND
Op deze avond kunnen geïnteresseerde singles met ons en onze leden op een ongedwongen
manier en in een aangename sfeer kennismaken. Wie zijn we? Wat doen we? Wat zijn de
voorwaarden? Kom gerust eens langs voor een drankje, hapje en gezellig praatje.
Afspraak: Om 20u in 't Botteltje, Louisastraat 19, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Het bestuur
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 12u de dag zelf.

 Zondag 06/02: NIEUWJAARSRECEPTIE MET ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vandaag zijn we weer samen onder de vele trouwe leden om met een hapje en een drankje op
het vierde succesvolle jaar van onze vriendenkring 'Niet Alleen' te klinken!
Na een ‘Algemene ledenvergadering’ door onze voorzitster en onze financieel beheerder is er
een terugblik op het jaar 2010 en zal Eddy, onze secretaris en 'huisfotograaf', ons verwennen
met een fotopresentatie op groot scherm. Plezier en hilariteit gegarandeerd!
Na de voorstelling kunnen diegenen die ingeschreven zijn nog genieten van een etentje.
Op het menu staat:
aspergevelouté met gerookte zalmsnippers
*****
tussenribstuk met slaatje en kruidenboter of bearnaisesaus
*****
warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom
*****
tijdens de maaltijd zijn er twee drankjes (wijn, bier of frisdrank) inbegrepen
Afspraak: Ten laatste om 14u45 in het Koninginnehof, Platanendreef, Oostende.
*** We beginnen stipt om 15u met de 'Algemene ledenvergadering'. ***

 Vrijdag 11/02: LEZING - BART VAN LOO 'O VERMILJOENEN SPLEET!'
O vermiljoenen spleet! - Een intieme geschiedenis van erotiek en pornografie.
In deze lezing neemt de bevlogen verteller Bart Van Loo ons mee langs de warme regionen van
de geschiedenis van de erotiek. Hoe is onze kijk op seksualiteit in het voorbije millennium
geëvolueerd? En welke schrijvers bezongen in hun teksten wulpse lichamelijkheid? Hoe deden
ze het en waarom? Van Rabelais via Sade en Flaubert tot Anaïs Nin en Catherine Millet.
Afspraak: Om 19u30 aan bibliotheek Kris Lambert, Wellingtonstraat 7, Oostende.
Prijs: GRATIS
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen voor 12u 's middags.

 Zaterdag 12/02: LIVE OPTREDEN - GILI 'IEDEREEN PARANORMAAL'
'Iedereen Paranormaal' is de verbluffende en bij wijlen hilarische nieuwste productie van Gili.
In deze zeer interactieve voorstelling verrast Gili niet alleen zijn publiek maar verbazen de
toeschouwers ook zichzelf! Of wat zou ù zeggen als ù plots de gedachten van een zaalgenoot
kon lezen? Gili (aka Lieven Gheysen) brengt een hilarische mix van absurditeiten en visuele
comedy en behoort hiermee al jaren tot het kruim van de Vlaamse Comedy.
Afspraak: Om 19u30 aan MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, Bredene.
Prijs: € 12,50
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: We hebben al enkele tickets gereserveerd. het is dus voor de rapste die
Genyflore verwittigen en 13€ storten op onze rekening.
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 Zondag 13/02: ROMANTIC SINGLES BREAKFAST OP KASTEEL WIJNENDALE
Geniet van een uitgebreid ontbijt met een snuifje cultuur en een druppeltje liefde in een
romantisch kader! We nodigen je graag uit op het 'Romantic Singles Breakfast' op Kasteel
Wijnendale. Toerisme Torhout zet de poorten open voor alle alleenstaanden uit Torhout en ver
daarbuiten. In de prijs (10€) is inbegrepen: ontbijt, romantisch bezoek aan het kasteel,
verrassingsoptreden en aperitief.
In de namiddag maken we nog een mooie wandeling in de bossen rond het kasteel en we sluiten
de dag af met een lekkere pannenkoek in broodherberg Wijndendale Wandeling.
Afspraak: Om 9u30 aan de ingang van Kasteel Wijnendale, Oostendestraat 390, Torhout.
Prijs: 10€ (namiddag niet inbegrepen)
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen en 10€ storten ten laatste tegen 05/02.
Voor diegenen die geen vervoer hebben is carpooling mogelijk op aanvraag.

 Zaterdag 19/02: LIVE OPTREDEN - LUC DE VOS
Vos!, sprak de Heer, na meer dan 20 jaar dolle pret met uw groepje Gorki, talloze zalen alsook
festivals te hebben geteisterd, domme grappen met olifanten, fanfares en mannelijk naakt in
Vlaamse cultuurhuizen is het nu de hoogste tijd voor ernst en volwassenheid.
Ga en vermenigvuldig u maar vooral laat de mensen deze keer genieten van uw liederen en
teksten en dat in al hun eenvoud. Doe dit enkel met gitaar en uw nachtegalenstem en werp alle
ballast over boord. Zo sprak de Almachtige en zo zal geschieden,Vos dus moederziel alleen
langs Vlaamse wegen. Enkel gewapend met zijn liederen, boeken, gitaren en een fles Veuve
Clicquot. Op zijn setlist al zijn hits maar ook zijn flops, hier en daar een verdwaalde cover en
af en toe een hilarische column. Net zoals hem dus is opgedragen door onze goede Heer. Maar
pas op, ook deze oude Vos heeft zo zijn streken.
Afspraak: Om 19u30 aan cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1, Gistel.
Prijs: € 12
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: De inschrijvingen voor deze activiteit zijn reeds afgesloten.

 Zondag 20/02: DIAMANTMUSEUM BRUGGE EN WIJKBEZOEK (MET GIDS)
Vandaag gaan we op stap in Brugge waar we in de voormiddag het Diamantmuseum bezoeken.
Hier krijgen we om 12u15 een demonstratie van diamantslijpen.
Na een hapje en drankje in de gezellige brouwerij ‘De Halve Maan‘ bezoeken we een stuk
onbekend Brugge onder begeleiding van een stadgids.
We verkennen een vrij jong stukje Brugge in de omgeving van de Coupure, een waterweg
gegraven halfweg de 18de eeuw. Via restanten van het klooster van de predikheren voert het
parcours langs de (vroegere) rijkswachtkazerne en het Marieke van Jacques Brel naar het
IJzeren Hekken. Links en rechts van de Coupure was indertijd de allereerste Brugse
industriezone. Ditmaal dus geen imposante middeleeuwse gebouwen maar verstilde, vergane
glorie en vooral veel plaatselijke 'petite histoire'.
De terugweg gaat opnieuw via een onbekend stadsdeel, 'de Rame'.
Eén ding staat vast: wie dacht Brugge te kennen zal zijn mening na die wandeling wel herzien
Afspraak: Om 10u30 in de lokettenzaal van station Oostende of om 10u55 in de lokettenhal
van station Brugge (we nemen de trein van 10u42 en komen aan in Brugge om 10u56).
Prijs: € 10 museum + € 5 gids
Aanwezig: Patrick
Opmerkingen: Patrick verwittigen en € 15 storten voor 06/02.
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 Vrijdag 25/02: DANSAVOND IN DE 'LOUNGE'
Na 'een halveke' in de Koekoek gaan we de beentjes weer eens smeren in de Lounge.
Fun, fingerfood en top dj’s uit de jaren 80 en 90! Het is de tijd van Madonna’s 'Like a Virgin',
Michael Jacksons 'Thriller' en Prince’s '1999'. Ga volledig uit de bol op de muziek van The
Simple Minds, The Human Leaque of Softcell en beleef opnieuw de glorieuze discotijd met
'Showing Out' van Mel & Kim, ‘Never gonna give you up' van Rick Astley en 'The locomotion'
van de toen nog erg jonge Kylie Minogue...
De dj’s van de Lounge brengen ons terug naar de grote dagen van sfeer en ambiance!
Afspraak: Om 21u in de Koekoek, Langestraat 38-40, Oostende of om 22u30 aan de ingang
van de Lounge, Westhelling 1, Oostende.
Prijs: Kip = € 5,80 - Lounge = GRATIS
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 12u 's middags.

 Zaterdag 26/02: 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: € 9 voor een spaghetti, € 16 met 2 spelletjes en 1 drankje naar keuze, of € 3,40/spel.
Aanwezig: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen ten laatste tegen 25/02.

 Zondag 27/02: FILM- EN SMULNAMIDDAG
Vandaag gaan we weer eens 'een cinématje doen'. Op vraag van enkele leden wordt het deze
keer in de Rialto en om het 'onveiligheidsgevoel' te vermijden kiezen we voor een namiddagvoorstelling. We kiezen ter plaatse wel naar welke film we gaan kijken.
Na de film gaan we lekker en gezellig genieten van een wafel of een pannenkoek in restaurant
Noordzee op het Wapenplein.
Afspraak: Om 14u aan de ingang van cinema Rialto, Langestraat 39, Oostende.
Prijs: € 6
Aanwezig: Eddy
Opmerkingen: Eddy verwittigen tegen 12u 's middags.

BELANGRIJKE 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!
We hebben onlangs ondervonden dat bij bepaalde banken, als je aan een self-banking automaat je
overschrijving doet, de mededeling niet doorgegeven wordt. Daarom blijven we aandringen om
ook steeds de verantwoordelijke te verwittigen van je komst!

