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Vriendenkring Niet Alleen 

 
Programma mei en juni 2022 

 

Contactpersonen  

Genyflore Glorieux + 32 495 77 39 64 
Nancy Defever + 32 474 80 04 85 
Chantal De Boeck + 32 487 48 36 47 
Eric Deschuyter + 32 498 57 28 98 
Caroline Vens + 32 473 27 47 56 
Eddy Beauprez + 32 486 50 12 82 

Nieuwe contactgegevens  

E-mailadres vriendenkringnietalleen@gmail.com 
Website www.vriendenkringnietalleen.com 

Lidgeld  

BE22 9795 2493 9147 €54 voor 12 maanden vanaf datum betaling. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Wens je deel te nemen aan een activiteit? Schrijf je in door te mailen naar 
vriendenkringnietalleen@gmail.com met als onderwerp de contactpersoon. Vermeld in je 
mail: voornaam, familienaam, datum en titel van de activiteit. Andere wegen zoals sms, 
messenger, whatapp worden gemakkelijk over het hoofd gezien zodat je reservatie 
mogelijks niet werd genoteerd.  Bij elke reservatie krijg je een persoonlijke bevestiging. 
Indien dit niet gebeurt mag je gerust bellen  naar de desbetreffende contactpersoon. 

 

Zondag 26/06 

Zomerfeest voor onze leden 
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Activiteiten 

Zondag 1/05 
Bezoek Floraliën   
Mijn paradijs, mijn wereldse thuis is het thema dit jaar van de 36e Floraliën 2022 die 
doorgaan in het Kuipje, de Floraliënhal en het ICC. Sinds het prille begin zijn de Floraliën 
een ode aan de azalea. Belgische floristen zijn de hedendaagse versies van de gebroeders 
Van Eyck en de bloemen die je ziet in het werk Lam Gods. Waarom deze vergelijking? 
Omdat bloemencreaties ook met uiterste precisie én met oog voor detail worden 
samengesteld. De Vlaamse sierteelt- en groensector brengt dit artistiek hoogtepunt van 
de Vlaamse schilderkunst in deze iconische Floraliënhal tot leven met Vlaamse bloemen, 
planten, struiken en bomen in al hun vormen, kleuren en geuren. 
Afspraak: 12u00 in het lokettenzaal station Oostende  
Prijs: : toegang Floraliën €20 (voorinschrijving prijzen) 
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: we hebben nog enkele tickets over. Eric zo vlug mogelijk verwittigen en  
€20 op onze rekening storten.   

 

Zondag 8/05 
Gezellig eten in tea-room ‘De Canadees’   
Alvorens een bezoek te brengen aan de tuinen van Adegem met gids gaan we gezellig 
eten in de tearoom ‘De Canadees’. Je hebt de keuze tussen pasta, snacks en croques.  
Afspraak: 11u45 op de parking van Canada Poland War II Museum, Staalijzer 13a  
te 9991 Adegem.  
Prijs: à la carte (later hierover meer informatie) 
Contactpersoon: Chantal  
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 5/05  
Carpooling in Oostende is mogelijk op aanvraag. 

 

Zondag 8/05 
Tuinen van Adegem met gids + Canada - Poland War II Museum 
Gilbert Van Landschoot, ontwerper van de Tuinen van Adegem heeft heel zijn leven lang 
zijn tuinen als zijn hobby aangelegd, met passie en kennis neemt hij je mee in zijn verhaal. 
De unieke toontuin omvat 4 tuinstijlen, een Franse romantische tuin met duizenden 
rozen, een Engelse landschapstuin met watervallen en knusse hoekjes, een Exotische tuin 
en een Japanse tuin die de levensweg van de mens symboliseert. Na het avontuur in de 
tuinen brengen we een bezoek aan het Canada - Poland War II Museum dat volledig 
gewijd is aan de helden van de bevrijding.  
Afspraak: 13u55 op de parking van Canada Poland War II Museum, Staalijzer 13a  
te 9991 Adegem 
Prijs: €10 (ingang tuinen + museum). Niet-leden betalen €12.  
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen en €10 of €12 storten voor 5/05 
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Zaterdag 14/05 
Dansen Instituut Schakel 
Kom gezellig dansen op muziek van de jaren ’70, ’80, ’90 … Voor meer informatie mag je 
de contactpersoon bellen of mailen.  
Afspraak: 20u00 Life Danscenter, L. De Raetlaan 2, 8870 te Izegem (Kachtem) 
Prijs: €7 (ter plaatse te betalen)  
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 10/05. Carpooling mogelijk op aanvraag. Er is ook 
mogelijkheid om later te komen. Ik behoud een tafel vrij voor de vriendenkring.  

 

Zondag 15/05 
Dagje Brugge met gevarieerd programma (1) 
Wandeling “Op safari in Brugge” 
We starten de dag met een “Safari door Brugge”, met gids, waarbij we de verrassende, 
maar boeiende natuur in de stad leren kennen. De gids neemt ons mee langs het water 
door het Begijnhof, naar de rots, de OLV-kerk, waar de “duivenkiller” heerst. Je zult 
verrast zijn hoeveel levende wezens en wezentjes je in de stad kunt terugvinden. 
Afspraak: 9u aan het station van Oostende (we nemen de trein van 9u17) of om 9u30 
inkomhal station Brugge 
Prijs: gratis (de gids wordt gesponsord) 
Contactpersoon: Genyflore  
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen ten laatste 10/05 

 

Zondag 15/05 
Dagje Brugge met gevarieerd programma (2) 
Lunch en rondleiding in de brouwerij De Halve Maan 
Na deze boeiende wandeling hebben we wel een hapje verdiend. We kozen voor de 
maand-lunch in De Halve Maan, waar we kunnen kiezen uit 3 voorgerechten,  
3 hoofdgerechten en 3 desserts. Prijs voor 2 gerechten = 25€, voor 3 gerechten =  29€. 
Na het eten kan je, wie dit wil, aan een gegidste en boeiende rondleiding door de 
brouwerij deelnemen. Hier wordt het volledige brouwproces van vandaag en nu 
aanschouwelijk uitgelegd. Duur: ca. 45 min.  
Opgepast: er zijn in totaal 220 treden op het parcours doorheen de brouwerij.  
Deze trappen zijn soms zeer steil en smal, gelieve dus aangepaste schoenen te voorzien; 
wie niet goed te been is raden we dit niet aan. 
Afspraak: 12u30 ingang brouwerij De Halve Maan, Walplein 26 te Brugge 
Prijs: lunch: ter plaatse te betalen. 
Rondleiding brouwerij: €10 (een bezoek kost €15,00 p.p. inkl. een Brugse Zot Blond, 
Brugse Zot Dubbel of Straffe Hendrik Tripel; wij sponsoren €5 voor de LEDEN). 
Contactpersoon: Genyflore  
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €10 of €15 (niet-leden) storten ten laatste op 
10/05 voor wie de rondleiding brouwerij wil meedoen 
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Donderdag 19/05 
Muziekoptreden van de Travellin’ Blues Kings 
Deze avond zul je niet snel vergeten: het gaat hier dan ook om een band die samengesteld 
is uit het kruim van onze nationale bluesscène, lieden die hun sporen verdiend hebben bij 
Blues Lee, Fried Bourbon, Hideaway, Howlin’ Bill, Jim Cofey, The Rhythm Bombs en andere 
coryfeeën. De vijf heren hebben zichzelf de Travellin’ Blue Kings gedoopt en die “travellin’’ 
staat daar niet voor niets, want ze waren te horen doorheen de lage landen, maar even 
goed in grote delen van Europa zoals Frankrijk, Duitsland, de UK, Zwitserland, Italië, Polen, 
Zweden, Noorwegen…, waar hun optredens met groot succes werden onthaald. 
Afspraak: 20u in de inkomhal van het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene 
Prijs: €10 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €10 storten tegen ten laatste 07/05 
De kaarten zijn beperkt. Reserveer dus snel! 
Carpooling vanuit Oostende mogelijk op aanvraag. 

 

Zondag 29/05 
Reims Jeanne d'Arc feesten en bezoek champagneboer 
Na een koffiestop langs de autostrade rijden wij met Sima Tours naar de vertrouwde 
champagneboer in Cuis.  We krijgen een vakkundige uitleg; zowel over het werk in de 
wijngaard als het vinificatieproces gevolgd door een proeverij. Er is mogelijkheid tot 
aankoop van champagne (premier cru) aan democratische prijzen. Vervolgens rijden we 
door naar Reims, de stad waar zoveel Franse koningen werden gekroond, staat vandaag 
volledig in het teken van Jeanne d'Arc. Er is niet alleen een prachtige stoet maar het 
autovrije centrum van de stad rond de kathedraal wordt omgebouwd tot een 
middeleeuws dorp waar heel wat te beleven valt. Daarnaast kan uiteraard ook de 
kathedraal en de basiliek Saint-Remi (UNESCO-werelderfgoed) bezocht worden. 
Afspraak: 5u50 op de carpoolparking aan de afrit van de E40 te Loppem                 
Prijs: €42 (wij sponsoren €7 voor onze leden; Niet-leden betalen €49) 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen en €42 of €49 storten voor 5/05.  
Carpooling in Oostende is mogelijk op aanvraag.  
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Zaterdag 4/06 
Snack De Klijteput 
De Klijteput is stilaan een traditie geworden. Keuze uit croque-monsieur, spaghetti, 
schotel met kaas of schotel met boerenhesp (prijs €10). Bij reservatie graag verwittigen of 
je al of niet carpooling wenst en welke snack je neemt.  
Ruime plaats om te parkeren voor het restaurant. 
Afspraak: 11u30 Mariakerkeplein (carpooling) of om 12u in het restaurant De Klijteput, 
bergmolenweg 2 te Koekelare 
Prijs: ter plaatse te betalen. Kan je niet aanwezig zijn op 4/06?  
Verwittig ten laatste op 03/06.   
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 23/05 

 

Zaterdag 4/06 
21e editie KUNSTROUTE OOKUNST KORTEMARK  
Niet de eerste maal dat we de kunstroute meemaken. Na het eten rijden we naar het 
cultureel centrum. We zullen hier een wandeling maken met tussendoor de mogelijkheid 
voor een drankje en/of hapje. We maken een selectie uit de 16 locaties. Meer info volgt 
later voor wie ingeschreven is. 
Afspraak: 14u30 aan cc De Beuk, Torhoutstraat 9 te Kortemark. Net voordien is er een 
carrefour met parking. 
Prijs: gratis   
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: Eric verwittigen voor 23/05 

 

Zaterdag 11/06 
CANTANDO ONTPOPT 
Al 20 jaar brengt het vierstemmig gemengd koor Cantando Oedelem diverse muziekstijlen. 
Ter gelegenheid van de 20e verjaardag van het koor 'ontpopt' Cantando zich tot een echt 
popkoor, begeleid door een ensemble topmuzikanten van strijkers, drum en piano. Een 
waar concert dat de grootste popklassiekers tot leven brengt van o.m. Abba, Bil Withers, 
Phil Collins, Billy Joel, Raymond, Johan Verminnen en veel meer.  Dit alles in een kakelvers 
jasje gegoten voor ons vermaak. We willen dit concert niet missen want niemand minder 
dan Linda L., lid van onze vereniging,  maakt deel uit van dit prachtig koor. Het concert is 
jaarlijks uitverkocht maar wij konden enkele tickets reserveren voor onze leden. 
Afspraak: 19u30 in Cultuurcentrum De Kleine Beer, C. Marichalstraat 5 te Beernem 
Prijs: €15 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy zo vlug mogelijk verwittigen en €15 op onze rekening storten. 
Verkoopkaarten zijn beperkt! Carpooling in Oostende is mogelijk op aanvraag. 
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Zaterdag 18/06 
Fietstocht naar Oudenburg met bezoek aan de koffiebranderij 
Bij droog weer fietsen we door het mooie en vlakke hinterland van Oostende naar 
Oudenburg. Hier bezoeken we de koffiebranderij Kings Coffie, waar we eens met eigen 
ogen kunnen zien welk proces de koffieboon ondergaat vooraleer deze lekkere drank in 
ons kopje belandt. Proevertjes met een zoete lekkernij zullen zeker ook niet ontbreken. 
Afspraak: 12u50 aan het Sint-Annakerkje, Stenedorpstraat, Stene (Oostende) voor de 
fietstocht, of om 13u50 aan de koffiebranderij Kings Coffie, Marteelstik 10, 8460 
Oudenburg 
Prijs: €5 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen en €5 storten voor 04/06 voor de koffiebranderij. 
Voor de fietstocht, Nancy verwittigen tegen donderdag 16/06. 

 

Zondag 26/06 
Zomerfeest voor onze leden 
Nadat we wegens Corona  twee jaar geen nieuwjaarsreceptie voor onze leden konden 
aanbieden, hebben we besloten om niet langer te wachten (we weten niet welke 
verrassingen nog in het verschiet liggen) en er dit jaar eens een ZOMERFEEST van te 
maken. We hopen dat we ook hier heel veel leden mogen verwelkomen. En zoals altijd 
bieden we een zeer afwisselend en leuk programma aan (tijdstippen en afloop kan lichtjes 
variëren):  
12u: ontvangst met aperitief en verwelkoming door de voorzitster 
12u30: paellafestijn 
14u fotoreportage door Eddy deel 1  
14u30: ludieke quiz 
15u15: fotoreportage door Eddy deel 2 
16u: nagerecht met koffie of thee 
16u45: fotoreportage deel 3 
17u30-18u30:  uitslag quiz en prijsuitreiking 
Napraten en gezellig samenzijn  
18u30: EINDE 
Afspraak: 12u in het OC ’t Viooltje, Violierenlaan 3B, 8400 te Oostende-Mariakerke 
Prijs: voor dit alles: €18 (een groot deel wordt door de Vriendenkring gesponsord) 
Contactpersoon: Genyflore 
Aanwezigen: het volledige bestuur 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €18 storten voor 19/06 
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Zondag 3/07 
Daguitstap Gent 
Met bijna 1400 jaar geschiedenis heeft de Belgische stad Gent veel te bieden op 
toeristisch gebied. Wat staat op het programma: 

1. Bezoek Gravensteen met gids: Verhalen over heren en vazallen, recht en 
rechtvaardigheid, opbouw en afbraak, heden en verleden. Het Gravensteen is de 
ideale omgeving om meer over het woelige Gentse verleden te ontdekken. 

2. Middagmaal in een fijn restaurantje ter plaatse te kiezen. 
3. Boottocht op de Gentse binnenwateren: Gent op z'n mooist: De kapitein is ook je 

gids. Tijdens de boottocht deelt de stuurman zijn kennis graag met zijn passagiers, 
en dat vanzelfsprekend in verschillende talen.  

4. Wandeling in het centrum Gent + bezoek kerk. 
5. Terrasje 

Deze activiteit wordt nog verder uitgewerkt. 
Details i.v.m. plaats van afspraak worden nog meegedeeld aan de deelnemers. 
Prijs: €19 (€10 inkom Gravensteen + €9 boottocht, gids wordt gesponsord) 
Opmerkingen: zo vlug mogelijk Chantal verwittigen en €19 op onze rekening storten  
(ten laatste tegen 01/06). Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt! 

 

Aankondigingen 

 

Zondag 7/08 
Chimay, bezoek kasteel, Sars-Poterie Musverre, Rance 
marmermuseum 
Opnieuw een dagreis met Sima Tours. We starten de dag met een bezoek 
aan het kasteel van de graven van Chimay.  Met een tablet of een app op de smartphone 
kan je in een uurtje het kasteel met onder andere het werkwaardig theater en een deel 
van de tuin bezoeken. Vrij middagmaal in dit mooie provinciestadje waar uiteraard overal 
het welbekende trappistenbier geserveerd wordt. Het rode marmer van Rance was vanaf 
de 16de eeuw fel gegeerd. Lodewijk XIV koos dit marmer voor de sierschouwen en zuilen 
in het kasteel van Versailles. Sars-Poteries in Thiérache is een dorp waar vroeger glas 
gemaakt werd. In het nieuwe moderne museum Musverre valt heel wat moderne 
glaskunst te bewonderen. De toegangsgelden zijn inbegrepen in de prijs. 
Dit wordt ronduit een prachtige zomerse uitstap naar de Ardennen. 
Afspraak: 6u15 op de carpoolparking aan de afrit van de E40 te Loppem                 
Prijs: €39 (wij sponsoren €5 voor onze leden; niet-leden betalen €44) 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen en €39 of €44 storten op onze rekening. 
Carpooling in Oostende is mogelijk op aanvraag. 
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Vrijdag 12/08 
Hot Summer Barbecue in Ten Stuyver 
Na de gedwongen Coronapauze van twee jaar kunnen we eindelijk weer eens de lekkere 
en uitgebreide BBQ van Ten Stuyver meepikken. Tijdens de zomermaanden juli en 
augustus worden de brunchen vervangen door de HOT SUMMER BARBECUES.  
Een concept dat ook ons al meerdere jaren heeft kunnen bekoren. 
Tussen de verschillende menugangen door is er gelegenheid om een stapje te wagen op 
de ruime dansvloer, onder de fijne dansmuziek van DJ Bolle.  
Op het menu: aperitief met parelwijn, sangria en limonadebuffet ***, barbecuefestijn met 
visvoorgerecht en drie vleesgerechten ***. Uitgebreid groentebuffet met sausen, 
broodjes en aardappel in de pel ***. IJstranche *** en ½ liter drank of ½ fles wijn naar 
keuze inbegrepen. 
Afspraak: 18u45 ingang feestzaal Ten Stuyver, Stuyverstraat 357 te 8400 Oostende 
Prijs: €39 (wij sponsoren €3 voor onze leden) 
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen en €39 of €42 (niet-leden) op onze rekening storten 
voor 08/07 

 

Zaterdag 27/08 
Met de bus naar Saint-Omer 
Die uitstap doen wij samen met Cultuursmakers Bredene. Het programma staat nog niet 
volledig op punt maar de datum kan je alvast noteren in je agenda. In de voormiddag doen 
we  een rondvaart in de Marais, een ware natuurbelevenis in het rijke moerasland nabij 
Saint-Omer. We lunchen in een restaurant in Saint-Omer en in de namiddag doen we een 
stadsverkenning  met een Nederlandstalige gids. 
Opmerkingen: afspraak en prijs worden meegedeeld in de volgende nieuwsbrief 

 

Zaterdag 3/09 
Het Red Star Line Museum 
Bij aankomst in Antwerpen gaan we op zoek naar een snack en een drankje. Nadien 
nemen we de tram richting Havenhuis.  We worden opgewacht door onze gids in  
het Red Star Line museum die ons meer zal vertellen over de meer dan 2 miljoen reizigers 
uit gans Europa die via Antwerpen hun toekomst zochten in Amerika en Canada. Na afloop 
kan je iets drinken in het museum. Nadien wandelen we richting MAS waar we vanop het 
dak een prachtig zicht hebben op Antwerpen. Van hieruit gaan we naar de kathedraal, 
groenplaats en station. Onderweg gaan we iets eten.   
Afspraak: 9u50 lokettenzaal Station Oostende 
Prijs: €15 (ticket museum + gids + tramrit) 
Het verschil wordt door de vereniging gesponsord. 
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: Eric verwittigen en €15 storten voor 01/08 

 


