
   

1 
 

 

Vriendenkring Niet Alleen 

 
Programma september en oktober 2022 

 
 

Wens je deel te nemen aan een activiteit? Schrijf je in door te mailen naar 

vriendenkringnietalleen@gmail.com met als onderwerp de contactpersoon.  

Bij elke reservatie krijg je een persoonlijke bevestiging. Het is belangrijk om de 

bevestiging steeds te controleren! Heb je geen bevestiging ontvangen?  

Stuur opnieuw een e-mail.  

 
Ben je afwezig na een inschrijving? Verwittig de contactpersoon. 
 

Genyflore Glorieux 0495 77 39 64  

Nancy Defever 0474 80 04 85 

Chantal De Boeck 0487 48 36 47  

Eric Deschuyter 0498 57 28 98  

Caroline Vens 0474 32 67 43 

Eddy Beauprez 0486 50 12 82  

 
Contactgegevens 

 

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

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

Donderdag 01/09: Kustsafari domein Walraversijde 
Benieuwd naar ‘The Big Five’ van Atlantikwall Raversyde? Neem dan deel aan onze 
kustsafari tussen de bunkers. Met enkele kustrangers, verken je het duinenlandschap en 
de zee bij avondlicht. De rangers vertellen je over de zeevogeltrek en meeuwen in de stad. 
Daarna duik je het provinciedomein in op zoek naar enkele bijzondere bewoners van de 
nacht. Er verblijven heel wat nachtelijke fladderaars in en rond het historisch erfgoed van 
Atlantikwall Raversyde. Maak ook kennis met een zeldzaam zoogdiertje en laat je 
verrassen door de schoonheid van deze natuurparel. 
Afspraak: 19u00 ingang ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636 te 8400 Oostende 
Prijs: gratis 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: de inschrijvingen voor deze activiteit zijn intussen afgesloten. 
Trek sportieve kledij en wandelschoenen aan, breng een dorstlesser en eventueel een 
versnapering, alsook een zaklamp en een verrekijker mee . Duur: ca. 2,5 u 
 

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. Het Red Star Line Museum vertelt 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). 
De meerprijs wordt door de vereniging gesponsord. 
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: de inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten.  
 

Vrijdag 09/09: Vernieuwde krekenwandeling – lus 1 
De Oostendse krekenwandeling is onlangs wat vernieuwd en uitgebreid. We kunnen de 
wandeling nu opdelen in 3 lussen. Vandaag wandelen we de meest gekende lus 
vertrekkende van de kinderboerderij, langs het stadsrandbos en via de Groene 62, terug 
naar het Schorre. De wandeling is ongeveer 7 km en ongeveer halfweg is er een pauze 
mogelijk in ‘ De Kreke’. In oktober wandelen we de 2de  lus met een vernieuwd stukje 
Tuinen van Stene. Wil je graag de krekenwandeling meewandelen, schrijf je dan in.  
Enkel bij droog weer. 
Afspraak: 14u aan Mister V-Arena, Sportparklaan 6 te 8400 Oostende (Schorre). 
Prijs: gratis 
Contactpersoon: Caroline 
Opmerkingen: Caroline verwittigen per e-mail voor woensdag 07/09. 
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Zondag 11/09: Verjaardagsontbijt met ontmoetingsmoment voor 
nieuwe leden 
Op vraag van enkele leden bieden we na een zeer lange pauze weer ons supergezellig 
verjaardagsontbijt aan, ook deze keer opnieuw in het café Monroe. Hun aanbod hebben 
ze intussen uitgebreid met o.a. vers gesneden fruit, yoghurt, croissants, chocolade- 
koeken, verschillende soorten pistolets, kaas, salami, hesp, huisgemaakte vleessalade, 
eitjes naar keuze, fruitsap, koffie, thee, chocomelk, alles à volonté. 
Afspraak: 9u15 in café Monroe, Distellaan 60 te 8400 Oostende. 
Prijs: €12 voor de jarige leden van januari t.e.m. juni, €16 voor de niet-jarigen en voor niet-
leden.  
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen per e-mail en €12 of €16 storten voor 07/09. 
 

Zondag 18/09: Wandeling in De Haan met gids 
Deze wandeling met gids doen we samen met Cultuursmakers Bredene. De idyllische 
badplaats De Haan is in de loop der jaren een toevluchtsoord geweest voor schrijvers en 
artiesten.  Alfons Blomme, James Ensor, Albert Einstein waren hier onder meer te gast. 
Maar De Haan is ook een toonbeeld van zeer mooi bewaarde villa's en oude hotels. Zeker 
een wandeling die de moeite waard is. Na afloop kunnen we nog een drankje nuttigen in 
een gezellig bistro om onze dorst te lessen.    
Afspraak: 14u tramstation in De Haan; tramhalte "De Haan aan Zee". 
Prijs: €6 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €6 storten voor 10/09. 
 

Donderdag 22/09: Luistervinken “Waarom vergissen wij ons zo 
vaak” 
Niemand minder dan Jean-Paul Van Bendegem is gastheer voor deze lezing. Het gaat erom 
dat niet alleen onze zintuigen ons misleiden maar ook dat wanneer we ons verstand 
gebruiken, we behoorlijk wat fouten maken. In deze lezing zullen daarom optische illusies 
aan bod komen. Hoe misleidend zijn onze ogen ? Het is minder bekend dat ook onze oren 
ons kunnen bedriegen. En ten slotte zijn er de cognitieve illusies waar ons vermogen om 
helder en correct na te denken zwaar wordt beproefd. We komen er vast veel over te 
weten in deze interessante lezing. 
Afspraak: 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke. 
Prijs: €5 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €5 storten voor 15/09. 
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Zondag 25/09: Huifkartocht door regio Torhout en omstreken 
Door de landelijke wegen en langs tal van bezienswaardigheden gaan we op stap in een 
gesloten koets of huifwagen voortgetrokken door sierlijke Friese paarden. De ideale 
manier om gedurende 2 uren eens samen te ontspannen. Tijdens de rit word je verwend 
met een drankje en allerlei hapjes. 
Afspraak: 13u20 op het Mariakerkeplein (carpoolen) of om 14u00 aan Don Bosco Kerk 1, 
Revinzestraat te 8820 Torhout 
Prijs: €5 (hapjes en drankje gesponsord door de Vriendenkring). 
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen per e-mail en €5 storten voor 20/09. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Carpooling vanuit Oostende is mogelijk op aanvraag. 
 

Zondag 02/10 
Daguitstap Brussel: Mini-Europa en het Atomium met gids 
Mini-Europa is een park waar alle wonderen van Europa in miniatuur tentoon gesteld 
worden. 350 monumenten werden tot in de kleinste details nagemaakt op schaal 1/25. De 
anderhalf uur durende wandeling, die vermakelijk en educatief is, laat u de 27 deelstaten 
van de Europese Unie + het Verenigd koninkrijk en hun historische, architecturale en 
culturele rijkdommen (her)ontdekken. In de namiddag bezoeken we het Atomium met 
een gids en eventueel ook nog het Designmuseum dat vlak in de buurt ligt (in het 
Atomium-ticket inbegrepen). 
Afspraak: 7u30 in het station van Oostende. We vertrekken met de trein van 7u43 (SP3). 
Prijs: €25 inkom Mini-Europa en Atomium (wij sponsoren €4,40 voor onze leden, alsook 
de gids) . Kandidaat-leden betalen €29,40. 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen per e-mail en €25 (leden) of €29,40 (niet-leden) 
storten voor 25/09. Om geen tijd te verliezen in een restaurant stellen we voor om een 
lunchpakketje mee te nemen. Er wordt gevraagd om in het Atomium een mondmasker te 
dragen. 
 

Zondag 09/10: Vernieuwde krekenwandeling – lus 2 
De Oostendse krekenwandeling is onlangs wat vernieuwd en uitgebreid. We kunnen de 
wandeling nu opdelen in 3 lussen. Vorige maand wandelden we lus1 langs de kreken. 
Vandaag verkennen we het Schorre en de Tuinen van Stene. De wandeling is ongeveer  
7 km lang. Tijdens de wandeling zijn er regelmatig rustbankjes om even te pauzeren.  
Op het einde van de wandeling kunnen we, voor diegenen die dit willen, nog iets gaan 
drinken in Stene Dorp. Wil je graag wat wandelen, wat bijkletsen en ondertussen genieten 
van de natuur, hier en daar wat poëzie en interessante weetjes? Schrijf je dan zeker in 
voor deze wandeling. Enkel bij droog weer. 
Afspraak: 14u aan St-Annakerk Stene, Stenedorpstraat te 8400 Oostende. 
Prijs: gratis 
Contactpersoon: Caroline 
Opmerkingen: Caroline verwittigen per e-mail voor donderdag 06/10. 
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Donderdag 13/10: Theater Het Gevolg: "Grijze Tuinen" 
Grijze Tuinen is gebaseerd op de documentaire "Grey Gardens" waarin een moeder en 
een dochter door de jaren heen steeds meer geïsoleerd geraken. De dochter blijkt 
bovendien getekend door een gefnuikte showbizz-carrière.  Ze ontwerpen hun eigen 
kleren, mijmeren over onbeantwoorde liefdes en treiteren mekaar over vroeger en nu. 
Een poëtische voorstelling waarbij professionals en amateurspelers de handen in elkaar 
slaan. Een voorstelling die ontroert en beroert. 
Regie: Stefan Perceval. Spel: Marit Stocker en de Hartenspelers. 
Vooraf om 19u inleiding met vrije toegang in de Kelderzaal. 
Afspraak: 19u in de Kelderzaal en/of om 19u45 voor de vertoning in De Branding,  
Populierenlaan 35 te Middelkerke. 
Prijs: €11 (wij sponsoren €2 voor onze leden). 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €11 of €13 (niet-leden) storten voor 20/09. 
 

Zaterdag 22/10: 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. 
5. Terrasje 

Afspraak: om 8u00 loket station Oostende of om 10u40 aan de kassa van het 
Gravensteen. Ter info: 8u17 spoor 3 – 59 minuten – 9u16 spoor 10. Koffie drinken in Gent-
Sint-Pieters. Om 10u tram 4 of tram 2 (6 haltes – 30 min. – halte Korenmarkt).  
Prijs: €19 (€10 inkom Gravensteen + €9 boottocht, gids wordt gesponsord). 
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen per e-mail en €19 storten voor 10/10.  
Elkeen betaalt zijn/haar eigen vervoer voor de trein + de tram in Gent  
(rittenkaart of sms DL naar 4884 of bancontact ).  
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Vrijdag 28/10: Theater: Once Upon a Time in The Westhoek 
Twee broers vinden elkaar na de Tweede Wereldoorlog terug in hun geboortedorp. 
Beiden gaan aan de slag als elektriciens en staan behalve om hun technische skills ook 
bekend om hun knetterende ruzies. Toch is Once Upon a Time in The Westhoek een 
verhaal over broederschap en onvoorwaardelijke vriendschap tussen twee mensen. 
Compagnie Cecilia brengt dit met Sebastien De Waele en Wouter Bruneel.  
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ben Van Camp en Ben Brunin.  
De regie is van Wouter Deprez. 
Afspraak: 19u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke. 
Prijs: €12 (wij sponsoren €3 voor onze leden). 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: geïnteresseerden kunnen Nancy verwittigen per e-mail voor de wachtlijst 
want onze kaarten zijn op en de zaal is volzet. 
 

Zondag 30/10: Etentje en gezellig samenzijn te Veurne 
Alvorens onze kennis over het leven achter het front tijdens WO1 op te frissen, gaan we 
gezellig smoefelen in één van de leuke restaurants op de prachtige markt van Veurne. 
Afspraak: 11u45 op het Mariakerkeplein te Oostende-Mariakerke (nabij de 
Nieuwpoorstesteenweg) voor carpooling, of om 12u30 in restaurant-brasserie Excelsior, 
Grote Markt 31 te 8630 Veurne. 
Prijs: bepaal je zelf.  
We vragen wel om niet meer dan 4 à 5 gerechten te bestellen als groep.  
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen per e-mail voor 23/10. 
Carpooling in Oostende is mogelijk op aanvraag. 
 

Zondag 30/10: Bezoek Veurne “Vrij Vaderland” 
In het Stad- en Landshuis van Veurne bevindt zich het WOI Belevingscentrum Vrij 
Vaderland dat zich niet op het slagveld van de Grote Oorlog focust, maar op het kleine 
laatste stukje vrij België dat toen overbleef, de ‘Belgische Sector’. 
We  beleven  het verhaal achter het front, het dagelijkse leven in dit laatste stukje onbezet 
gebied. We zien een ware smeltkroes van mensen samen,  multiculturaliteit avant la 
lettre. Veurne en omstreken werden  bevolkt door soldaten uit België en de hele wereld, 
maar ook door vluchtelingen, dokters en verpleegsters.  
Vrij Vaderland brengt dit verhaal in een sfeervolle scenografie met zowel moderne media 
als traditionele technieken. Daarna gaat u op stap in de directe omgeving van de  
Grote Markt voor een korte WO I-wandeling. 
Afspraak: 14u30, Visit Veurne, Grote Markt 29 te Veurne. 
Prijs: €4 inkom (gids worden door de vriendenkring gesponsord). 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen per e-mail en €4 storten voor 23/10. 
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Aankondigingen 

Woensdag 30/11 
Bezoek Agrotopia – de grootste dakserre van Europa te Roeselare 
Agrotopia is een stuwende kracht voor de tuinbouw van de toekomst. Ontdek hoe het 
onderzoek in zijn werk gaat en met welke innovaties de telers binnenkort heerlijke 
groentjes op je bord toveren. Agrotopia wordt met maar liefst 6.000 m² teeltoppervlak ver 
buiten de provinciale grenzen een blikvanger voor onderzoek en innovaties in 
glastuinbouw en professionele stadslandbouw van de toekomst. Een gids neemt ons mee 
op sleeptouw om kennis te maken met de site, het onderzoek en de nieuwste 
ontwikkelingen.  
Afspraak: bezoek start om 14u, verdere details zullen nog worden meegedeeld. 
Prijs: €10 
Contactpersoon: Caroline 
Opmerkingen: Caroline verwittigen per e-mail voor maandag 07/11. 
 

Vrijdag 02/12: Theater "Vrede, Liefde en Vrijheid" 
Parijs, 1919. De grote oorlog is achter de rug.  In de marge van de onderhandelingen van 
het Verdrag van Versailles ontmoeten drie mensen mekaar in een hotellobby. De sfeer is 
uitgelaten. De jonge briljante econoom J. M. Keynes - openlijk biseksueel in een tijd dat 
dat nog strafbaar was - is één van de onderhandelaars. Op een nacht valt hij voor de 
charmes van Lydia, een ballerina van de Ballets Russes. Zij houdt een Afrikaanse man in 
het hotel voor een bediende. Die blijkt echter D.B. King te zijn, gezant van Liberia.  
Er ontspint zich een gesprek over vrijheid waar ze alle drie naar op zoek schijnen.  
Tekst en regie zijn van Stijn Devillé. Spelen o.a. mee: Michael PAS en Clara Cleymans. 
Afspraak: 19u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke. 
Prijs: €12 (wij sponsoren €3 voor onze leden). 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €12 of €15 (niet-leden) storten voor 30/10. 
 

Donderdag 02/03/2023: Ozark Henry Kursaal Oostende 
Ozark Henry viert het 20-jarig jubileum van zijn succes plaat “Birthmarks”. Bij het vieren 
van zo’n plaat hoort dan ook een bijpassende tour. In maart 2023 treedt hij op in het 
kursaal Oostende. Hij maakt deel uit van ons muzikaal erfgoed met bekende nummers 
zoals  “Rescue”, “Sweet Instigator”, “Seaside”, “Word Up” en “Intersexual”. Naast deze 
hits mogen we ook nog andere grootste hits verwachten uit zijn rijk oeuvre van de laatste 
25 jaar. Voor zijn prachtige songs heeft hij ook al heel wat awards gewonnen.  Wie hem 
bezig zag in Liefde voor Muziek weet dat hij naast zanger ook nog een prachtige 
songschrijver en compoinist is. .Hij staat er ook voor bekend om zijn unieke 
persoonlijkheid en een eigen look. De show zal snel uitverkocht zijn en tickets zullen snel 
moeten aangekocht worden. Wil je deze show dus mee beleven schrijf je dan snel in en 
stort onmiddellijk €33 (wij sponsoren €5 voor onze leden) op de rekening van de 
Vriendenkirng. Niet-leden betalen €38. 
 


