Vriendenkring Niet Alleen

Programma november en december 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
Nancy Defever
Chantal De Boeck
Eric Deschuyter
Caroline Vens
Eddy Beauprez

0495 77 39 64
0474 80 04 85
0487 48 36 47
0498 57 28 98
0474 32 67 43
0486 50 12 82

Contactgegevens
E-mailadres
Website

vriendenkringnietalleen@gmail.com
www.vriendenkringnietalleen.com

Lidgeld
BE22 9795 2493 9147

€54 voor 12 maanden vanaf datum betaling.
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Activiteiten
Zaterdag 5/11: Slenteren over de Oktoberfoor
Lekker oliebollen eten, de gezellige sfeer opsnuiven, misschien ook eens een kermisattractie bezoeken (voor de durvers?), nostalgische gevoelens oproepen, eens kijken wat
er zoal aan nieuwigheden zijn, gezellig samenzijn bij een drankje, dat kan deze namiddag
allemaal.
Afspraak: 16u30 aan de ingang van de Kinepolis, Troonstraat, Oostende.
Prijs: wat je zelf wil uitgeven.
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen donderdag 03/11. We spreken af om 16u30
aan de ingang van de Kinepolis omdat je hier gratis kunt parkeren; we wandelen
vervolgens langs het strand naar het kermisgebeuren (en terug, of we nemen dan de
tram). Deze activiteit gaat enkel door bij droog weer!

Zaterdag 5/11: Filmavond in de Kinepolis
Nu de dagen weer korter en kouder worden, is dit de ideale periode voor een gezellige
filmavond. Welke film het wordt bepalen we ter plaatse.
Afspraak: 19u15 aan de ingang van de Kinepolis, Troonstraat, Oostende.
Prijs: €11 (toegangsticket).
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €11 storten voor 03/11.

Donderdag 10/11: Luistervinken "Een wereldreiziger-fietser vertelt"
Grégory Lewyllie trok met zijn zelfgemaakte solar bamboefiets de wereld in. Hij brengt
ons aan de hand van professioneel gemonteerde beeldreportages een indringende blik op
diverse landen en hun cultuur met de focus op Azië. De ingrediënten zijn een cocktail van
verhalende, vaak poëtische teksten, voorzien van passende muziek en schitterende
beelden. Dit wordt de avond voor wie een zwak heeft voor boeiende reisverhalen en
anekdotes.
Afspraak: 19u30 in de Bibliotheek, populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: €5
Contactpersoon: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €5 storten voor 03/11.
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Zondag 13/11: Daguitstap Brussel “Museum van de Illusie”
Voor wie aanwezig was op de lezing van Jean-Paul Van Bendegem over optische en
akoestische illusies zal vol verwondering geweest zijn over hoe ons brein ons soms in de
maling kan nemen. In het ‘Museum met illusies’ worden we op een interactieve manier
ondergedompeld in het ongelooflijke, een ware beleving. Afhankelijk van het weer wordt
er ook een wandeling (± 6 km) gepland door de Marollen met bezoek aan de
vlooienmarkt, of een bezoek aan een tentoonstelling (vb. Stripmuseum, Bozar …).
Voorstellen zijn welkom. Over de middag is er vrije keuze o.a. picnic of snack …
Meer details worden een paar dagen voordien doorgestuurd per mail naar de leden die
zijn ingeschreven.
Afspraak: 8u00 in de lokettenzaal van het station in Oostende (trein van 8u17) of aan de
uitgang van Brussel Centraal om 10u (Europakruispunt).
Prijs: €12 (ingang museum Illusie), niet inbegrepen: vervoer, lunch, eventuele optionele
Activiteit.
Contactpersoon: Caroline
Opmerkingen: Caroline verwittigen per e-mail voor vrijdag 04/11. Controleer of je een
bevestiging ontvangt van je inschrijving! Er kunnen max. 12 personen mee.

Zondag 20/11: Herfstwandeling op de zeedijk
Volgens de windrichting wandelen we op de zeedijk van Mariakerke tot Middelkerke of
omgekeerd. We nemen alleszins de tram in één richting. De afstand van de wandeling is
ongeveer 6 à 7 km. We eindigen de namiddag met een drankje uiteraard.
Afspraak: 14u voor de deuren van Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk Mariakerke,
Dorpsstraat te 8400 Oostende. In de volksmond het Duinenkerkje genoemd.
Prijs: gratis
Contactpersoon: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen per e-mail voor 18/11.

Zondag 27/11: Vernieuwde Oosteroeverwandeling
De Oosteroever is een minder bekende kant van Oostende, maar minstens even hard de
moeite waard. Via de gratis overzetboot is deze kant makkelijk bereikbaar vanuit het
centrum van Oostende. Je kijkt er kilometers ver over zee en het is de ideale plek om te
genieten van de natuur en om uit te waaien. Een wandeling langs de Oosteroever biedt
voor elk wat wils: rust en natuur, maar ook een stukje cultuur en geschiedenis.
Tussendoor maken we natuurlijk ook tijd voor een lekker hapje met drankje.
Afspraak: 13u30 in de lokettenhal van het station Oostende.
Prijs: gratis
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen tegen 24/11.
Deze activiteit gaat enkel door bij droog weer!
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Woensdag 30/11: Bezoek Agrotopia
Agrotopia, de grootste dakserre van Europa te Roeselare, 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 01/11.

Donderdag 08/12: Luistervinken "Orgaandonatie"
Dankzij het afstaan van organen na overlijden krijgen enkele patiënten een nieuwe kans
op een kwalitatief en gezond leven. Helaas sterven er ook mensen omdat voor hen niet
tijdig een nieuw orgaan ter beschikking kwam. Transplantatiecoördinator Pieter Lafaire
van de UZ Gent komt ons vertellen over deze bijzondere materie.
Afspraak: 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke.
Prijs: €5
Contactpersoon: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €5 storten voor 01/12.
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Vrijdag 09/12: Lisa Del Bo viert kerst (met Bart Herman)
Samen met Bart Herman zingt Lisa de mooiste kerstklassiekers, gospelsongs en eigen
liedjes die passen bij Kerstmis. Ze wisselt dat af met mooie gedachten en warme verhalen
zodat de mensen met een goed (kerst)gevoel naar huis gaan.
Afspraak: 19u30 aan de Sint-Dionysiuskerk, Esenstraat, 8610 Zarren.
Prijs: €15 (wij sponsoren €3 voor onze LEDEN).
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €15 of €18 (niet-leden) storten voor 06/11.
De plaatsen zijn beperkt, wees er dus vlug bij!
Carpooling vanuit Oostende is mogelijk op aanvraag.

Donderdag 15/12: Comedy HAN SOLO "Retro"
In zijn nieuwe show "Retro" keert Han Solo terug naar zijn roots. De komische
meesterverteller wil instaan voor de bescherming van onze Vlaamse levenswijze. Europa
is op de drift en de dolgedraaide Vlaming is de weg kwijt. Voor Han Solo is de tijd rijp om
orde op zaken te stellen. Hij doet dit met een knipoog, steeds scherp en kritisch, maar
vooral grappig.
Afspraak: 19u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: €14
Contactpersoon: Nancy
Opmerkingen: Nancy zo vlug mogelijk verwittigen per e-mail en €14 storten.

Zaterdag 17/12: Een dagje uit in Sint-Niklaas
1. Welkom in verrassend Sint-Niklaas met gids Chantal
We starten de dag met een wandeling doorheen de stad Sint-Niklaas. Chantal geeft een
korte uitleg over enkele prachtige burgerhuizen, historische monumenten, het grootste
marktplein van België enz. De oogverblindende parochie van Sint-Nicolaas gesticht
in 1217 bezoeken we zonder twijfel.
2. Lekker en gezellig tafelen in Sint-Niklaas
Voor een democratische prijs lunchen we in ‘De Graanmaat’ op de Grote Markt.
3. De wereld van Mercator in Sint-Niklaas met gids
Het Mercatormuseum; een gids begeleidt ons gedurende anderhalf uur doorheen
afbeeldingen en reproducties die een mooi overzicht geven van hoe ons wereldbeeld tot
de 16de eeuw evolueerde. Gerard Mercator, geboren in het Waasland, speelde een
prominente rol voor het in kaart brengen van onze wereldbol. Start: 14u30
4. Sint-Niklaas wintert
De kerstmarkt van Sint-Niklaas telt maar liefst 60 kerstchalets. Deze chalets verkennen we
op en rond de Grote Markt.
Afspraak: rond 8u in de lokettenzaal van het station in Oostende. Het exacte uur van
vertrek + trein + perron zal later meegedeeld worden per e-mail.
Prijs: lunch: à la carte, €6 ingang Mercatormuseum (gids wordt gesponsord door
de vereniging) en €2 ingang Sint-Nicolaaskerk (ter plaatse te betalen).
Contactpersoon: Chantal
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 10/12 en €6 storten op onze rekening.
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Dinsdag 20/12: DE BONANZAS
De Bonanzas kennen we als de meesterlijke vertolkers van de swingende pop- en
rockmuziek van de jaren 60. Deze namiddag komen de heren ons verblijden met een
delicieus muzikaal kerstmenu. Op de kaart staan o.a. nummers van The Beatles, The
Stones, Nat King Cole, The Beach Boys, Paul Anka enz...
Wij krijgen een optreden van De Bonanzas zoals we nog maar zelden zagen: ingetogen en
intiem. Draag een kersttrui naar de voorstelling en krijg een verrassing!
Afspraak: 14u in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: €13
Contactpersoon: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €13 storten voor 10/12.

Vrijdag 30/12: Sfeervolle kerstwandeling door Oostende
Met Winter in het Park wordt het Leopoldpark opnieuw omgetoverd tot een magische
beleving voor jong & oud. Net zoals de voorbije jaren vind je op de vijver een drijvende,
echte ijsschaatspiste, maar deze keer dus overdekt! Zo wordt de piste een ideale uitstap
ook bij slecht weer . Uiteraard zijn de gezellige chalets, sfeervolle lichtjes,
kerstbomen & andere decoratie opnieuw van de partij. Maar ook op andere plaatsen in
Oostende kun je genieten van een wondermooie sfeerverlichting.
Kleed je zeker warm aan en vergeet je handschoenen niet!
Afspraak: 17u00 op het plein voor de ingang van het zeilschip De Mercator.
Prijs: gratis
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen voor 28/12.

Zaterdag 31/12: Oudejaarsavond in feestzaal Ten Stuyver
Niet voor niets hebben we weer gekozen voor feestzaal Ten Stuyver om oudejaarsavond
te vieren: het eten is er superlekker, de ontvangst heel hartelijk, de bediening heel vlot en
vriendelijk en de ambiance verzekerd. Wat staat er deze keer op het menu?
Nieuwjaarsaperitief met een wachtbordje
Rundscarpaccio met gemarineerde kerstomaatjes en rucola
Winterpreisoep met gerookte zalm
Kroket van kreeft met scampi’s
Chateaubriand van de chef met zijn garnituur
Dessert “2023” met koffie of thee
Aangepaste wijnen en dranken inbegrepen tot de koffie
TOPAMBIANCE GEGARANDEERD
Afspraak: 18u45 in feestzaal Ten Stuyver, Stuiverstraat 357, 8400 Oostende.
Prijs: €89 (we sponsoren €10 voor onze leden).
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €89 (of €99 voor kandidaat-leden) storten
tegen 15/11.
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Aankondigingen
Donderdag 12/01/2023: Els De Schepper ziet ze vliegen
Els de Schepper presenteert met haar 15 de show een gloednieuw spektakel, een
turbulente vlucht uit de realiteit. Je komt binnen in een fictieve luchthaven alwaar je op
een bijzondere manier zal worden ingecheckt. Je zal worden meegevoerd in een wereld
vol ontroering, glimlachjes en schaterbuien. Els De Schepper op haar best!
Afspraak: 19u30 aan de ingang van het Kursaal, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: €29 (wij sponsoren €4 voor onze LEDEN).
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en tegen 20/11 €29 of €33 op onze rekening storten.
Daarna sluiten wij de inschrijvingen onherroepelijk af (je kunt dan eventueel zelf nog een
ticket aankopen).

Zondag 15/01/2023: Optreden van AUGUSTIJN "Kweethetnie"
Reeds het derde album is dit van de zoon van Willem Vermandere. Als singer-songwriter
heeft Augustijn zijn stem gevonden, als componist zijn talenvorm, als arrangeur zijn stijl.
Zijn invloeden gaan van de onvermijdelijke Beatles tot A-ha, van Chris Isaak tot Eels, van
Ben Folds tot Bach. Het belooft ongetwijfeld een sfeervolle namiddag te worden.
Afspraak: 14u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Miidelkerke.
Prijs: €13
Contactpersoon: Nancy
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €13 storten voor 6/01.

Vrijdag 17/02/2023: Theater - Het Eenzame Westen : SUKR
Sukr is het verhaal over buitenlandse seizoenarbeiders in West-Vlaanderen. Ooit was het
anders en trokken West-Vlamingen voorbij de landsgrenzen op zoek naar werk. Sukr is
een straf theater over de zoektocht naar beter, naar vrijer, naar meer. Over grenzen
trekken en over grenzen gaan. Over liefde en vriendschap in tijden van eenzaamheid.
Over dromen en vluchten, vervreemden en verveling. Het Eenzame Westen maakte de
voorstelling gebaseerd op interviews, verpakt in het West-Vlaamse dialect met humor als
zalf voor een harde werkelijkheid.
Afspraak: 19u30 in De Branding, Populierenlaan 35 te Middelkerke.
Prijs: €13
Contactpersoon: Nancy
Opmerkingen: De voorstelling is bijna uitverkocht maar wij bezitten enkele tickets.
Dus zo vlug mogelijk Nancy verwittigen per e-mail en €13 storten op onze rekening.
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Zaterdag 25/02/2023: Queenz of piano, classic that rocks
Queenz of Piano combineert virtuositeit en de diepte van de klassieke muziek met de
sfeer van een popconcert. De twee jonge vrouwelijke pianisten verleggen de grenzen
tussen Bach en Beats. Elektronische klanken en live visuals zijn niet weg te denken in hun
uitvoering. Het is virtuoos sterk en ontroerend tegelijk.
Afspraak: 19u30 aan de ingang van het Kursaal, Westhelling 12 te Oostende.
Prijs: €32 (wij sponsoren €4 voor onze LEDEN).
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en tegen 20/11 €32 (of €36) op onze rekening
storten. Daarna sluiten wij de inschrijvingen onherroepelijk af (je kunt dan eventueel zelf
nog een ticket aankopen).

Vrijdag 24/03/2023: Optreden “The Animals & Friends”
Na hun super hit “House Of The Rising Sun” had de band ruim twintig top tien-hits over de
hele wereld. Nu, meer dan 50 jaar later, toeren mede-oprichters John Steel (drums) en
Mickey Gallagher (toetsen/zang) nog steeds, samen met hun ‘friends’ Danny Handley
(zang/gitaar) en Roberto Ruiz (bas/zang). Animals & Friends is de ruwe Rhythm & Blues
band gebleven die over de hele wereld door fans van alle leeftijden wordt bejubeld. Hoe
kan het ook anders met grote hits als “We Gotta Get Out Of This Place”, “Boom Boom”,
“Don’t Let Me Be Misunderstood”, “Let Me Take You Home”, “I Put A Spell On You” en
natuurlijk “The House of the Rising Sun”.
Afspraak: 19u30 ingang van het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, 8450 Bredene.
Prijs: €20
Contactpersoon: Genyflore
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en tegen 25/12 €20 op onze rekening storten.
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