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Vriendenkring Niet Alleen 

 
Programma januari en februari 2023 

 
 

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 

 

Dinsdag 10/01: Munch - Love, Ghosts and Vampire Women: 
‘Kunst in de Cinema’ brengt succesvolle kunsttentoonstellingen van musea uit de hele 
wereld naar Kinepolis. Deze baanbrekende serie werd exclusief voor de bioscoop gefilmd. 
Ze laat wereldwijde kunstliefhebbers in verbluffend hoge resolutie op het grote scherm 
genieten van de werken van enkele van de grootste schilders en kunstenaars aller tijden. 
Vandaag: Munch. De documentaire begint met de opening van het nieuwe  
Munch- museum in Oslo, om licht te werpen op een man en kunstenaar met een 
bijzondere charme, een voorloper en een meester. 
Afspraak: 19u30 aan de ingang van de Kinepolis, Koningin Astridlaan 12 te Oostende. 
Prijs: €10 (wij sponsoren het verschil voor onze LEDEN). 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €10 storten voor 06/01.  
 

Donderdag 12/01: 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: de inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten (je kunt dan eventueel 
zelf nog een ticket aankopen). 
 

Zondag 15/01: 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 Middelkerke. 
Prijs: €13 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail en €13 storten voor 6/01. 
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Vrijdag 20/01: Filmavond in de Kinepolis 
Nu het nog donker en koud is, is het het ideale moment voor een gezellige filmavond. 
Welke film het wordt bepalen we ter plaatse. 
Afspraak: 19u30 aan de ingang van de kinepolis, Troonstraat, Oostende. 
Prijs: €10 voor ingangsticket (€2,50 sponsoring voor leden). 
Contactpersoon: Caroline 
Opmerkingen: Caroline verwittigen per e-mail en €10 storten voor 18/01. 
 

Woensdag 25/01: Bezoek Centrum Blindengeleidehonden 
Het centrum "Vrienden der Blinden" bestaat sedert 1996 en is intussen erkend door het 
Vlaamse Gewest Fonds ADE (Assistance Dogs Europe), een organisatie die instaat voor de 
ondersteuning van opleidingen voor geleidehonden. Tijdens ons bezoek neemt een gids 
ons mee in het verhaal van pup tot blindengeleidehond. Daarop krijgen we een 
presentatie op hun opleidingsparcours. In de prijs is een koffie met cake begrepen. 
Afspraak: 12u50 op het Mariakerkeplein (carpooling) ofwel 13u50 aan het Centrum 
Hendrik NOTERDAEMEstraat 1 ((via Burgweg 1), 8670 Koksijde. 
Prijs: €8 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail voor 10/1 en €8 storten. 
Carpooling mogelijk op het Mariakerkeplein op aanvraag.   
 

Donderdag 26/01: Luistervinken met Delphine Lecompte 
Het oeuvre van Delphine Lecompte bevat inmiddels meerdere dichtbundels en ook proza.  
Daarin bevraagt ze volstrekt genadeloos en vol branie zichzelf, de wereld en de poëzie. 
Met een ongebreidelde energie geeft ze haar wilde meningen over wat ze om zich heen 
ziet gebeuren en dist ze, nietsontziend en gespeend van alle gêne, verhalen op over haar 
markant leven. Haar poëzie bezit een expressieve taalkracht waarmee ze een fantastisch 
universum maakt. Naar aanleiding van de 'Poëzieweek' neemt ze ons mee voor een avond 
vol poëzie die ons niet onberoerd zal laten. 
Afspraak: 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke. 
Prijs: €5 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail voor 15/1 en €5 storten. 
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Zondag 29/01: Verjaardag bowling en ontmoetingsdag  
Een ideale activiteit bij koud weer: in het bowlingpaleis in Oostende kunnen we samen 
ons bowltalent laten zien! Mensen die niet bowlen kunnen er gezellig bij zitten met een 
‘glaasje wijn’ of een ‘kopje koffie’. Na het spel gaan we in de buurt iets eten.   
Afspraak: 15u30 ingang Bowlingpaleis, Steensedijk 186, 8400 Oostende. 
Prijs: €5 (een deel wordt gesponsord door de vereniging + de jarigen in juli tot en met 
december krijgen dit spel gratis aangeboden door de vriendenkring).  
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen en €5 (of gratis voor de jarigen) storten voor 23/01. 
In de zomer wordt een verjaardag- en ontmoetingsdag georganiseerd voor de jarigen  
in januari tot en met juni.  
 

Zondag 29/01: Etentje in restaurant 't Vliegpleintje  
't Vliegpleintje Oostende (https://vliegpleintje.com/): 

• Lekker en gezellig tafelen 

• Vriendelijke en vlotte bediening 

• Ruime porties aan correcte prijzen 
Afspraak: 17u30 ’t Vliegpleintje, Steensedijk 253, 8400 Oostende. 
Prijs: à la carte ter plaatse te betalen.  
Contactpersoon: Chantal 
Opmerkingen: Chantal verwittigen voor 23/01. 
 

Zaterdag 04/02: Bezoek mosterdmuseum 
In 1869 startte het mosterdverhaal van de familie Wostijn. Op dit ogenblik staat de  
4e generatie aan het roer. We bezoeken samen met KWB Oostende onder rondleiding van 
Piet Wostijn het mosterdmuseum maar ook het atelier waar de mosterd bereid wordt.   
Na afloop krijg je een potje ‘mostaard Wostijn’ gevolgd door een mosterdbiertje of 
mosterd jenever of frisdrank met een keuze aan mosterdkoekjes en pralines op basis van 
mosterd. 
Afspraak: 9u20 Mariakerkeplein te Oostende,  
of voor 10u ter plaatse Oude Gentweg 63, 8800 Torhout.   
Prijs: €10 
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: Eric verwittigen en €10 storten voor 22/01.  
Bij je inschrijving graag vermelden waar je afspreekt en of je carpooling wilt. 
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Zaterdag 04/02: Gezellig samenzijn met snack, maartentaart en 
boltra ‘De Klijteput’ 
In de Klijteput heb je de keuze tussen volgende snacks: croque of spaghetti of Boerestuute 
met hesp of boerestuute met kaas. Drank niet inbegrepen. Beide verenigingen  
(ook KWB Mariakerke is er) sponsoren de boltra. De zaakvoerders leggen het spel uit.  
Om 15u30 is maartentaart met 2 kopjes koffie voorzien. Opgepast: voorzie voldoende 
cash voor drank, vermits de Klijteput niet over bancontact beschikt. 
Afspraak: 12u in de Klijteput, Bergmolenweg 2 te Koekelare.  
Prijs: €20 (boltra wordt gesponsord).  
Contactpersoon: Eric 
Opmerkingen: Eric verwittigen en €20 storten voor 22/01. 
Graag keuze snack meedelen bij inschrijving. 
 

Dinsdag 07/02: Luistervinken met Arnout Hauben 
Voor het tv-programma ‘Dwars door de Lage Landen’ stapte Arnout Hauben via de  
GR-paden van Oostende naar Pieterburen, in het uiterste noorden van Nederland.   
Op zijn 900 kilometer lange tocht sprak hij in zijn gekende stijl met de mensen die hij 
onderweg tegenkwam en ging hij op zoek naar verhalen die onze streken kleur hebben 
gegeven. Tijdens deze lezing vertelt Arnout nog meer over zijn avontuurlijke voettocht en 
toont hij beeldmateriaal dat we nog niet eerder te zien kregen. 
Afspraak: 19u30 in de Bibliotheek, Populierenlaan 16 te Middelkerke. 
Prijs: €5 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: Nancy verwittigen per e-mail voor 25/1 en €5 storten. 
 

Vrijdag 10/02: Theater Kiektekè "De 7de Zonde" 
Dit theatergezelschap weet ons reeds meerdere jaren te verrassen met komisch 
geïnspireerde toneelstukken. Dit jaar gaat hun voorstelling over een vertegenwoordiger, 
Jean Dendeugd, die een nare droom beleeft. Als hij voor het eerst wordt uitgenodigd met 
zijn vrouw en dochter bij de toekomstige schoonouders van zijn dochter om te eten, stelt 
Jean tot zijn verbijstering vast dat heel wat personages uit zijn droom echt bestaan.  
De werkelijkheid begint akelig nauwkeurig te lijken op wat zich in zijn droom heeft 
afgespeeld. 
Afspraak: 19u30 in De Branding; Populierenlaan 35 te Middelkerke. 
Prijs: €9 
Contactpersoon: Nancy 
Opmerkingen: zo vlug mogelijk Nancy verwittigen per e-mail en €9 storten. 
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Zondag 12/02: NIEUWJAARSRECEPTIE 
Wie al langer lid is, weet onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie zeker te appreciëren:  voor de 
16de (!) keer verwachten we iedereen om 14u. Het programma is weer goed gevuld met 
een (korte) voordracht van de voorzitster over onze werking, de traditionele 
fotoreportage met “Het jaaroverzicht in beeld”, een ludieke quiz met prijzen, grote keuze 
aan drankjes, een uitgebreid dessertenbuffet en de verdeling van de nieuwjaars-
geschenken. En voor onze nieuwelingen is dit dé gelegenheid om de meeste van onze 
leden te ontmoeten. HOUD DEZE DATUM DUS ZEKER VRIJ!   
Afspraak: 14u in het OC ’t Viooltje, Violierenlaan 3 te Oostende. 
Prijs: €12 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en €12 storten voor 28/01. 
 

Vrijdag 17/02: 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 inschrijvingen voor deze activiteit zijn afgesloten. 
 

Vrijdag 24/02: Toneel Dial M for Murder 
“U spreekt met uw moordenaar”.  
De bekende (ex)tennisspeler Tony Wendice is met de rijke Sheila getrouwd.   
Sheila is eerder bevriend geweest met de schrijver Max, van wie ze nog altijd een brief in 
haar tas bij zich draagt. Op zekere dag echter is die brief verdwenen en daarna heeft ze 
een paar chantagebrieven ontvangen. Ze heeft hierover niets aan haar man verteld;  
wél vertelt ze het aan Max als deze haar weer opzoekt. Wanneer Tony’s opzet om Sheila 
te chanteren mislukt, beraamt hij een plan om haar te vermoorden om op die manier haar 
geld in handen te krijgen ... Maar plannen kunnen zich tegen je keren ...  
Het toneelstuk waar Hitchcock zijn film op baseerde met Grace Kelly in de hoofdrol.   
Met : Andrea Croonenberghs, Marc Stroobants, Erik Goris, Wouter Vermeiren en  
Maxime De Winne. 
Afspraak: 19u30 aan de ingang het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, 8450 Bredene. 
Prijs: €16 
Contactpersoon: Genyflore 
Opmerkingen: Genyflore verwittigen en tegen 25/01 €16 op onze rekening storten. 
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Zaterdag 25/02: 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: Er zijn nog kaarten te verkrijgen! 
Genyflore verwittigen en tegen 25/01 €32 (of €36) op onze rekening storten.  
Daarna sluiten wij de inschrijvingen onherroepelijk af. 
 

Donderdag 02/03: 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. 
Afspraak: per e-mail zal de afspraak later meegedeeld worden.  
Prijs: €33 (wij sponsoren €5 voor onze leden). 
Contactpersoon: Caroline 
Opmerkingen: de inschrijving voor deze activiteit is afgesloten. 
 

 

Aankondigingen 

 

Vrijdag 24/03: 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: We hebben nog een aantal plaatsen voor de rappe! Indien je Genyflore 
verwittigt en tegen 15/01 €20 op onze rekening stort, kun je er ook nog bij zijn. 
 

 

  


