Heemkunde West-Vlaanderen
Heemdag zaterdag 4 mei 2019
‘Bie us an’t zeetje’

Locatie
Thermae Palace Hotel
Koningin Astridlaan 7
8400 Oostende
Programma
09.15 u.
onthaal met koffiebuffet
- koffie en thee
- fruitsappen – fruitmand
- versnaperingen
- ontbijtkoeken: croissant – chocoladekoekje -rozijnenkoekje
10.00 u.

Welkomstwoord door de voorzitter van de Koninklijke Heem- en
Geschiedkundige Kring De Plate, dhr. Jean Pierre Falise.

10.15 u.

Lezing over de vissersopstand van 1887 door mevr. Doris Klausing met muzikale
begeleiding door dhr. Giedo Vanhoecke (zang) en Noël Warmoes (accordeon).

11.15 u.

Lezing over de geschiedenis van de visserij en de Ijslandvaart door dhr. Joris
Surmont.

12.30 u.

Broodjeslunch
- soep + 3 minibroodjes per persoon
- keuze uit kaas, ham, préparé, tonijnsalade, kip curry, krabsalade, garnaalsalade.
- frisdranken, mineralen, koffie en thee.

14.00 u.

Start namiddag in samenwerking met Gidsenkring Lange Nelle
Keuze uit 4 erfgoedwandelingen:
-

16.30 u.

19.00 u.

Maritieme wandeling: Visserskaai, Mercator en Amandine (niet binnen)
Leopold II-wandeling centrum: praalgraf – stadsmuseum – Kapucijnenkerk
Leopold II-wandeling west: gaanderijen, Koninklijke villa, Koninklijke stallingen;
Ruiterstandbeeld
Thermae Palace Hotel: hotel binnenin, gaanderijen, Koningspark, ruiterstandbeeld,
Koninklijke villa

Afsluiting met uitreiking van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen (best verschenen
artikel) met slotwoord door de voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen, dhr. Philippe
Haeyaert
Receptie
Diner in Restaurant Thermae Palace, zaal Astrid
- Bisque van Oostendse garnalen
- Gebakken kabeljauwhaasje, polderaardappel met zure room, gestoofde prei en witte
wijnsaus
- Dame Blanche met slagroom
- Inclusief huiswijn, mineraalwater en koffie

Deelnameprijs
Gans de dag: € 65 (broodjesmaaltijd en avondmaal inbegrepen)
½ dag met inbegrepen de broodjesmaaltijd (zonder avondmaal): € 20.
Inschrijven en betaling
Uitsluitend via dit formulier.
Uiterste datum van inschrijving: 25 april 2019.
Uw inschrijving is pas geldig na betaling op rekeningnummer: BE50 7380 0624 6418 van
Heemkunde West-Vlaanderen.
Ligging van de locatie
Er is gratis parking aan de linkerzijde van het hoofdgebouw!

Blauwe bolletjes: te voet (20 min stappen)
Gele bolletjes: met de wagen
Wie de kusttram neemt richting De Panne stapt af aan het zwembad. Dit is de tweede halte
vanaf het station.
Tot in Oostende!
De besturen van Heemkundige Kring De Plate en Heemkunde West-Vlaanderen.

