
   

 

‘Bie us an’t zeetje’ 
 

 
 

De heemdag van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen 2019 komt er aan. Op 

zaterdag 4 mei verzamelen de West-Vlaamse heemkundigen in Oostende. We worden er 

ontvangen door de Kon. Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate, die ons een dag aanbiedt, 
opgebouwd rond het leven aan de zee. De locatie is Thermae Palace Hotel, Koningin 
Astridlaan 7, 8400 Oostende (gratis parking aan de linkerzijde van het hoofdgebouw) 
 

09.15 u. onthaal met koffiebuffet (koffie/thee/fruitsap – fruitmand – versnaperingen – ontbijtkoeken) 
10.00 u. Welkomstwoord door de voorzitter 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- frisdranken, water, koffie/thee) 
14.00 u. Start namiddag in samenwerking met Gidsenkring Lange Nelle 

 Keuze uit 4 erfgoedwandelingen: 
- 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 
16.30 u. Uitreiking van de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen (best verschenen artikel) met 

slotwoord door de voorzitter Heemkunde West-Vlaanderen, dhr. Philippe Haeyaert 
  Receptie 
19.00 u. 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 
 

Wij vragen u tijdig in te schrijven ten laatste tegen donderdag 25 april via het online 
inschrijvingsformulier op de website www.heemkunde-westvlaanderen.be   
De deelname voor dagprogramma bedraagt 20 euro (inclusief broodjeslunch), wie 
deelneemt aan het diner betaalt 65 euro voor de hele dag. Uw inschrijving is pas geldig 
na betaling op rekening van Heemkunde West-Vlaanderen BE50 7380 0624 6418, eveneens 
ten laatste tegen de bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.  
 

We vragen de Torhoutse leden om ook een seintje te geven aan de Torhoutse secretaris 
(desender.decramer@telenet.be of 050/21 18 89). Als de inschrijving niet vlot, hoef je niet te 
aarzelen om contact op te nemen. 
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