
 “Valentijnsviering VVOG Plus” in  Oostende op  
  vrijdag  22 februari 2019.  
 
In samenwerking met collegae Urbain Cartrysse en Raoul Rombaut hebben we een 
mooi programma samengesteld: 
 

 
10u00: Ontvangst en bezoek aan C-POWER*   Buskruitstraat 1  8400 Oostende  
             Parking zie hieronder 
   -verwelkoming met koffie en gebak 
         -uiteenzetting professionele gids.  
 
11u45: Met overzetboot naar de alom gekende vistrap,van waaruit korte wandeling naar het restaurant. 
 
12u10: Restaurant RNSYC Clubhouse  (Royal North Sea Yacht Club) biedt volgend menu aan: 
 -aperitief: glas cava met hapje 
               -voorgerecht: grijze garnaalkroketten(2 st.) met gefruite peterselie en  citroen 
              -hoofdgerecht: gebakken zeetong met sla,tomaat en verse frietjes 
              -nagerecht: dame blanche 
            2 glazen wijn of bier/persoon en water op tafel 
 
14u05: met overzetboot terug naar Oosteroever.  
 
14u40: Bezoek aan het VLIZ, Het Vlaams Instituut van de Zee**   
     Wandelaarkaai 7  8400 Oostende 
  -ontvangst met koffie 
           -interessante lezing door doctor-bioloog Jan Seys. 
 
 N.B. Eventueel alternatief namiddagprogramma: het kunstmuseum aan zee 
 MUZEE  (Romestraat 11  8400 Oostende) met als lopende tentoonstelling 
 James Ensor -Dromen van Parelmoer- en Raoul Servais. (inkom: 10 €/pp)  
 
17u00: Afscheidsdrink in Brasserie Armenonville 
                Groendreef 18  8400 Oostende 
 
 *C-Power  is het eerste offshore windmolenpark,welke operationeel is sedert 2009. De windturbines zijn ingeplant 
in de Noordzee ter hoogte van de Thornton Bank op 30 km voor de kust. 
           De burelen en de controlekamer van deze maatschappij,samen met een bezoekerscentrum,bevinden zich in 
het havengebied. 
 !!! gratis parking op het Maritiem plein (op het einde van de Vismijnlaan) is ten stelligste aanbevolen (van daaruit 
 amper 200 m te voet -over brugje- naar C-Power,en dicht bij overzetboot!) 
 Vismijnlaan of Maritiem plein voor GPS,en NIET Buskruitstraat 1!!! 
 
**  Het Vlaams Instituut van de Zee werd opgericht in 1999 met de steun van de Vlaamse Regering,Provincie West-
Vlaanderen en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. 
Het betekent een coördinatie- en informatieplatform voor het zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.  
http://www.vliz.be/nl/  
 
 Inschrijving en opgave van aantal personen : VOOR 11/02/2019 bij Antoine Dupon , antoine.dupon@telenet.be  
011-31.47.80 of 0475-49.43.08  
Uw bijdrage:  75€/pp te storten op rekening VVOG Plus BE19 3200 5630 2712 met vermelding : Oostende  
 
Wij hopen u talrijk te mogen ontvangen, 
Vriendelijke groeten, 
 
Antoine Dupon, Secretaris 
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