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Gent, 19 maart 2018
Mevrouw, Beste vrienden,
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op :
Bezoek aan het “Westfrontmuseum” en rondvaart in de monding van de IJzer
op dinsdag 12 juni 2018

Voorafgaande opmerking.
Het betreft hier een uitstap met een bus.
Gezien de zeer geringe afstanden te voet is deze uitstap ook geschikt voor wie slecht ter been is.
Opstapplaats: Parking van de Carrefour, Kortrijksesteen weg te St-Denijs-Westrem.
Inleiding
Het Westfrontmuseum, gelegen aan het ruiterstandbeeld van Albert I te Nieuwpoort vertelt het ware verhaal van de
onderwaterzetting van de IJzervlakte tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarna kun je met de lift naar boven en het
landschap rond de stad bewonderen.
Rondvaart op de monding van de IJzer.
Gedurende deze rondvaart krijg je een prachtig zicht op het sluizencomplex aan de Ganzenpoot, de IJzer zelf met de
beginnende werken aan de stormvloedkering en Novus Portus, de op een na grootste jachthaven van West-Europa. Een
gids geeft uitleg.
Programma en timing.
0900 u stipt: Vertrek op de parking van Carrefour te St-Denijs-Westrem
0900 u-1000u: Verplaatsing naar Nieuwpoort
1015 u-1145 u: individueel bezoek aan het Westfrontmuseum
1145 u-1200 u: per bus naar de Watersportclub van de Luchtmacht. (WSKLuM)
1200 u-1400 u: lunch in het restaurant van de club, De Vierboete, met zicht op de jachthaven.
1400 u-1415: Per bus naar de inschepingsplaats van de Seastar.
1500 u-1600 u: rondvaart
1600 u-1700 u: Verplaatsing naar parking Carrefour.
Menu: ‘Bachten de kupe’
Aperitief:
keuze tussen Pineau de Charentes, porto wit en rood, sherry, martini wit en rood, of een bier.
***
Venkelsoep
***
Huisgemaakte kalkoenrolletjes met een duxelle van champignons,
saus fine champagne en aardappelkroketjes
***
Koffie
Dranken aan tafel zijn NIET in de prijs begrepen en dus zelf te bestellen en onmiddellijk te betalen.
( Bv fles water: 7,5 euro, fles huiswijn: 20 euro)
Kledij: vrijetijdskleding.(das niet verplicht)

Bijdrage:
Leden KVOO-O.Vl en leden van zusterorganisaties (M&M, KKROG) €60 pp

Inschrijving:
Door storting op rekening IBAN BE 29 0682 0350 0064 van KVOO-O.Vl en dit ten laatste op 30 mei 2018. (geld op rekening)

In geval van problemen, bel op 0476 399355 van Carlos Engels

Marc Baelen
Voorzitter

