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Daguitstap naar Oostende:  

Kennismaking met oesterkwekerij  

Bezoek aan Provinciedomein Raversijde: Atlantikwall Highlights WO I & WO II. 

Vrijdag 10 september 2021 

 

Beste collega’s, 

 

De eerste sporen van Oostende zijn te vinden in de 9e en 10e eeuw. 

De twee wereldoorlogen luidden het einde in van Oostende als belle-époquestad. De Duitsers 

plaatsten afweergeschutbatterijen langs het Fort Napoleon en in de duinen langs het duinenkerkje 

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, waarvan de toren half verwoest werd. In de eerste 

wereldoorlog was Oostende een basis voor Duitse duikboten vanuit Brugge. De Britten probeerden 

in 1918 Oostende tweemaal te blokkeren. De promenade werd zo goed als volledig verwoest in 1940-

45 door de bommenregen van de Geallieerden op de Atlantikwall, de haven en de spoorwegen. 

 

 

De opkomst van het massatoerisme en de immobiliënsector waren nog dramatischer dan de Tweede 

Wereldoorlog voor de afbraak van de belle-époquearchitectuur. Oostende groeide dankzij het 

eendagstoerisme en de toename van de mobiliteit wel uit tot een bloeiende moderne badstad met 

meer dan 70.000 inwoners, in het hoogseizoen kan dit aantal tot een veelvoud hiervan oplopen.  

Tegen de millenniumwende besloot het stadsbestuur van Oostende om van de elitaire bijnaam 

"Koningin der badsteden" af te stappen en zich te profileren als "Stad aan zee". Men wilde daarmee 

vooral aangeven dat Oostende aan de Belgische kust één van de enige "echte" steden zou zijn. 

Toeristisch en marketinggewijs was deze titel ook moderner dan de oubollig geworden 

koninginnennaam, hoewel deze naam een begrip is geworden en nog vaak wordt gebruikt. 

De lucht- en spoorhaven hebben de plaats van de zeehaven ingenomen op vlak van internationale 

verbindingen.  

 

 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Programma:  

 

Vertrek:  

➢ 7.30 uur in Zellik - Parking aan politiekantoor Brusselsesteenweg/Noorderlaan – CC Den 

Hoorinck  

➢ 7.45 uur in Aalst - Osbroek Frans Blanckaertdreef  

 

+ 09.15 uur: Aankomst in Oostende Taverne Walrave: Koffie + boterkoek  / sanitair.  

 

10 uur: de groep wordt opgedeeld in 2.  

Groep 1 verplaatst zich met de bus naar de oesterkwekerij. Daar is een rondleiding voorzien 

van 1,5 uur incl. een degustatie van 2 oesters met een glaasje witte wijn (voor diegenen die 

geen oesters lusten, is er een hapje met vis. 

Groep 2 brengt een bezoek aan het Provinciedomein Raversijde en wordt ca 2 uur gegidst 

door de Atlantikwall Highlights WO I & WO II. Dit gebeurt in groepjes van max. 20 

personen + gids. Om het kwartier vertrekt er een groep: 10.30 uur, 10.45 uur en 11 uur. 

 

 

 
 

 

 

Tegen 13 uur verzamelen beide groepen in het restaurant van Taverne Walrave.  

 

Menu: 

Cava met hapje 

 

Keuze uit tomaat garnaal met frietjes of varkenshaasje archiduc 

 

Ijsdessert van de chef 

 

2 drankjes naar keuze (wijn of bieren van het vat bestaande uit pils, Leffe blond - bruin, walrave of 

kriek). 
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Rond 14.30 uur vertrekt groep 2 naar de oesterkwekerij en kan groep 1 vanaf 14.15 uur het bezoek 

aanvatten aan het Provinciedomein Raversijde.  

Dit gebeurt opnieuw in groepjes van max. 20 personen + gids. Om het kwartier vertrekt er een groep: 

14.15 uur, 14.30 uur en 14.45 uur. 

 

Daarna keert iedereen terug naar Taverne Walrave in het provinciedomein om er rond 18 uur te 

genieten van een broodjesmaaltijd met koffie of thee.  

 

Rond 19 uur vatten we de terugreis aan naar Aalst en Zellik. 

 

 

Praktische afspraken:  

 De kostprijs bedraagt 55 euro per persoon en omvat het busvervoer, de gidsen, de toegangen 

en de maaltijden inclusief drank zoals vermeld in het programma.  

 Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 26 juli 2021 tot en met 6 augustus 2021 met de mededeling: 'Oostende + 

code A (voor opstapplaats Aalst) of code Z voor opstapplaats Zellik’’ + code ALT zo je geen 

oesters lust’ + code TG voor tomaat garnaal en code VA voor varkenshaasje archiduc. 

 Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 26 juli 

2021 voor je betaling. Zo kan de bank jouw betaling tijdig uitvoeren want na 120 

inschrijvingen moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen de boeken sluiten. 

Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de 

algemene vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van 

het betaalblok. De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op 

het dagafschrift staat van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. Met de 

betalingen die vóór 26 juli 2021 uitgevoerd worden, zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas TWEE dagen later (28/7) rekening gehouden worden; ook voor 

hen die op de Algemene Vergadering aanwezig waren.  

 Belangrijk: Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze 

activiteiten deelnemen en dit uit hoofde van de verzekering. Aangezien er zowel in de 

oesterkwekerij als in Raversijde moet gestapt worden, is aangepast schoeisel een 

aanbeveling.  

 Mocht je de dag zelf, omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen 

meegaan, verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

o Bij vertrek uit Zellik:  

 Marie-Jeanne Loyez - GSM 0499/540 341 

 Adrien Lamair - GSM 0474/331 978 

o Bij vertrek uit Aalst:  

 Wiske Coppens – GSM 0472/579 133 

 Chris François – GSM 0485/432 472 

 

Heb je bijkomende vragen m.b.t. deze uitstap, dan kan je ook terecht bij voormelde personen. Wij 

verwachten jullie om er een schitterende dag van te maken.  

 

Het bestuur 

 

  


