
 
 

 

 

 

Beste, 

 
Zaterdag 27 juli 2019 organiseert de vereniging ‘Vrienden van de Residentie Palace Zeebrugge’ een activiteit voor 
alle leden en niet leden (indien deze mede-eigenaar of huurder zijn). Men kan nog steeds lid worden van de 
vereniging door het lidgeld (gewoon lid 25 euro – steunend lid 50 euro – erelid 100 euro) samen met het 
deelnamebedrag voor de activiteiten over te schrijven op onderstaand rekeningnummer. Een lid mag tevens tot drie 
gezinsleden bijkomend aan ledenprijs inschrijven voor de activiteiten. 
 

• Het	namiddagprogramma	(de	verplaatsingen	gebeuren	per	bus)	
 

14 uur  Vertrek van de bus aan de hoofdingang van de Residentie Palace (Baron de Maerelaan 2) 
voor een bezoek aan Askoy II (boot van Jacques Brel) volop in renovatie, unieke kans. 

16 uur  Ramskapelle: geleid bezoek aan de ‘Callantmolen’ (Restaurant De Kruier). 
                                                     

18 uur  Einde rondrit met aankomst van de bus aan de Residentie Palace. 
                                                 

De bijdrage voor deze namiddagactiviteit is 20 euro per persoon, niet leden betalen 28 euro per persoon. 
 

• De	avondactiviteit	gaat	door	in	Port	Basil	en	start	om	19	uur	
Port Basil is gelegen Vismijnstraat 5 te Zeebrugge (helemaal op het einde van de Tijdokstraat  = oude 

vismijn). 
 

Het volgende is voorzien: 
 

Aperitief met hapjes  ***  Italiaans buffet. ***  Dessert en koffie 
 

Water en wijn aan tafel worden u aangeboden door de Vrienden van de Residentie Palace. 
                         

De bijdrage voor deze avondactiviteit is 30 euro per persoon, niet leden betalen 45 euro per persoon. 
 
U kan zich voor deze activiteiten inschrijven tot 18 juli 2019. De inschrijving is definitief na betaling van de bijdrage 
op rekening: IBAN BE05 7380 4050 2875  “Vrienden van de Residentie Palace Zeebrugge”   

Dit met de duidelijke vermelding van het nummer van het appartement en het aantal personen per activiteit.  
Namiddag = NM x aantal personen   -   Avond = AV x aantal personen  
 
Indien er nog vragen zijn kan u Patricia Bouving contacteren (GSM: 0476/980337). 

Namens de “Vrienden van de Residentie Palace Zeebrugge”,        

Voorzitter                                                                                        Ondervoorzitter 
G. De Backer                                                                                   G. Folens                           


