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VLIZ NODIGT ZIJN 
LEDEN UIT
IN OOSTENDE!

Je bent reeds lid van het VLIZ . Of je 
hebt een hart voor de zee en zoekt een 
mogelijkheid om de zee als goed doel 
te steunen? Dat kan!  
Het VLIZ, erkend als goed doel sinds 
2013, biedt iedereen immers de kans 
zijn of haar passie en bezorgdheid voor 
de zeeën en oceaan te delen. Wat dit 
concreet inhoudt en betekent, ontdek 
je hier.

De zee als goed doel! 

Om zijn trouwe leden te bedanken voor 
hun jarenlange steun en om nieuwe leden 
beter te leren kennen, nodigt VLIZ directeur 
Jan Mees en zijn team op 24 juni 2016 alle 
leden van harte uit op het VLIZ in Oostende 
voor een ledenactiviteit.

Het goede zeedoel

VLIZ-leden? Wie zijn ze, wat doen ze? 
Iedereen, al dan niet aan zee wonend, 
met een gezonde interesse in alles wat de 
zeeën en de oceaan te bieden heeft, kan 
lid worden. Je hoeft dus hoegenaamd geen 
professor, onderzoeker of student te zijn 
of actief in het maritieme bedrijfsleven, 
de overheid of het onderwijs. Iedereen 
die geïnformeerd wil blijven over de 
diverse activiteiten en resultaten van 
het zeewetenschappelijk onderzoek, of 
betrokken wil worden in het relatienetwerk 
van VLIZ en die uitkijkt naar kwalitatieve en 
op maat gesneden literatuur en activiteiten, 
is meer dan welkom. 

Bovendien steun je als lid van het 
Vlaams Instituut voor de Zee de VLIZ 
filantropiewerking en daardoor de zee! 
Dankzij de ledenbijdragen kan het VLIZ 
immers projecten ondersteunen die de 
oceaan ten goede komen. Zo is bijvoorbeeld 
in 2015 het filantropieproject SeaWatch-B 
gelanceerd (zie Grote Rede nr.41). 

Een midzomeravondwandeling  
en -glaasje op de Oostendse  
oosteroever

Speciaal voor zijn leden organiseert 
het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 een 
gezellige en leerrijke midzomeractiviteit 
in zijn thuisbasis, de oosteroever in 
Oostende. Alle leden worden verwelkomd 

op het VLIZ met een glaasje. Om 19u starten 
geleide wandelingen op de Oostendse 
oosteroever, een gebied waar natuur, erfgoed 
en woonfunctie een gezamenlijke modus 
vivendi zoeken. Maar ook een zone waar 
zich een boeiende geschiedenis van het 
Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek 
schuil houdt. Expertgidsen belichten al deze 
aspecten, inclusief de geheimen van het 
militair erfgoed (Fort Napoleon en bunkers 
van tijdens de WO) verspreid in de duinen. 
Tot slot wordt een demonstratie gegeven van 
het strandobservatienetwerk SeaWatch-B, 
één van onze goede zeedoelen, opgezet 
dankzij de ledenbijdragen. We sluiten af met 
een receptie in ons vernieuwd Marien Station 
Oostende (MSO) op de Halve Maan site.

Programma
 
Vrijdag 24 juni 2016

18.30 uur
 Verwelkoming met een glaasje in het VLIZ 
(Wandelaarkaai 7) 
Jan Mees, directeur VLIZ

19.00 – 21.00 uur 
Geleide wandeling op de Oostendse 
oosteroever
Expertgidsen en VLIZ
21.00 uur  
Receptie in het Marien Station Oostende 
(Slipwaykaai 1) 
aangeboden door het VLIZ

Schrijf je snel in!

Registratie is verplicht. Schrijf je dus in 
en kom meegenieten van deze heerlijke 
midzomeravond op de oosteroever in 
Oostende! De ganse avond wordt gratis 
aangeboden voor staf en leden van VLIZ en 
voor niet-leden jonger dan 12 jaar. Het VLIZ 
personeel tekent alvast present. 

Ook niet-leden zijn welkom mits een 
bijdrage van 10 EUR of kunnen alsnog lid 
worden. Maak ook van je partner een VLIZ-lid 
voor slechts 10 EUR. 

Inschrijven (of lid worden) kan t.e.m. 
1 juni 2016 via de links op www.vliz.be/
lidmaatschap, telefonisch (+32 (0) 59 34 14 
94) of via e-mail (filantropie@vliz.be).

 
PS: Vergeet je VLIZ-lidkaart niet!

Delphine Vanhaecke
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