Ontdek Batterij Aachen

Openingsweekend - 16 maart en 17 maart
Bezoek Batterij Aachen met gids – Elke eerste zondag van de maand
Erfgoeddag

Openingsweekend - 16 maart en 17 maart
Het provinciedomein is het hele
weekend gratis te bezoeken.
Duik in WOI: Ontdek Batterij Aachen
Batterij Aachen, een uniek
bunkercomplex uit WOI, werd volledig
gerestaureerd en kreeg een nieuwe
museale inrichting.
Aan de hand van beeld, animaties en een
3D-reconstructie duik je in WOI en ontdek je meer over de oorlog op zee, de
kustverdediging en het leven in een kustbatterij. Je kijkt door de ogen van de Duitse
soldaat.
Tussen 10.30 uur en 18 uur zullen gidsen op verschillende plaatsen in het domein een
woordje uitleg geven.

In ANNO 1465, het middeleeuwse vissersdorp in provinciedomein Raversyde, zullen
acteurs de middeleeuwse huisjes opnieuw ‘bewonen’.
Een bijzondere en leuke manier om het museum en de boeiende geschiedenis van het
verdwenen dorp te leren kennen.
Ontdek Batterij Aachen

Bezoek Batterij Aachen met gids – Elke eerste zondag van de maand
Een rondleiding met gids is een unieke
ervaring. Duik in de kustverdediging en
het leven op de kustbatterij.
Vanaf 7 april zal er elke eerste zondag
van de maand om 14 uur een gids u
begeleiden langs de bunkers en
geschutstellingen van Batterij Aachen.
Schrijf vooraf in met een mailtje naar
info@raversyde.be.
Afspraak aan de balie van Atlantikwall Raversyde (Duinenstraat)

Erfgoeddag
Op zondag 28 april is er een
doorlopende workshop Trench Art
(loopgravenkunst) in Batterij Aachen.
Je sluit aan wanneer en zo lang je zelf
wilt.
Naast houtsnedes en schetsboeken
maken, ga je aan de slag met
recupmateriaal.
Je hoeft niet vooraf in te schrijven.

In het middeleeuws vissersdorp Walraversijde ontdek je zowel op zaterdag als op

zondag verschillende ambachten en ga je zelf aan de slag.

Meer weten over onze evenementen?

Provinciedomein Raversyde | Nieuwpoortsesteenweg 636 | 8400 Oostende
Contact: Stefaan Brackx | stefaan.brackx@west-vlaanderen.be | T 059 70 22 85
W www.raversyde.be
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Meer over de provinciale e-zines | Ons privacybeleid

