Programma BOKS-weekend 7 tot 9 oktober 2022
Vrijdag 7 oktober 2022
18.00 uur

Avondmaal, in buffetvorm.

20.00 uur

Animatie

Zaterdag 8 oktober 2022
08.30 uur
Geen tijd om uit te slapen, een heerlijk ontbijtbuffet
staat te wachten op jullie
10.00 uur
Begin je arm- en beenspieren maar te oefenen want we
gaan terug bowlen: Airport Bowl NV, Steense Dijk 186, 8400 Oostende
De jongsten kunnen zich ondertussen uitleven in de
binnenspeeltuin
Eigen vervoer. Dranken zelf te betalen.
12.30 uur

Na de bowling of andere activiteit, iedereen terug voor het middagmaal

Middag

Vrije namiddag, tips vind je in de bijlage.

18.00 uur

Iedereen op tijd terug voor een lekker avondmaal

19.30 uur

Quiz

Tijd om je kennis van zaken op te krikken .... volg actualiteiten, lees de boekskes, snuister in
geschiedenisboeken, etc... want ook dit jaar de overbekende QUIZ!

Zondag 9 oktober 2022
08.30 uur
wacht op je

Moe of niet moe .... je bed uit want het ontbijtbuffet

09.30 uur

Uitchecken

10.00 uur

Zandkastelenwedstrijd of activiteit naar eigen keuze

12.00 uur
Onder het zand of niet, je kan nog genieten van een
lekker middagmaal.
Middag

Afscheid

Bijlage
Zaterdagnamiddag

Vrij te besteden

Voor activiteiten kunnen we jullie het volgende aanbevelen.
'Inschrijven' is niet nodig want iedereen is vrij om te kiezen.
We willen wèl graag weten wat jullie kiezen, kwestie van te weten waar iedereen zich
bevindt :-)
•

Huren van go-carts/ billekarren en/of fietsen:
Deze verhuring ligt aan de zeedijk en op 15 min. wandelen van Vaya Mundo
Oostende.
Adres: Namenstraat 1 (Strandplein/Zeedijk) 8400 Oostende
Meer info: http://www.mickeybikes.be/

•

Fietstocht: Het Groen Lint
Het Groen Lint is een grotendeels autovrije fietsroute die de verrassende buitenrand
van Oostende laat ontdekken. Nieuwe, 21ste-eeuwse parken werden er aangelegd,
zoals het evenementenpark Nieuwe Koers met de sterrenwacht Astropolis, het
innovatieve landbouwpark De Tuinen van Stene en de Oosteroeverduinen met het
uitkijkpunt De Halve Maan. Je fietst door het Geuzenbos, langs de Oostendse Kreken
en het natuurgebied De Zwaanhoek en maakt kennis met de transformatie van de
stadswijk Oosteroever en het vernieuwde zeefront van De Stad aan Zee.
Meer info: https://www.oostende.be/groenlint

•

Kinderboerderij De Lange Schuur:
De Kinderboerderij "de Lange Schuur" ligt aan de rand van Oostende en is een
uitgelezen uitvalsbasis voor het buitengebied van de Stad met het Stadsrandbos en
het historische krekengebied in de onmiddellijke omgeving. De Lange Schuur wil in de
eerste plaats voor kinderen en jongeren een boerderij zijn met een open deur naar
het boerenleven in al zijn aspecten.
Meer info: https://www.delangeschuur.be/

•

Maria Hendrika Park: meer info over het park www.oostende.be/maria-hendrikapark
•

•

Gratis parking:
•

Maria Hendrika, Ieperdreef in GPS invoeren

•

Koninginnenhof, Konderdamkaai in GPS invoeren

Horecazaak: Koninginnenhof: www.koninginnenhof.be
•

•

Groot terras, Speeltuin, bootje of pedalo, mini-golf, go carts

Fotozoektocht: de afstand bedraagt 3 km en vertrekt bij Vaya Mundo

•

Walk of happiness: dit zijn 2 wandeltochten, eentje van 5,5 km en
eentje van 11,2 km. Vertrek Vaya Mundo

•

Straatje in ... een belevenis in Oostende. Deze wandeling neemt je op
een smaakvolle manier op sleeptouw langs verschillende prachtige
erfgoedlocaties, leuke bezienswaardigheden, toffe adresjes. met bonnen
voor proevertjes.
start Koninginnelaan : 3 km
start Marie-Joséplein: 1,5 km

Voor meer info www.visitoostende.be
Bekijk alles rustig en laat ons tijdig jullie keuze weten
Alvast bedankt
Marie-Paul
BOKS vzw - medewerker/adviseur
0486/803453
marie.paul@gmail.com

