ZOMER !

NMBS

ZEE!!!!

Praktisch
Hoe gaan we?
Per trein en bus tot het station
Koksijde of tot Oostende en
vervolgens met de kusttram naar Oostduinkerke.
In beide gevallen is een transferdienst mogelijk.

Op kamp

Per auto: de autosnelweg E40 richting Nieuwpoort/Veurne,
afrit 2, richting Oostduinkerke en vervolgens in de
dorpskern linksaf richting Koksijde. Na ongeveer
1 km rechtsaf.
Als jullie niet met de trein komen, gelieve ons tijdig te
verwittigen: vzw Uilekot, tuilekot@gmail.com tel: 053/626436 of sarah via 0494/98 85 28
Waar is ons huisje?

het vissershuis
Westhinderstraat 13 – 8670 Oostduinkerke
Tel. 058/5 14 07 – fax 058/52 02 74
E-mail vissershuis@natuurvriendenhuis.be

aan zee

Prijs/kind: (tot 12j.): 110€; tweede kind aan 75€, derde kind: 50€.
Prijs tss 12j. en 25j.: 150€ ; prijs per volwassene (+25j.): 175€

maa 19 tem vrij 23/08

Prijzen zijn inclusief alle maaltijden. Welkom vanaf 5 jaar of
jonger mits begeleiding van een (betalende) volwassene.

in Koksijde

Programma
Er is ruimte voor vrije tijd, dit spreken
we gezamenlijk af op maandag, idem
wat betreft de dagelijkse kook– en opkuisploeg.

Wat meenemen?
Een goed humeur!
Maar ook…



Aankomst (maandagmiddag):
samen eten, ons installeren, de buurt verkennen, kennismakingsspelletjes, ...



Dinsdag: naar ZEE!!
zwemmen, zandkastelen toernooi, go-car, ...



Woensdag: spelen, spelen, spelen en…een
heuse talentenjacht :)



Donderdag: afhankelijk van het weer: eigen tshirt maken (en vrij) of
dropping, ...
Vrijdag, vertrekdag: ontbijt, opruimen, laatste
spel, en hop, de trein op!











Slaapzak (of lakens en kussensloop)
Handdoek, washandje &
zeep
Tandenborstel, tandpasta,
haarborstel, ...
Verse onderbroeken en kousen :=)
Een klein rugzakje
Zonnecrème, zonnepetje/-sjaaltje
Zwemgerief & stevige schoenen
Reservekledij
Zakgeld (voor souvenirs en/of extra drankjes
aan ‘t zeetje, op een terrasje)
En hopelijk is het niet nodig… een regenjas

Belangrijk:

Indien je medicijnen gebruikt, gelieve deze in
een waterdicht zakje mee te nemen, met een
begeleidend briefje.

Mutualiteitsbriefje + telefoonnummer van een
te bereiken familielid & huidige huisdokter

