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Zomer

We hebben al even kunnen genieten van het
zomerse weer. Hopelijk kunnen we dit tijdens de
zomermaanden ook doen. 

Onze programmatie is er alvast klaar voor. 
Met uitstappen naar Bellewaerde en De Lokerse
feesten ziet het er al goed uit. Maar er staan ook veel
andere activiteiten op de planning. 

Benieuwd naar wat we nog in petto hebben?
Bekijk onze programmatie in dit boekje of op de
website www.briekvrijetijd.be. 

Voorwoord

Bootsea festival

Op 22 september 2022 gaat de vierde editie van
Bootsea festival door en het wordt een knaller van
formaat, een zomerfestival aan zee met top DJ’s, een
fantastische sfeer en een uitbundig publiek.

Dit jaar hebben CAMILLE, Guga baul, Kobe Ilsen
& Viktor Verhulst, DJ Jack, De Bromeo's, De
Bobby's, DJ Turbeau en Michael Schack al
toegezegd voor een spetterende performance.

Info en tickets: www.bootsea.be





Afspraken

Wanneer

Tijdstip

Plaats

Inschrijven

Afspreekpunt

Prijs

Opgelet



Juli



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Kubb + ijs

Een klassieker in ons aanbod.
Kubb. Kubb is het Zweedse
woord voor 'houten blok'. Gooi jij
alle blokken en de koning als
eerste omver? Kroon je tot beste
Kubber van Briek!

 Afsluiten doen we met een ijsje!

Dinsdag 5 juli

14 uur - 16 uur

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
Achturenplein 3
8400 Oostende

€8 (begeleiding,
activiteit, ijsje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Bellewaerde

Durf je op de 'boomerang'? of
liever een rustigere attractie?
Vandaag krijgt iedereen de kans
om zijn favoriete attractie te
doen. In Bellewaerde kan je ook
verschillende dieren zien zoals
leeuwen en giraffen.

Kortom, een dagje
pretparkplezier vol beestige
kriebels.

Woensdag 6 juli

9 uur - 18 uur 

We spreken af aan 'Hotel
Melinda' om 8u45

Hotel Melinda
Mercatorlaan 21 
8400 Oostende

€65 (Begeleiding, ticket,
vervoer)

Eigen picknick
meebrengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

I love music

Een middag vol muziek. 
Herken je de verschillende
artiesten en liedjes? Ben jij een
danser of een zanger? Toon je
talent en los het mysterie op!

Donderdag 7 juli

14 uur - 16 uur

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

€7 (activiteit,
begeleiding, 4 uurtje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Zwin natuur park

Ga mee op ontdekking en spot
de vele vogels en andere
dieren die in het Zwin te
vinden zijn of verscholen
zitten.

Breng een verrekijker mee om
alles dat tikkeltje dichter te
zien!

Zaterdag 9 juli

9 uur - 17 uur

We spreken om 9 uur af
aan de Briek ruimte

Briek ruimte
Achturenplein 3 
8400 Oostende

€40 activiteit, vervoer,
maaltijd, drankje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Zandsculpturen

DINOSAURUSSEN. Dit is het
thema van de zandsculpturen. En
deze worden gigantisch. Dit jaar
gebruiken ze 6OOO ton zand om
de sculpturen te maken.

Verwacht je naast de gekende
soorten zoals de velociraptor, de
stegosaurus en natuurlijk de
T-Rex ook aan archeologische
taferelen. Indrukwekkend wordt
het in elk geval!

Dinsdag 12 juli 

13u30 - 16u30

We spreken af aan de
briek ruimte om 13u15

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

€25 (ticket, begeleiding,
vervoer, drankje)

In bezit van een
lijnkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Havenrondvaard Zeebrugge

Vandaag trekken we richting
Zeebrugge. We eten onze
picknick op met zicht op zee.
In de namiddag gaan we de zee
op! Onderweg ontmoeten we de
Belgische marinebasis, de
gasterminal en de windturbines
op de strekdam. Het
sterneneiland (met zijn
duizenden zeevogels) en één van
de grootste zeesluizen ter wereld
krijg je er sowieso bij.

Woensdag 13 juli

9 uur - 17 uur

We spreken af om 8u45
aan het spoorhuis

Spoorhuis 
Natiënkaai 1 
8400 Oostende

€30 (activiteit,
begeleiding, vervoer,
drankje, ijsje)

Eigen picknick
meebrengen

In bezit van een
lijnkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Mariakerke Mysterie

Paniek in Oostende: gisteren
werd het mooiste, duurste,
bijzonderste masker van James
Ensor gestolen uit zijn atelier. We
weten dat de diefstal plaatsvond
tussen 21.00 uur en 23.00 uur,
maar voor de rest tasten we in
het duister... Wie heeft het
masker gestolen? Welke slinkse
methode heeft de dief gebruikt?
Waar is het masker nu? We zijn
ten einde raad en hebben jouw
hulp nodig!
 Los jij mee het mysterie op?

Vrijdag 15 juli 

14 uur - 16 uur

We spreken af aan de
Briek ruimte om 13u45

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

€7 (activiteit,
begeleiding, 4 uurtje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night: zomerbar

Yes, het is zomer! We
genieten van de mooie zomer
met een zomerbar. 

Geniet van een (alcoholvrije) 
cocktail en een zomers sfeertje
in onze Briek ruimte 

Vrijdag 15 juli

19 uur - 22 uur

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

GRATIS

Deze avond is er een vrije
toegang. Drankjes te koop
aan de bar



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Schlagerfestival

Kom je meedansen op het
Schlagerfestival in
Middelkerke? Met grote
artiesten als De Romeo’s,
Christoff of Laura Lynn wordt
het zeker een top avond. 

Zin in een avond vol sfeer en
muziek? 

Waar is dat feestje?

Zaterdag 16 juli 

19u30 - 23 uur

We spreken af aan de
pop-up arena om 19u15

€20 (Ticket, begeleiding,
drankje)

Proximus Pop-Up Arena
Westendelaan 94
8430 Middelkerke

Breng een extra centje mee
om eventueel iets te eten of
te drinken



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Rondleiding luchthaven

Ben je geboeid door vliegtuigen
en luchthavens? Dan is deze
activiteit echt iets voor jou. 
We ontdekken de luchthaven
van binnenuit en krijgen een
rondleiding over hoe de
luchthaven precies werkt. 

Een unieke blik achter de
schermen!

Dinsdag 19 juli

13u30 - 16u30 

We spreken om 13u30 af
aan de kiss & ride zone
van de luchthaven

Luchthaven Oostende
Nieuwpoortsesteenweg
887, 8400 Oostende

€15 (Activiteit,
begeleiding, drankje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Regi Live 

Deze avond komt Regi samen
met zijn zangers en
zangeressen naar Middelkerke.
Samen geven ze het beste van
zichzelf. 

Deze avond wordt
gegarandeerd een topfeest! 

Woensdag 20 juli

€30 (Ticket, begeleiding,
drankje)

19u30 - 23 uur

Proximus Pop-Up Arena
Westendelaan 94
8430 Middelkerke

We spreken af aan de
pop-up arena om 19u15

Breng een extra centje mee
om eventueel iets te eten of
te drinken



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Citytrip Brugge

Een bezoekje aan het Venetië
van het Noorden, Brugge. 
We bezoeken het Historium en
het Choco museum. Hoe
wordt chocolade gemaakt en
misschien wel nog toffer, hoe
smaakt de chocolade? 
Proeven maar!

Dinsdag 26 juli

9 uur - 17 uur 

We spreken om 8u45 af
aan het spoorhuis

Spoorhuis 
Natiënkaai 1
8400 Oostende

€55 (activiteit,
begeleiding, vervoer
maaltijd, drankje)

In bezit van een
treinkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Atlantikwall

Atlantikwall Raversyde is een
van de best bewaarde
restanten van de Duitse
verdedigingslinie, met meer
dan zestig bunkers, open en
ondergrondse gangen,
observatieposten en
geschutstellingen.
Wandel doorheen de
geschiedenis van de twee
oorlogen.

Vrijdag 29 juli

13u30 - 17 uur 

We spreken om 13u15 af
aan het spoorhuis

Spoorhuis
Natiënkaai 1
8400 Oostende

€12 (activiteit,
begeleiding, vervoer,
drankje)

In bezit van een
lijnkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night: zomerbar

Vrijdag 29 juli

19 uur - 22 uur

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

GRATIS

Deze avond is er een vrije
toegang. Drankjes te koop
aan de bar

Yes, het is zomer! We
genieten van de mooie zomer
met een zomerbar. 

Geniet van een (alcoholvrije) 
cocktail en een zomers sfeertje
in onze Briek ruimte 



Augustus



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Strandwandeling +

Q Beach house

Een middagje gezonde
zeelucht en ons mooie strand. 
Dit gecombineerd met een
drankje in het welbekende Q-
Beach house. 

Deze middag wordt echt
genieten van de zomer.

Dinsdag 9 augustus

14 uur - 16 uur

We spreken om 13u45 af
aan de Briek ruimte

Briek ruimte 
achturenplein 3 
8400 Oostende

€8 (activiteit,
begeleiding, drankje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Citytrip Gent

Bezoek en ontdek de
historische stad Gent.
We bezoeken het
Gravensteen, een
Middeleeuws  kasteel in het
hartje van de stad. De stad
Gent ontdekken we van op
het water tijdens een
rustgevende boottocht.

Woensdag 10 augustus

9 uur - 18 uur

We spreken om 8u45 af
aan het spoorhuis

Spoorhuis 
Natiënkaai 1 
8400 Oostende

€65 (activiteit,
begeleiding, vervoer,
maaltijd, drankje)

In bezit van een
treinkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Lokerse Feesten

Vandaag trekken we richting de
Lokerse Feesten. Niemand
minder dan DE KREUNERS
treden op en dit willen wij niet
missen. 

Kom samen met ons rocken op
hun bekendste hits!

IK WIL JE, BLIJF BIJ ME, ...

Zaterdag 13 augustus

17 uur - 00u15

We spreken af om 16u45
aan het spoorhuis

Spoorhuis 
Natiënkaai 1
8400 Oostende

€50 (Ticket, begeleiding,
vervoer, frietje,
2 drankjes)

In bezit van een
treinkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Minigolf

Deze voormiddag mag je tonen
waarom jij de beste golfer
van Briek bent.

We nemen de verschillende
holes voor onze rekening en
en doen dit in zo weinig
mogelijk slagen. 

Wij dagen jou uit!

Dinsdag 16 augustus

9u30 - 11u45

We spreken om 9u15 af
aan de Briek ruimte

Briek ruimte 
Achturenplein 3
8400 Oostende

€10 (Activiteit,
begeleiding)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Film op het strand:

Het Wilde Avontuur

Vandaag gaan we naar de cinema op
het strand. Geniet van de zee, het
strand, de zon en een mooie film. 

Het rustige leventje van Buck komt
plotseling op zijn kop te staan
wanneer hij van zijn thuis in
Californië wordt weggerukt en in de
woeste natuur van de Yukon in
Canada terechtkomt tijdens de
Goudkoorts van eind negentiende
eeuw. Als het nieuwste lid van een
postbezorgings-hondenteam,
waarvan hij tot leider uitgroeit,
beleeft Buck het avontuur van zijn
leven. Hij vindt daarmee zijn roeping
in het leven en wordt zijn eigen baas.

Donderdag 18 augustus

14 uur - 19 uur

We spreken om 13u45 af
aan het spoorhuis

Spoorhuis 
Natiënkaai 1
8400 Oostende

€15 (activiteit,
begeleiding, vervoer, 2
drankjes)

In bezit van een
lijnkaart? Gelieve deze
mee te brengen



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night: zomerbar

Vrijdag 19 augustus

19 uur - 22 uur

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

GRATIS

Deze avond is er een vrije
toegang. Drankjes te koop
aan de bar

Yes, het is zomer! We
genieten van de mooie zomer
met een zomerbar. 

Geniet van een (alcoholvrije) 
cocktail en een zomers sfeertje
in onze Briek ruimte 



September



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Project zwemmen

Op woensdagmorgen staan we
opnieuw  klaar om in het Brigitte
Becue zwembad het beste van
ons zelf te geven.

Zin om baantjes te komen
zwemmen of gewoon om wat
samen te ravotten in het water?
Schrijf je dan maar in!

Woensdag 
7, 14, 28 september

9u30 - 11u45

Zwembad Brigitte Becue
Northlaan 14 
8400 Oostende

We spreken af aan
het zwembad om
9.15 uur.

€21
(Volledig project +
Begeleiding)

Vergeet je zwemkledij en
handdoek niet mee te
nemen!

Geen zwemshort 



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Gezelschapsspelletjes

+ Tapas

We halen onze spelletjes collectie
boven en maken er een gezellige
boardgame middag van.
Wist je dat we een aantal nieuwe
gezelschapsspelletjes gekocht
hebben? We hebben voor elk wat
wils!

Dit, in combinatie met
overheerlijke tapas. Het kan niet
anders dan een geslaagde
middag worden.

Dinsdag 6 september

14 uur - 16 uur

We spreken om 13u45 af
in de Briek ruimte

Briek ruimte 
Achturenplein 3
8400 Oostende

€8 (activiteit,
begeleiding, tapas)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night: Bootsea

pre party

Op 22 september gaat de 4de
Editie van Bootsea festival door. 

Deze avond bereiden wij ons
alvast voor op dit fantastisch
festival. 

De muziek wordt voorzien door
een echte DJ die ons alvast in de
festivalsfeer zal brengen.

Vrijdag 9 september

19 uur - 22 uur

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

GRATIS

Deze avond is er een vrije
toegang. Drankjes te koop
aan de bar



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Crea: Message in a Bottle

Vandaag maken we een
'message in a bottle'. Weet jij al
welk bericht je de zee in wil
sturen? Of hou je de fles liever
zelf bij? 

Wees creatief en maak uw
eigen message in a bottle

Dinsdag 13 september

14 uur - 16 uur 

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

We spreken om 13u45 af
in de Briek ruimte

€9 (activiteit,
begeleiding, 4 uurtje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

30 jaar familie

Op zaterdag 17 september
2022 wordt de Lotto Arena in
Antwerpen omgetoverd tot
één groot verjaardagsfeest.
Familie viert dan zijn 30ste
verjaardag en nodigt de fans
van vroeger en nu uit op een
liveshow boordevol spektakel,
nostalgie, humor en
ontroering.

Zaterdag 17 september

13 uur - 21 uur

We spreken om 12u45 af
aan Hotel Melinda

Hotel Melinda
Mercatorlaan 21
8400 Oostende

€45 (Ticket, begeleiding,
vervoer, broodje, 2
drankjes)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Karaoke

Zingen onder de douche is één
ding, zingen op een podium of
voor een publiek is iets anders.
Steel jij  de show op muziek die
jij graag hoort?

Kom zeker af voor deze
leuke namiddag vol muziek!

Dinsdag 27 september

14 uur - 16 uur

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

We spreken om 13u45 af
in de Briek ruimte

€7 (activiteit,
begeleiding, 4 uurtje)



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Briek Late Night: Silent Disco

Vanavond dansen we 'in stilte',
toch voor de buitenwereld. 
Zet een hoofdtelefoon op en
ga volledig los op de
verschillende muziekgenres. 

Dit wordt een fantastische
Silent party!

Vrijdag 30 september

19 uur - 22 uur

Briek ruimte 
Achturenplein 3 
8400 Oostende

GRATIS

Deze avond is er een vrije
toegang. Drankjes te koop
aan de bar



G-sport



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

G-Voetbal KVO/Duinhelm

Woensdagen doorheen
het jaar, uitgezonderd
vakanties

Sportpark De Schorre

Droom je er van om een speler te zijn
van de G-ploeg van KV Oostende?

Train en speel in de outfit van KVO!

De trainingen zijn op bijna iedere
woensdag (behalve in de vakantie)

Teens (tot 18 jaar): 14 uur - 15 uur
Fanions: (+18 jaar): 15u30 - 16u30

Wens je meer info?
Bel of mail ons!

Teens (tot 18 jaar): 
14 uur - 15 uur
Fanions: (+18 jaar):
15u30 - 16u30



Briek@duinhelm.be 
0493 40 91 23 
www.briekvrijetijd.be

Netbal

start nieuw seizoen in
september 5/9, 12/9, 19/9.
Andere data volgen

We spreken af om 18u50
aan de V-Arena

Netbal is een klassieker in ons 
G-sport aanbod.

We trainen in de V-Arena.
Daarnaast nemen we deel een de
netbalcompetite en het afsluitend
netbaltornooi. Op het einde van het
seizoen trekken we met onze ploeg
richting de Specials Olympics.

Heb je interesse om aan te sluiten bij
onze enthousiaste sporters? Je kan
de eerste keer gratis komen
proberen. 

Maandag gemiddeld 3 keer
per maand.
 Van 19 uur - 20u15

€160 voor het volledig
seizoen (begeleiding,
trainingen, competitie,
tornooi)  



Briek outfit te koop

Vanaf nu kan je ook je eigen
unieke Briek trui of T-shirt
kopen!

Trui (geel, grijs, sage): €35
T-shirt (blauw): €15



Volg ons op sociale media 



www.briekvrijetijd.be


