
MUZIEKWEEKEND 2019 
 

Beste muzikanten van Dynamic  

 

Na een deugddoende vakantie is het tijd om er weer eens stevig in te 

vliegen. Van vrijdag 13 t.e.m. zondag 15 september gaan we met z’n allen 

op muziekweekend naar Oostende!  

 

We kijken uit naar de samenwerking met Hans Peter Janssens en Deborah De 

Ridder voor het musical-concert van 19 oktober. Dit vergt echter eerst 

heel wat voorbereiding. De arrangementen liggen klaar. Ja, onze chef heeft 

zich eens goed laten gaan deze zomer. Om de nieuwe arrangementen in te 

studeren, trekken we ons ook dit jaar weer terug in de Oostendse duinen. 

Het is de bedoeling dat we ook nu weer met een voltallig orkest van de 

zeelucht gaan profiteren … en musiceren, natuurlijk! 

 

Hieronder volgt wat informatie over onze verblijfplaats, die we al enkele 

jaren op rij verkenden en positief beoordeelden: 

 

Adres  

 

Duin en Zee 

Fortstraat 128   

8400 Oostende 

 

 

Gebouw 

 

• 2 ruime dagzalen 

o repetitiezaal 

o eetzaal  

o beide met koelkast 

• Ruime keuken met 2 koelkasten, 2 diepvriezers, stomer, vuur met 4 

bekkens, 1 apart bekken, snijmachine, reuzemixer, potten, pannen ... 

Kortom: alles wat nodig is, mooi geordend, geteld en in kasten 

gezet. 

• Aparte afwaskeuken met afwasmachine. 

• Héél mooie kamers van 4 of 6 personen, met recente meubels en 

inrichting.  Iedere kamer heeft douche met lavabo en apart toilet. 

• Opkuis gebeurt door personeel van Duin en Zee. 

• TV met dvd, vaste en mobiele muziekinstallatie met tuner, 

versterker, dvd en aansluiting voor iPod, prikborden, magneetborden, 

gratis internet, beamer te huur. 

Algemeen gaat het dus om een zéér propere en moderne verblijfplaats met 

een ideale ligging en prima sanitair! 

 

Meer info: http://www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be/ 

http://www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be/
http://www.jeugdverblijfcentrumduinenzee.be/


 

Kostprijs 

 

Normaal gezien ligt de kostprijs van een verblijf vast op €90 p.p., maar 

om het voor iedereen mogelijk te maken om deel te nemen aan het 

muziekweekend, heeft het bestuur opnieuw beslist om aan de muzikanten een 

reductie toe te staan van €25 zodat de deelnameprijs vastgesteld wordt op 

€65 (maaltijden en overnachting op basis van min. 4 personen per kamer 

inbegrepen).  

 

Deze reductie is mogelijk doordat er een financiële tegemoetkoming zal 

worden gedaan vanuit de kas. Daarnaast wordt er een snoepverkoop 

georganiseerd (nieuwe soort snoepjes) die Dynamic in staat moet stellen om 

het verschil te overbruggen. Het zou dan ook fijn zijn mocht iedere 

muzikant/deelnemer zijn steentje (snoepje in dit geval) willen bijdragen. 

De details over deze actie worden binnenkort meegedeeld. 

 

• Prijs kinderen -12 jaar (ongeacht leeftijd): €35 

• Dagjesmensen: €20 

• Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 1 of 2 overnachtingen. De 

prijs blijft dezelfde, namelijk €65 per persoon. 

 

Programma 

 

Het hoeft niet meer te worden gezegd dat er 

gerepeteerd zal worden op het muziekweekend. Toch 

beperkt ons verblijf in Oostende zich niet tot 

repeteren, repeteren en nog eens repeteren.  

Zo zal er ook mogelijkheid zijn om aan het strand 

en de zee te wandelen. De moedigen onder ons kunnen 

een duik nemen in het  frisse water. We voorzien 

een avondactiviteit en het eten zal weer lekker 

smaken! Het volledige programma volgt later, maar 

de ambiance is opnieuw verzekerd! 

Heb je zelf nog suggesties qua activiteiten? Stuur ze zeker door! 

 

Vervoer 

 

We gaan met auto’s naar onze verblijfplaats in Oostende. Wie geen vervoer 

ter beschikking heeft, kan een seintje geven aan Annemie. Ook wie nog een 

plekje in de aanbieding heeft, kan dat doorgeven. Op die manier trachten 

we zo veel mogelijk samen te rijden: dat maakt het onderweg ook al 

gezellig! 

 

Oostende is prima bereikbaar per trein. Daarna neem je de tram richting 

Knokke en je stapt af aan de halte ‘Duin en Zee’. Heel gemakkelijk en 

filevrij! 

 

 



Meenemen 

  

Wat jij zeker moet meenemen: 

 

• Verplicht: onderlaken en kussensloop! 

• Andere lakens, dekens of een slaapzak (dekens zijn te huur, mits een 

seintje vooraf en tegen betaling). 

• Instrument, partituren, eventueel extra partituren die jij met een 

kleinere groep wil instuderen 

• Een persoonlijke muziekstaander. 

• Een zaklantaarn 

• Goed humeur 

  

Persoonlijke spullen: 

 

• Pantoffels zijn verplicht!!! 

• Handdoeken, washandjes, badhanddoek 

• Toiletgerief 

• Zwemkledij 

• Pyjama, nachtkleed 

• Vrijetijdskleding (die vuil mag worden) 

• Regenkledij 

• Een warme trui voor de Belgische avonden  

• Stevige wandelschoenen en/of sportschoenen 

• Zakgeld voor drank … 

• Eventueel fototoestel 

  

Indien mogelijk:  

 

• Gezelschapsspelen, basketbal, volleybal, voetbal, schepjes, 

emmertjes, zwembandjes, de zon … 

 

Voor de twijfelaars ... 

 

... enkele argumenten: 

 

• Je had enkele jaren geleden in Loppem toch iets te veel een 

‘scoutsgevoel’? Geen zorgen: de nieuwe locatie is modern, verzorgd 

en proper. Inschrijven dus! 

 

 



• Je vond het niet zo fijn dat we ons verblijf in het Merkenveld 

moesten delen met andere groepen? Ook voor jou is er goed nieuws: we 

huren dit gebouw privé, dus enkel voor onze groep. Inschrijven dus! 

 

• Je muist er al eens graag vanonder voordat de opkuis gedaan is en je 

vond dat toch een beetje vervelend? Geen stiekem gedoe meer: de 

opkuis gebeurt door het personeel van Duin en Zee. Enkel de keuken 

dient nog opgeruimd te worden na ons verblijf en zeg nu zelf: dat is 

toch zeker te doen? Inschrijven dus! 

 

• Je houdt van lekker eten? Waar wacht je nog op? 

 

 

Inschrijven en betalen 

 

Inschrijven kan via de website. Je vindt daar een inschrijvingsformulier, 

waarin je duidelijk dient aan te geven van wanneer tot wanneer je 

inschrijft én of je blijft eten. 

 

Gelieve het inschrijvingsgeld (graag zo snel mogelijk, maar zeker) VOOR 8 

SEPTEMBER 2019 als volgt te betalen: 

 

• Ofwel cash bij Annemie  

• Ofwel per overschrijving op IBAN nr: BE66 0012 8787 3343 op naam van 

Dynamic Symphonic Band vzw, p/a Leliënlaan 4 te Dendermonde.  

Vermeld duidelijk “muziekweekend”, jouw naam en het aantal 

deelnemers waarvoor je betaalt. 

 

Toch nog vragen? 

 

Met vragen kan je steeds bij Annemie terecht op het nummer: 

0473/96.77.55., mailen kan ook naar dynamic@skynet.be 

 

 

Wij kijken er al naar uit! 

 


