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Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een aangepaste parkeerplaats. 
Om de toegang tot het verblijf te 
bereiken moet de bezoeker via het 
binnenplein. De ondergrond van 
het toegangspad varieert van goed 
opgevoegde kasseien naar een 
semiverharding om het houten pad 
naar het terras te bereiken. Aan het 
hellend vlak naar het terras kan hulp 
nodig zijn. De toegang via het terras 
is voldoende breed en drempelloos.
Looproutes en niveauverschillen
Alle ruimtes liggen op de beneden-
verdieping. De doorgangen zijn 
voldoende breed. 
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De polyvalente zaal is bereikbaar 
via het binnenplein en heeft 3 
toegangen. De zaal is vlot toe-
gankelijk en zeer ruim. De eet- en 
leefruimte is ruim en de tafels zijn 

onderrijdbaar. Het terras en de keu-
ken zijn vlot bereikbaar. In de keuken 
zijn de spoelbak en het fornuis 
onderrijdbaar. 
Gemeenschappelijk toilet
Je hebt voldoende draai- en opstel-
ruimte en er zijn beugels voorzien.
Slaapkamer en sanitair  
blok / badkamer
Er zijn 2 toegankelijke slaapkamers 
met samen 6 toegankelijke een-
persoonsbedden. De badkamer 
op de gang heeft een inrijdbare 
douche met douchezit, beugels en 
voldoende opstelruimte. Er is ook 
een doucherolstoel beschikbaar. 
Ook aan het toilet is er voldoende 
opstelruimte en zijn beugels voor-
zien. De wastafel is onderrijdbaar.
Extra
De keuken houdt op aanvraag graag 
rekening met je voedselallergie.

De Oesterput
Oostende
Ben je op zoek naar een verblijf aan de kust voor een weekend, midweek 
of week? De Oesterput biedt accommodatie aan kleine en middelgrote 
groepen, met zelfkook-, half- of volpensionformule. Het domein is 
rustig gelegen aan de rand van Oostende, dicht bij zee en strand. Het 
is een ideaal vertrekpunt voor tal van activiteiten. Het verblijf ligt 
naast een speelbos en vlak bij een meer voor watersportactiviteiten. 
Het jeugdverblijfcentrum is nauw verbonden aan de oesterboerderij. 
Kinderen en jongeren zijn steeds welkom om een kijkje te nemen tussen 
de oesters, levende kreeften, krabben en paling. 

Schietbaanstraat 86 
8400 Oostende 

 +32 59 32 00 38 
 info@jvcoesterput.be 
 www.jvcoesterput.be
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