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Oosteroever en site Fort Napoleon bruisen in oktober 
 
In oktober is het Oostendse eventbureau Look i Like drie weekends lang de drijvende 
kracht achter vier diverse evenementen op de site aan het bekende Fort Napoleon 
(Oostende). Van champagneweekend en galabal tot Oktoberfest en familieweekend 
voor de vzw Boven De Wolken: er valt heel wat te beleven in de sfeervolle feesttent 
aan de Oosteroever. 
 
“Na anderhalf jaar stilzitten is het meer dan ooit tijd om opnieuw te genieten en samen te 
feesten”, vertelt Quinten Goekint, zaakvoerder van Look i Like. “Dat doen we met vier events 
die telkens een heel gevarieerde doelgroep beogen. De aftrap van de feestmaand is voor 
Boulevard De Champagne. Na zes mooie edities in het Thermae Palace vindt het grootste 
Champagne-event van ons land nu plaats op de gloednieuwe locatie aan het Fort Napoleon. 
Op 1, 2 en 3 oktober overspoelen we je drie dagen lang met de beste champagnes, culinaire 
en lokale lekkernijen, en gratis workshops door lokale, gerenommeerde sommeliers 
waaronder Jason Eerebout. Het hele weekend lang is er doorlopend muzikale animatie en 
word je ondergedompeld in de leukste Franse ambiance en chansons.” 
 
Galabal & Oktoberfest 
 
Op zaterdag 9 oktober trekt iedereen zijn mooiste outfit aan voor het galabal van de 
Koninklijke Roeiclub uit Oostende (KRNSO). “Onze roeiclub is de op 1 na oudste sportclub 
van Oostende”, vertelt voorzitter Daniël Deweert. “Dit jaar vieren we ons 150-jarig bestaan 
met een heuse feestweek, die we spetterend afsluiten met een stijlvol feest aan het Fort 
Napoleon.” 
 
Wie oktober hoort denkt natuurlijk ook onmiddellijk aan het Oktoberfest. Daarvoor hoef je je 
voortaan niet meer te verplaatsen naar München. Op zondag 10 oktober nodigen we 
iedereen uit voor het eerste “Oktoberfest am See”, met o.a. een optreden van het 
Nederlands feestduo De Gebroeders Ko, een special act, en veel oog voor de Duitse 
traditie. Tickets zijn vanaf vandaag beschikbaar via www.chezbabette.be.  
 
Boven de Wolken-familieweekend voor jong en oud 
 
Van vrijdag 15 t.e.m. zondag 17 oktober zetten we met veel liefde onze schouders onder het 
warme familieweekend van Boven de Wolken. De vzw kwam eerder deze week nog in het 
nieuws met een noodkreet om extra (financiële) steun. Geen excuus dus om niet aanwezig 
te zijn op dit weekend bomvol leuke en gezellige activiteiten voor jong en oud.  
 
Anneleen Fransen en Sharon Geirnaert: “Op vrijdag 15 oktober starten we met Night of the 
Stars, een fundraising avond met o.a. een veiling van foto’s van Lieve Blancquaert, 
getuigenissen en een ingetogen optreden van The Starlings. Zaterdag en zondag staat de 
familie centraal. Van lekker ontbijt en leuke barbecue voor de ouders tot springkastelen, 
kindergrime, gekke kapsels en een poppentheater voor de kleinsten. Zondag sluiten we het 
weekend af met een toepasselijke wereldrecordpoging: de grootste menselijke wolk maken. 



Dat record staat momenteel op 1.028 personen, maar samen proberen we het wereldrecord 
te verbreken voor Boven De Wolken. Bij deze een warme oproep aan alle Oostendenaars 
en Oostendse verenigingen om massaal aanwezig te zijn!” 
 
“Met de grote variatie aan evenementen zal een breed publiek het Fort ontdekken. Het is fijn 
om te zien hoe Look i Like met tonnen energie staat te popelen om weer aan de slag te 
gaan. We wensen iedereen een fantastische oktobermaand hier in het Fort!“, aldus 
burgemeester Bart Tommelein. 
 
Meer info & tickets voor alle events: 
 
www.boulevarddechampagne.be 
https://150jaarroeieninoostende.be 
www.chezbabette.be  
www.bovendewolken.be. 
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