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Voorwoord

De interactieve tentoonstelling ‘De 
Zwerfafvalexperience’ bracht deze zomer heel wat 
bezoekers naar het Duinenhuis. Veel gezinnen/
grootouders ontdekten samen met hun (klein)
kinderen de grappige spelletjes die kinderen van 6 
tot 12 jaar wat meer leren over omgaan met (zwerf)
afval. We mochten heel wat positieve reacties 
in ontvangst nemen. We zijn dan ook bijzonder 
opgetogen dat heel wat mensen interesse tonen 
in dit belangrijk thema. De tentoonstelling staat 
tijdens de maand september ter beschikking van de 
scholen en zeeklassen. Het groot publiek kan tijdens 
Open Monumentendag op zondag 9 september 
eveneens nog kennis maken met deze interactieve 
tentoonstelling. 
Uiteraard staat er nog heel wat op het programma. 
Met een goed gevuld najaar brengen we een variatie 
aan workshops, activiteiten en stapje voor stapje, met 
steeds meer mensen, gaan we verder op weg naar 
een duurzamer Koksijde.

Van harte welkom in het Duinenhuis!

Voordracht Sterrenjutters: 
Astropolis Oostende gegeven 
door Patrick Jaecques; nieuw te 
bouwen sterrenwacht in Oostende                                                                                                                 
Vrijdag 7 september van 19.30 tot 22.00 u.  

Astropolis is het nog te bouwen ‘Space Science 
Center’ te Oostende dat sterrenkunde en ruimtevaart 
samenbrengt op een leuke, leerzame en doe-gerichte 
manier. En dit voor alle leeftijden. Kom hierover méér 
te weten tijdens deze voordracht!

Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 (leden) - € 5 (niet leden)
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be
www.desterrenjutters.be / info@desterrenjutters.be

Albert Serpieters
Schepen voor leefmilieu

Coverfoto: José Vereecken
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Opendeurdag Sterrenjutter: 
maak kennis met ‘De Sterrenjutters’!                                           
Zaterdag 8 september vanaf 19 u.                                                                                                        

Kom en ontdek de boeiende wereld door een 
telescoop van sterren en planeten in de sterrenwacht 
op het dakterras van het Duinenhuis (bij heldere 
hemel!). Eveneens kun je genieten van een 
planetariumvoorstelling.  
Ook op zondag 9 september tijdens Open 
Monumentendag.

TIP! Vanaf september is de sterrenwacht terug open 
elke derde vrijdagavond van de maand. 
Kalender: zie achteraan! 
Toegang: gratis
Inschrijven en info: info@desterrenjutters.be, 
www.desterrenjutters.be, duinenhuis@koksijde.be
T 058 52 48 17

Open Monumentendag; 
“The Best of” (n.a.v. 30ste editie)                                                           
Zondag 9 september van 10 tot 18 u.  

Het Duinenhuis opent haar deuren! Iedereen is van 
harte welkom in het Duinenhuis en op het dakterras 
waar je een prachtig zicht hebt op duin, strand en 
zee. Kom ook méér te weten over de architectuur 
van het Duinenhuis… Ontdek de interactieve 
tentoonstelling “De Zwerfafval-experience” ; kinderen 
van 6 tot 12 jaar kunnen via interactieve spelletjes 
leren omgaan met zwerfafval. De sterrenwacht op 
het dakterras is eveneens open. Bij mooi weer kun je 
de zon bestuderen en eveneens genieten van een 
planetariumvoorstelling. 

Info: duinenhuis@koksijde.be /  T 058 52 48 17
www.koksijde.be/duinenhuis
www.desterrenjutters.be
Deelname: gratis
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Voordracht: waarom planten-
kleuringen véél beter zijn voor onze 
huid, haar en het milieu                                                                                                                                     
Woensdag 3 oktober van 19.30 tot 21.30 u.                                                                                     

Kom en ontdek waarom plantenkleuringen véél 
beter zijn voor onze huid, haar en het milieu. Isabelle 
Monteny heeft heel wat ervaring en volgde tal van 
opleidingen. Ze wil dit graag met ons delen. Kom 
ook méér te weten over huid- en milieuvriendelijke 
bodyproducten zonder microplastics! Een echte 
aanrader voor iedereen die interesse heeft voor huid- 
en milieuvriendelijke producten!                          

Kostprijs: € 2 (incl. drankje).   
Inschrijven en info: gelieve vooraf in te schrijven via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17                       

Cursus Zeeanimator (NIEUW!)
Vrijdag 12, 19 en 26 oktober – telkens van 9u15 
tot 16u15 in het Duinenhuis.

Ben je gefascineerd door de natuur aan zee en ga 
je graag op ontdekkingstocht met kinderen? Dan is 
de 3-daagse cursus zeeanimator iets voor jou! Na 
het volgen van deze praktische cursus kan je als 
begeleider voor zeeklassen en groepen met kinderen 
bij diverse kustorganisaties ingezet worden tussen 
Knokke en De Panne. Deze 3 vormingsdagen reiken je 
een basiskennis aan over het omgaan met kinderen, 
aanspoelsels en kustnatuur, maar ook over de plastic 
soup. Je trekt richting strand en duinen voor enkele 
veldwerksessies en gaat verhalend en creatief aan de 
slag in de natuur. Ook zeeanimatoren die zich willen 
bijscholen kunnen deelnemen.

Inschrijven en Info:  www.weekvandezee.be - 
weekvandezee@west-vlaanderen.be 

© Philippe Clabots
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Vroege ochtendwandeling met 
fairtrade-ontbijt
Zaterdag 6 oktober om 6 u - 
start aan het Duinenhuis

Onder leiding van natuurgids Luc David trekken 
we voor een stevige ochtendwandeling door de 
Schipgatduinen en maken we kennis met de 
prachtige fauna en flora terwijl we genieten van 
de zonsopgang. Tevens zoeken we achter sporen 
van oude glorie ten tijde van de “duneboertjes en 
strandjutters” en verhalen van schelpen en andere 
strandvondsten. Nadien smullen we van een (h)eerlijk 
fairtrade-ontbijt in het Duinenhuis.

Gids: natuurgids Luc David
Kostprijs: € 5
Inschrijven: vóór 2 oktober via duinenhuis@koksijde.be 
T 058 52 48 17 – max. 25 deelnemers

Voordracht Sterrenjutters: kom méér 
te weten over het microklimaat aan 
de kust. 
Deze boeiende voordracht wordt gegeven 
door Eva Clockaerts – gewezen weervrouw 
VTM en radiopresentator Q-Music en Joe FM en 
Steven Caluwaerts van de UGent.                        
Vrijdag 5 oktober van 19.30 u-22.00 u. 

Het lokale klimaat in een stad vertoont aanzienlijke 
verschillen met dat in het omliggende landelijke 
gebied. Een gekend voorbeeld hiervan is het 
zogenaamde stedelijke hitte-eiland effect. Om het 
stadsklimaat in Gent in kaart te brengen heeft de 
UGent het unieke MOCCA (Monitoring the City’s 
Climate and Atmosphere) project opgestart en een 
netwerk van weerstations in de stad geplaatst. Kom 
hierover méér te weten tijdens deze voordracht!

Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 (leden) - € 5 (niet leden)
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be
www.desterrenjutters.be / info@desterrenjutters.be
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Veggie en fairtrade koken met EVA
Dinsdag 9 oktober om 19 u

Maak je geregeld veggie maaltijden klaar, maar 
ben je op zoek naar meer inspiratie? Dan is deze 
workshop wat je zoekt. Omdat het Week van de 
Fairtrade is, gebruiken we in deze workshop heel 
wat eerlijke producten. Deze producten voldoen niet 
alleen aan bepaalde milieuvereisten, de boeren die 
ze produceren krijgen er ook een eerlijk loon voor. Dat 
kunnen we alleen maar toejuichen!

Gids: lesgever EVA vzw
Kostprijs: € 20
Inschrijven: vóór 4 oktober via duinenhuis@koksijde.be 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers

Fairtrade@home - 
chocoladeproeverij
Woensdag 10 oktober om 19 u

Laat je tijdens de Week van de Fair Trade 
onderdompelen in (h)éérlijke chocolade! Proef 
chocolade in al zijn geuren en kleuren, en leer wat 
je er zelf mee kan maken. We maken een lekkere 
moelleux, een spicy chocolademelk, een heerlijke 
chocolademousse en chocoladerotsjes. Ondertussen 
vertellen we je graag het verhaal achter de 
chocolade en welke impact eerlijke handel heeft op 
het leven van de cacaoproducenten in het Zuiden.

Organisatie: i.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen
Kostprijs: € 6
Inschrijven: vóór 5 oktober via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers

© Pixebay
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Lezing: Macro en dichtbij fotografie 
door Devid Camerlynck.
Woensdag 10 oktober om 19.30 u.

Devid is reeds 8 jaar voorzitter van de Poperingse 
fotoclub. Zelf is hij een allround fotograaf, 
zowel landschap, sport-, voeding-, macro- als 
materiefotografie komen aan bod. Ook in zijn 
materiaalkeuze is hij verrassend, zowel Canon als 
Nikon. Devid zal ons zijn ervaring in macro- en dichtbij 
fotografie delen tijdens zijn lezing. Je kan alvast zijn 
werk bewonderen op www.devid.be.

Organisatie: fotoclub CoxyPics i.s.m. het Duinenhuis
Kostprijs: 3 euro (leden) - 6 euro (niet leden)
Inschrijven: via www.coxypics.be/activiteiten - 
info@coxypics.be

© Mia De Witte

© José Vereecken

© Duinenhuis

© Guy Ocquet

Enkele prachtige natuurfoto’s
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©  Johan Boonefaes

© Philippe Clabots

© Marleen Delmulle

© Eddy Wellens

© Renaat Callewaert

© Yannick Lemort
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Nacht van de Duisternis: een avond 
vol boeiende en geheimzinnige 
ontdekkingen!
Zaterdag 20 oktober – vrije start tussen 19.30 u. 
en 20.30 u. aan het Duinenhuis

Wandel door de Schipgatduinen en kom onderweg 
leuke standjes tegen met verrassende verwijzingen 
naar de nacht van de duisternis. Maak kennis met 
de leefwereld van enkele bijzondere nachtdieren en 
laat je verwonderen door de prachtige sterrenhemel. 
Gewapend met een zaklamp kunnen kinderen 
onderweg een leuke puzzel oplossen en hiermee een 
kleine attentie verdienen.
Na de wandeling kan je in de Sterrenjutter, bij heldere 
hemel, prachtige hemellichamen bewonderen. 
Eveneens kun je genieten van een lekker 
deugddoend soepje!  

Organisatie: Natuurpunt Westkust i.s.m. dienst Milieu 
en Duurzame Ontwikkeling, de Sterrenjutters en het 
Duinenhuis.
Info: duinenhuis@koksijde.be
Deelname: € 2 (inclusief soep) 

© Emmanuel Fabel

Duinenhuis  Koksi jde,  Bakker i jmuseum Veurne
en garnaalkruiersc lub De Spanjaardbank s laan

de handen in e lkaar  voor Bakvissen aan
zee.  Bereid je  e igen middagmaal :  van meel  tot

brood,  van zee tot  bord!    

Onder deskundige begeleiding bak je eerst je eigen
broodjes met lokaal meel van de Zuid-Abdijmolen.
Daarna trek je de zee in met enkele doorwinterde
garnaalkruiers om garnalen te vangen. 's Middags
eet je al dat lekkers gezellig samen op!

Zaterdag 13 oktober  • 8u30-14u (laagtij!)

Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7,
8670 Koksijde

Iedereen vanaf 12 jaar. Jongere kinderen
zijn welkom om een handje toe te steken bij
(groot)ouders, broer, zus, ...

 058 52 48 17 of duinenhuis@koksijde.be

WWW.BAKKERIJMUSEUM.BE 
WWW.KOKSIJDE.BE/DUINENHUIS

+ 12 jaar: € 22 (2x workshop, lunch + drankje
incl.) 
mee-eters: €6/broodje (vermelden bij inschrijving)

WAT?

WANNEER?

WAAR?

VOOR WIE?

PRIJS?

INSCHRIJVEN?

MEER INFO?

Van meel tot brood, van zee tot 
bord!  - Gezellig ‘culinair’ samenzijn 
in het Duinenhuis!                                                                                                              
Zaterdag 13 oktober van 8.30 tot 14 u (laagtij!)

Duinenhuis Koksijde, Bakkerijmuseum Veurne en 
garnaalkruiers De Spanjaardbank slaan de handen 
in elkaar voor Bakvissen aan zee. Bereid je eigen 
middagmaal: van meel tot brood, van zee tot bord! 
Onder deskundige begeleiding bak je eerst je eigen 
broodjes met lokaal meel van de Koksijdse Zuid-
Abdijmolen. Daarna trek je de zee in met enkele 
doorwinterde garnaalkruiers om garnalen te vangen. 
’s Middags eet je al dat lekkers gezellig samen op! 
Iedereen kan deelnemen. Kruien kan vanaf de leeftijd 
van 12 jaar.

Organisatie: Duinenhuis Koksijde & Bakkerijmuseum 
Veurne i.s.m. De Spanjaardbank
Kostprijs: (+)12 jaar: € 22 (= 2 x workshop, lunch 
+ drankje incl.) / mee-eters: € 6/broodje (graag 
vermelden bij inschrijving)
VOORAF inschrijven: duinenhuis@koksijde.be 
T 058 52 48 17 – max. 20 deelnemers
Meer info: www.bakkerijmuseum.be
www.koksijde.be/duinenhuis
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Yoga-wandeldag
Zaterdag 27 oktober van 9 u tot 14 u. 

Start de dag met een ontspannende, lange yogales 
op het dak van de duinen. Word één met de natuur 
en kom volledig tot rust.
Na een hartverwarmend drankje maken we een 
stevige wandeling op het strand en door de duinen. 
Picknicken gebeurt onderweg. 

Yoga-docente: Sigrid Rondelez
Praktisch: matje, dekentje en kussen meebrengen 
alsook je afvalarme picknick. Voorzie losse sportieve 
kledij voor de yogales en een regenjas en stevige 
schoenen voor de wandeling.
Kostprijs: €15 p/p
Vooraf inschrijven + info: duinenhuis@koksijde.be 
T 058 52 48 17 

Workshop milieuvriendelijke kaarsen 
leren maken
Donderdag 25 oktober van 14 u tot 16 u

Benieuwd hoe je met natuurlijke ingrediënten en 
op een eenvoudige manier een leuke kaars kan 
maken? We maken gebruik van o.a. plantaardige 
milieuvriendelijke wassen en natuurlijke kleur- en 
geurstoffen die je zelf kan kiezen. Deze kaarsen zijn 
niet schadelijk voor het milieu zoals bij parafine. 

Lesgever: Erika Leuridan, herborist
Kostprijs: € 10 (incl. kaarsen)
Inschrijven: vóór 19 oktober via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers
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Kinderactiviteit (7-12 j) - 
zeewierworkshop met een snuifje 
Halloween
Woensdag 31 oktober van 13 tot 17 u.

Ooit al zeewier van dichtbij bekeken? Waar zit de spin 
in dat web?
Ooit al zeewier-cake geproefd? Vreemd en groen 
maar mmmm oh zo lekker!
Heb je zin om te speuren naar zeewieren op het 
strand en op ontdekking uit te gaan? Schrikt het 
jou niet af om iets onbekends te roeren, bakken en 
proeven in onze keuken? We overgieten vandaag 
alles met een snuifje Halloween.
Schrijf je snel in voor dit drie-in-één arrangement op 
maat van 8- tot 12-jarigen. Deze activiteit vindt plaats 
op het strand en in het Duinenhuis.

Begeleiders: Marjan Janssens en Lut Van Malderen
Praktisch: start aan Duinenhuis
Kostprijs: € 7,00
Doelgroep: kinderen van 7 tot 12 jaar  
(max. 15 deelnemers)
Inschrijven: vóór 29 oktober via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

Voordracht Sterrenjutters: Toekomst 
van het heelal – door Claude Doom
Vrijdag 2 november van 19.30 u-22.00 u. 

Claude Doom is geen onbekende meer voor 
de Sterrenjutter. Hij heeft reeds verschillende 
voordrachten gegeven in het Duinenhuis. Het verleden 
van het heelal kennen we vrij goed, maar wat met 
de toekomst? En wat met sterren en sterrenstelsels? 
Ze hebben niet het eeuwige leven, dus moeten ze 
ooit verdwijnen. In deze voordracht onderzoeken 
we aan de hand van onze huidige kennis van de 
natuurkunde hoe de verre toekomst van het heelal 
er zou kunnen uit zien, lang nadat onze Zon een witte 
dwerg is geworden…

Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 (leden) - € 5 (niet leden)
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be
www.desterrenjutters.be / info@desterrenjutters.be
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Lezing: Landschaps- en 
natuurfotografie - door Jan Decreton
Woensdag 7 november om 19.30 u.

Jan Decreton, geboren te Veurne maar groeide 
op aan de kust. Docent fotografie aan de Halse 
Kunstacademie de Meiboom en Sint-Lucas Antwerpen 
(Karel de Grote Hogeschool). Hij werkte als beeldend 
kunstenaar aan diverse kunstprojecten, publicaties 
en kunstboeken. Als natuurgids en -fotograaf is hij 
gefascineerd door fauna en flora en in het bijzonder 
onze gevleugelde dieren. Hij werkt momenteel aan 
zijn opus magnum over het Hallerbos, een naslagwerk 
dat in het najaar verschijnt. 

Organisatie: fotoclub CoxyPics i.s.m. het Duinenhuis
Kostprijs: € 3 (leden) - € 6 (niet leden)
Inschrijven: via www.coxypics.be/activiteiten - 
info@coxypics.be

© Pixebay

Zeewierwandeling
Zondag 18 november om 14 u aan het 
Elisabethplein

Tussen de vele mesheften, de kleurrijke nonnetjes 
en de geribde kokkels liggen zwarte slierten van 
zeewier, sommige met dikke knotsen, andere net een 
zwarte lintmeter en af en toe een flinterdun groen 
‘slablaadje’. Tijdens de zeewierwandeling verneem je 
het boeiende ‘levensverhaal’ van knotswier, riemwier, 
zeesla en de vele andere soorten zeewieren. Het 
wordt een actieve zoektocht naar strandvondsten die 
eindigt in het Duinenhuis waar bijkomende informatie 
te vinden is over de vele toepassingen van zeewier 
o.a. in de voeding, de medische wereld maar ook in 
de industrie.
Trek dus je stapschoenen of je laarzen aan en kom 
mee speuren naar de zeewiervondsten!

Gids: Marjan Janssens, herborist en natuurgids
Kostprijs: € 2 (max. 25 deelnemers)
Inschrijven: vóór 13 november via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17

© Pixebay
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Koken met zeewieren
Maandag 19 november om 19 u

Kookprogramma’s vertellen ons de laatste jaren 
dat zeewier een waardevolle aanvulling is van onze 
voeding. Meer nog, het is – volgens kenners – een 
oergroente, een echte vergeten groente die bij geen 
enkele maaltijd mag ontbreken.
In deze workshop vernemen we meer over het 
zeewieraanbod te koop in de natuurwinkels en 
gespecialiseerde zaken, hun eigenschappen en 
toepassingen. Enkele soorten verwerken we in 
eenvoudige receptjes en we worden aangemoedigd 
thuis verder te experimenteren op basis van een 
bundel met tips en aanwijzingen.
Zin om iets meer te weten te komen over 
de voedingswaarde van de verschillende 
zeewiersoorten? Schrijf je dan zeker in voor de zeewier-
kookworkshop!

Lesgever: Marjan Janssens, herboriste en natuurgids
Kostprijs: € 13 incl. bereidingen (max. 15 deelnemers)
Inschrijven: vóór 14 november via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17

© Pixebay

Lezing door Sebastiaan Hanoulle:  
over de ‘bijen’ voor plantenlief-
hebber, moestuinier, imker of andere 
geïnteresseerde met voelsprieten 
voor de natuur in eigen omgeving.
Woensdag 21 november van 19 tot 21 u. 

Tijdens deze presentatie bekijken we een jaarkalender 
door de ogen van honing- en andere bijen. We 
doorlopen de werkzaamheden in de tuin, geschikte 
planten voor bijen en andere insecten en halen 
hier praktische tips uit om in de eigen tuin insecten 
te helpen. Ook de jaarcyclus in het bijenvolk wordt 
uitvoerig besproken.

Organisatie: i.s.m. Velt Westkust & Vormingplus
Kostprijs: € 4 (incl. drankje)
Inschrijven: via www.vormingplusow.be  
oostende@vormingplus.be – T 059 50 39 52 
of via Velt Westkust: erika.blomme14@scarlet.be  
T 0486 96 94 72
min. 10 – max. 30 deelnemers

© Pixebay
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Voordracht Sterrenjutters: 
Interstellair stof en waarnemen als 
professioneel astronoom – 
door Marjorie Decleir.                                                                                                                           
Vrijdag 7 december van 19.30 u-22.00 u. 

Vaak lijkt de band tussen amateursterrenkundigen en 
professionele sterrenkundigen ver te zoeken. Eén ding 
hebben ze echter gemeen, en dat is hun passie voor 
sterrenkunde.
In deze voordracht komt Marjorie Decleir, 
doctoraatsstudente aan de UGent en tegelijk lid van 
de VVS en JVS, vertellen over haar job en hobby.
Deze jonge wetenschapster uit Lichtervelde zal 
uitleggen wat haar dagelijkse taken zijn aan de 
universiteit, wat het inhoudt om professioneel 
sterrenkundige te zijn en aan wetenschappelijk 
onderzoek te doen, in België en in de rest van de 
wereld. 

Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 (leden) - € 5 (niet leden)
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be
www.desterrenjutters.be / info@desterrenjutters.be

Duurzame kookworkshop 
‘Vegetarische seizoenpizza’s’
Woensdag 5 december om 19 u

Het principe van de pizza leent zich zeer goed om 
creatief mee aan de slag te gaan. Een pizza kan 
namelijk zoveel meer zijn dan een ronde deeg 
met tomaat en kaas. In deze les leer je een pizza 
op te bouwen vanuit verschillende ideeën en 
seizoensgebonden groenten en kruiden. Je maakt 
verrassende, kleurrijke, gezonde maar vooral ook 
smakelijke en eenvoudige pizza’s. Je pizza’s kunnen 
er op deze manier doorheen de seizoenen telkens 
helemaal anders uitzien. Je leert in deze les ook zelf 
een lichte pizzadeeg maken zonder gist.

Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De Zonnekeuken’ 
uit Assebroek
Kostprijs: € 25 Standaardprijs; € 21 Voordeeltarief
Inschrijven: vóór 1 december via www.vormingplusow.be 
of T 059/50 39 52 – aantal deelnemers beperkt
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Duurzame kookworkshop 
‘Vegetarische seizoenlasagnes’
Woensdag 12 december om 19 u

Een lasagne leent zich zeer goed om creatief mee 
aan de slag te gaan op het ritme van de seizoenen. 
Een lasagne kan zoveel meer zijn dan een laagje 
tomatensaus afgewisseld met witte saus en kaas. 
In deze les maak je met de ingrediënten van het 
moment verrassende, kleurrijke maar vooral ook 
eenvoudige vegetarische lasagnes. Zo kan je lasagne 
er doorheen de seizoenen telkens helemaal anders 
gaan uitzien. Je leert het principe van de lasagne 
kennen alsook waarop te letten bij het maken 
ervan. De lasagne is vooral ook zeer geschikt om 
overschotjes in te verwerken. Je neemt op het einde 
van de les je eigen vegetarische lasagne mee naar 
huis.

Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De Zonnekeuken’ 
uit Assebroek
Kostprijs: € 25 Standaardprijs; € 21 Voordeeltarief
Inschrijven: vóór 8 december via www.vormingplusow.be 
of T 059/50 39 52 – aantal deelnemers beperkt

Overzicht gratis geleide
wandelingen najaar 2018

Bij deze wandelingen is het niet nodig om vooraf in 
te schrijven!
voor info: duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17

Zondag 16 september om 14 u.
Op zoek naar Zeepaddenstoelen, kwalvlooien en 
andere zeeorganismen
Gids: Ingrid Jonckheere 
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)                     
Afstapplaats tram: Lejeunelaan.  

Zondag 23 september om 14 u. 
Ontdek alles over de bessen die groeien in de 
Schipgatduinen! Waarom is o.a. de duindoornbes zo 
belangrijk voor mens en dier?
Gids: Marjan Janssens
Startplaats:  parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)                     
Afstapplaats tram: Lejeunelaan.  

Zondag 28 oktober om 14 u.
Een boeiende en leerrijke herfstwandeling in het 
Hannecartbos. Je komt o.a. méér te weten over de 
verschillende soorten bomen…
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Infobord, Loze Vissertjespad Oostduinkerke 
(Mariapark)                                    
Afstapplaats tram: Groendijk Oostduinkerke
Honden niet toegelaten
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Zondag 4 november om 14 u. 
Bessen in de herfst; een kleurrijke bessenwandeling 
in de Noordduinen
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Infobord t.h.v. Zuid-Abdijmolen,  
J. Van Buggenhoutlaan Koksijde-bad
Afstapplaats tram: Ster der Zee

Zondag 25 november om 14 u. 
Leerrijke wandeling over de gevolgen van de 
globale opwarming voor onze natuur in de 
Schipgatduinen
Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)                                   
Afstapplaats tram: Lejeunelaan 

Zondag 9 december om 14 u.
Leerrijke wandeling over de gevolgen van de 
globale opwarming voor onze natuur in de 
Schipgatduinen
Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)                                   
Afstapplaats tram: Lejeunelaan 

Zondag 16 december om 14 u. 
Midwinterwandeling in het Kerkepannebosje
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Infobord bocht Jan Van Looylaan  
Sint-Idesbald
Afstapplaats tram: Sint-Idesbald (eindje stappen!)
Honden niet toegelaten

Zondag 30 december om 14 u. 
Op zoek naar zeeorganismen op het Winterse strand
Gids: Ingrid Jonckheere 
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)                     
Afstapplaats tram: Lejeunelaan.  

De Sterrenjutters

Neem een kijkje in onze sterrenwacht op het dakterras 
van het Duinenhuis en laat je betoveren door 
prachtige hemellichamen! (Bij heldere hemel)
De Lokale Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde 
opent de sterrenwacht elke derde vrijdagavond van 
de maand voor het publiek. De toegang is gratis.
 

Sterrenkijkmomenten (gratis toegang)
• Vrijdag 21 september van 21 tot 23 u.
• Vrijdag 19 oktober van 20 tot 22 u.
• Vrijdag 16 november van 20 tot 22 u.
• Vrijdag 21 december van 20 tot 22 u

Voordrachten De Sterrenjutters
-  start telkens om 19.30 uur
-  kostprijs: € 4 voor leden en € 5 voor niet-leden 
-  inschrijven: www.desterrenjutters.be/cursus  

of via info@desterrenjutters.be  
of via duinenhuis@koksijde.be   

• Vrijdag 7 september 
• Vrijdag 5 oktober
• Vrijdag 2 november
• Vrijdag 7 december        
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Duinenhuis Koksijde

Bereikbaarheid
Het Duinenhuis is enkel te voet of met de
fiets bereikbaar. Parkeren is mogelijk op het
Elisabethplein of omliggende straten.
Via het duinenpad of de Bettystraat (a/d
Koninklijke Baan) bereik je het Duinenhuis.
Met het openbaar vervoer stap je af aan de
tramhalte ‘Lejeunelaan’. Via de Koninklijke
Baan en Bettystraat bereik je het Duinenhuis.

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

Contactgegevens
Natuureducatief centrum Duinenhuis
Bettystraat 7 p/a Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T +32 (0)58 52 48 17
duinenhuis@koksijde.be
www.koksijde.be/duinenhuis
www.koksijde.be/sterrenjutter

Volg ons op www.facebook.com/Duurzaam.Koksijde   


