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Voorwoord

Ook in het voorjaar 2018 verwachten we weer heel 
wat scholen en zeeklassen die met veel enthousiasme 
komen proeven van ons strand, de zee en onze 
duinen. Deze kinderen, leerlingen uit het kleuter-, lager- 
en secundair onderwijs zijn telkens onder de indruk 
van wat onze prachtige kust te bieden heeft. 
Met het vormingsaanbod voor volwassenen willen we 
vanuit het Duinenhuis, samen met onze vele gidsen 
en andere medewerkers, ook jullie laten verwonderen. 
We laten jullie kennis maken met zeewieren, 
sponzen, sterren en planeten, heel wat Fairtrade en 
vegetarische producten en nog heel wat meer. 
Kortom, je beleeft ongetwijfeld opnieuw een boeiend 
voorjaar in het Duinenhuis. Neem even tijd om 
ons aanbod door te nemen en schrijf je in voor 
de activiteiten van jouw keuze. Het genieten kan 
beginnen …

Albert Serpieters
Schepen voor leefmilieu

Voordracht door weerman  
Geert Naessens: ‘het weer’
Vrijdag 2 februari vanaf 19.30 u.

Kom méér te weten wat er allemaal aan de hand is 
met ons klimaat. Deze boeiende voordracht wordt 
gegeven door weerman Geert Naessens die ook de 
vaste weerman van Radio 2 en Focus/WTV televisie is.

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS  
“De Sterrenjutters” Koksijde
Kostprijs: € 4 leden lokale afdeling VVS  
“De Sterrenjutters” Koksijde, inwoners Koksijde,  
gidsen Duinenhuis, € 5 euro (niet-leden)
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17
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Voordracht door Joost Schamp: 
Het verhaal van de Koksijdse 
landschaps- en natuurfotograaf.
Vrijdag 16 februari om 19.30 tot 22.00 u. 

In de nog jonge geschiedenis van onze fotoclub 
nodigen we jullie graag uit voor een boeiende en 
inspirerende lezing waarin deze keer ‘de natuur’ 
centraal staat. Het wordt ongetwijfeld genieten 
van een gepassioneerd verhaal van de Koksijdse 
landschaps- en natuurfotograaf Joost Schamp.
Je ziet heel wat telefoto’s van vooral vogels. Niet 
toevallig dat de paden van Kerkuil-medewerkers 
en Joost elkaar kruisen. Op enkele Koksijdse 
locaties bracht Joost o.a. kerkuilen en steenuilen 
in beeld. Van deze laatste soort mocht Joost een 
voorstelling geven voor de contact- en trefdag van de 
Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt. 
Op deze avond geniet je niet alleen van deze visuele 
voorstelling maar krijg je heel wat fotografietips en 
observatietechnieken waarmee je meteen zelf aan de 
slag kan.
Aansluitend is er de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Organisatie: CoxyPics en NWG de Kerkuil
Kostprijs: gratis
Inschrijven: https://goo.gl/forms/RjTsgPyyvQCtab0t2

Workshop ‘Maak je eigen flesje met 
schuimend badzeezout en geniet 
van een heerlijk voetbadje!’ 
Donderdag 15 februari van 10 tot 12 u. 

We kiezen zelf een geurtje en kleurtje voor het 
schuimend badzeezout en vullen onze flessen 
hiermee op. Hierna kunnen we ze mooi versieren. 
Deze flesjes mogen we meenemen naar huis.
Nadien genieten we van een deugddoend 
voetbadje: we voegen aan ons zeezout wat 
gedroogde kruiden (zoals bv. lavendel, rozenblaadjes, 
citroenmelisse…) en plantaardige glycerine toe. Door 
een schep van onze zeezoutmengeling toe te voegen 
aan het warme water in onze emmer, krijgen we een 
heerlijk voetbadje: dat wordt genieten!
Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong: de 
kleurstoffen zijn afkomstig van o.a. klei, mineralen en 
planten; de geurstoffen komen van essentiële oliën en 
een mix van fruitextracten.

Lesgever: Erika Leuridan, herborist
Kostprijs: € 8, incl. flesjes met schuimend zeezout en 
voetbadje
Praktisch: neem een emmer of handig kuipje mee 
(voor het voetbadje) + een handdoekje
Inschrijven: vóór 9 februari via duinenhuis@koksijde.
be, T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers
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Voordracht door Karolien Lefever:  
‘ExoMars missie’
Vrijdag 2 maart om 19.30 u.

Karolien Lefever, communicatieverantwoordelijke van 
het BIRA en doctor in de sterrenkunde, komt met veel 
plezier over de ExoMars missie praten.
ExoMars is een missie in het Aurora-
verkenningsprogramma van de ESA. Zij beoogt het 
verder karakteriseren van de biologische omgeving 
op Mars, in voorbereiding van een gerobotiseerde 
missie en uiteindelijk een menselijk verkenning. De 
missie zal informatie opleveren voor verdere studies in 
exobiologie (ruimtebiologie), de zoektocht naar leven 
op andere planeten.

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde
Kostprijs: € 4 leden lokale afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde, inwoners Koksijde, 
gidsen Duinenhuis, € 5 euro (niet-leden)
Inschrijven en info: via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17

Nationale sterrenkijkdagen 
Vrijdag 23 en zaterdag 24 februari 
van 19 tot 23 u.

De Lokale Afdeling VVS “De Sterrenjutters” Koksijde 
opent de sterrenwacht ‘Sterrenjutter’ tijdens de 
Nationale Sterrenkijkdagen. Neem een kijkje in de 
koepel en maak onder deskundige begeleiding 
kennis met de telescoop Celestron C11 of ontdek 
de hemellichamen door een reeks andere 
telescopen op het dakterras. Bij slecht weer is er een 
vervangprogramma.

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde
Toegang: gratis
Info: www.desterrenjutters.be
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Interactieve voordracht door 
Sebastiaan Hanoulle: 
‘Voor elke tuin een geschikte kip’
Woensdag 14 maart van 19 tot 21 u.

Kippen zijn bijzonder nuttige dieren voor je huis en 
tuin. Ze verwerken je groente-, tuin- en keukenafval en 
zorgen bovendien voor lekkere eitjes. Maar hoe hou 
je op een gezonde manier kippen en hoeveel plaats 
heb je daarvoor nodig? Welk kippenras is het meest 
geschikt voor jouw situatie? Gezond kippen houden 
kan je in één les leren, voorkennis van kakelen of 
kraaien is niet nodig.

Organisatie: i.s.m. Velt Westkust en 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.

Voordracht ‘Ontdek Suriname! 
Cultuur- en natuurbeleving!’
Woensdag 7 maart om 19 u.

Suriname blijft voor velen een onbekende 
bestemming. Onterecht! Reist u even met ons mee? 
We trekken langs legstranden van zeeschildpadden, 
door tropisch regenwoud vol prachtige vogels, we 
varen de Marowijnerivier op,...
Ooit al eens de grietjebie gehoord? Maken faja lobi, 
telefoonboom, Keti Koti, guanabana, rotshaan, kalina, 
konkoni, boomkip of aitkanti u nieuwsgierig?
Kom dan zeker luisteren naar de verhalen van 3 
mensen die Suriname elk op hun eigen manier 
ervaren hebben. 

Organisatie: dienst Internationale Samenwerking 
i.s.m. Duinenhuis
Sprekers: Julie Rysman (rugzakverhaal), Marc Van 
Thienen (VZW Koksijde-Marowijne), Eline Vermote 
(biologe)
Toegang: gratis
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17
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Workshop: minimoestuin zoekt 
groene vingers!
Zaterdag 24 maart van 9 tot 12 u.

Timmer zelf je houten bak. Versier met restjes verf. 
Vul met aarde, plantjes en wat zaadjes en je hebt 
een eigen mini-moestuintje! Met wat geduld, een 
minivogelverschrikker, af en toe wat water en vooral 
veel zon kunnen mama of papa straks een fris slaatje 
bereiden met jouw zelf gekweekte groentjes. Dat 
wordt smullen.

Organisatie: i.s.m. De Groene Hemel
Kostprijs: € 10 per mini-moestuintje (incl. uiteenzetting 
en materiaal) 
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17, max. 15 deelnemers
Doelgroep: kinderen 6 tot 12 jaar vergezeld van 
max. 1 ouder persoon

Voordracht door Kristof Goemare: 
‘vleermuizen’ 
Donderdag 15 maart om 19 u.

De vleermuizen, een aparte en fascinerende groep 
binnen de zoogdieren, krijgen een belangrijke plaats 
binnen de zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt 
De Bron. Zo worden inventarisaties uitgevoerd met 
batdetector en volgt de zoogdierenwerkgroep 
waarnemingen op van overwinterende vleermuizen. 
Op initiatief van de zoogdierenwerkgroep worden 
ook suggesties gegeven voor een vleermuisvriendelijk 
beheer en steekt ze zelf de handen uit de mouwen 
om overwinteringsplaatsen voor vleermuizen te 
creëren. Kristof Goemaere is coördinator van deze 
zoogdierenwerkgroep en houdt een voordracht vol 
passie over deze vliegende zoogdieren.

Organisatie: NWG De Kerkuil
Kostprijs: gratis
Inschrijven en info: www.natuurwerkgroepdekerkuil.
be/index.php/kalender/voordracht-vleermuizen
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Workshop: maak je eigen 
badproduct en een luchtige, 
opgeklopte sheabotercrème
Dinsdag 27 maart om 19 u.

Bij het maken van deze huidvriendelijke producten 
gebruiken we zoveel mogelijk natuurlijke en 
ecologisch verantwoorde ingrediënten: klei, mineralen 
en plantaardige oliën om te kleuren; essentiële 
oliën en/of een mengeling hiervan als geurstof (bv. 
lavendel, sinaasappel, vanille en kokos). Hier komen 
geen bewaarmiddelen aan te pas.

Lesgever: Erika Leuridan, herborist
Kostprijs: € 12 
Inschrijven: vóór 22 maart via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers

Sfeervolle avondwandeling door de 
Schipgatduinen en sterren kijken op 
het dakterras tijdens Earth Hour
Zaterdag 24 maart start wandeling om 20 u. 
aan het Duinenhuis

Wapen je met een zaklamp, draag stevig schoeisel 
en vergezel ons op een sfeervolle avondwandeling 
door de Schipgatduinen met onderweg mooie 
kortverhalen. Na de wandeling warmen we ons op 
met een heerlijke tas verse soep. Als afsluiter zet de 
sterrenwacht ‘De Sterrenjutter’ haar deuren open. Bij 
helder weer kunnen we er genieten van een duistere 
nacht, enkel verlicht door fonkelende sterren.

Organisatie: i.s.m. de Sterrenjutters en natuurgids 
Luc David
Kostprijs: € 3, incl. attentie en soep
Inschrijven: vóór 20 maart via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 30 deelnemers
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Workshop: Solitaire bijen en 
bijenhotelletjes
Zaterdag 7 april van 9 tot 12 u.

Niet bang zijn, want niet alle bijen steken. Niet 
alle soorten hebben een koningin en nest om te 
verdedigen. Weet ook dat niet alle bijen honing 
maken. Maar wat ze wel gemeen hebben, is dat er 
zonder hen geen fruit en groenten zouden groeien… 
Tijdens deze workshop leer je over het nut van solitaire 
bijen en hoe jij ze kan helpen. We maken meteen ook 
een bijenhotelletje om in je tuin op te hangen.

Organisatie: i.s.m. De Groene Hemel
Kostprijs: € 10 per bijenhotelletje (incl. uiteenzetting 
en materiaal)  
Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17, max. 20 deelnemers
Doelgroep: kinderen 8 tot 12 jaar, maar ook mama, 
papa, tante, nonkel, grootouders,… zijn welkom!

Voordracht door Geert 
Vandenbulcke: ‘Great American 
Eclips -’13 reizen, 13 eclipsen’ 
Vrijdag 6 april om 19.30 u.

Laat je meeslepen in de ‘Great American Eclips’ 
van 21 augustus 2017 en kom méér te weten over 
de totale zonsverduistering. Kom en ontmoet Geert 
Vandenbulcke die al vele jaren amateurastronoom en 
astrofotograaf is. Een leerrijke voordracht!

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde
Kostprijs: € 4 leden lokale afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde, inwoners Koksijde, gidsen 
Duinenhuis, € 5 euro (niet-leden)
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17
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Yoga op het dak van de duinen
Ma 9, wo 11, do 12 en za 14 april 
van 9.30 tot 10.30 u.

Onthaasten en één worden met de natuurelementen 
in volle Schipgatduinen? Maak werk van je 
gezondheid, conditie, draagkracht, energie en 
lenigheid via een dynamische vorm van Hatha Yoga. 
Met speciale aandacht voor houding en symmetrie 
breng je al van ’s morgens vroeg evenwicht in je 
lichaam. De lessen zijn geschikt voor zowel beginners 
als mensen met ervaring.

Lesgever: Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yoga-
instructrice
Meebrengen: matje, deken en kussentje / draag 
gemakkelijke kledij
Kostprijs: € 6 per les
Verplicht inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 20 deelnemers

Dwars door de duinen: wandel mee 
met een gids (NL + FR)!  
Maandag 9 april om 13.45 tot 17.00 u.

Een boeiende mix van natuur, waterwinning en 
geschiedenis. Vanuit De Doornpanne gaan we naar 
het Duinenhuis waar we op het dakterras kunnen 
genieten van een drankje en het prachtige zeezicht! 
We keren terug via het strand.

Kostprijs: € 1 (incl. drankje)
Startplaats: Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
Doornpannestraat 2, Koksijde
Info + inschrijven: www.iwva.be/bezoekers, 
T 058 53 38 33
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Gratis bouwfitdagen voor 
(ver)nieuwbouwers
Zaterdag 21 en 28 april van 10 tot 16 u.

Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden 
een tweedaagse cursus waar je alle kennis meekrijgt 
die je nodig hebt om duurzaam en energiezuinig te 
(ver)bouwen. Een echte aanrader! Voorkennis is niet 
nodig. Technische aspecten worden meegegeven in 
mensentaal door een ervaren architect.
Verspreid over 2 zaterdagen komen zowat alle 
aspecten van bouwen of verbouwen aan bod.
Op het programma staan onder meer isoleren, 
ventileren, verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen. 
Maar ook duurzame technieken, energiepremies en 
wetgeving staan op de agenda. Tegelijk is er ruimte 
voor informatie op maat van je project. De cursus 
eindigt met concrete oefeningen over de meest 
optimale keuzes en bouwconfiguraties.
Dankzij de vele tips kun je permanent heel wat 
energie besparen. Je krijgt ook een cursuspakket en 
een broodjeslunch.

Organisatie: i.s.m. Eandis en Woonhuis Nieko
Voor wie: iedereen met bouw- of verbouwplannen
Deelname: gratis - Het aantal plaatsen is beperkt.
Inschrijven: vóór 14 april via www.eandis.be/energiefit

Workshop: huid- en 
milieuvriendelijke zeepjes en 
zeepjesketting maken
Donderdag 12 april van 14 tot 16.30 u.

Wil jij samen met ons aan de slag gaan om 
met natuurlijke ingrediënten je eigen huid- en 
milieuvriendelijke zeepjesketting te maken? Je kiest 
tijdens deze workshop zelf je zeepvormpjes, kleurtjes 
en geurtjes. Schrijf je snel in!

Lesgever: Erika Leuridan, herborist
Kostprijs: € 8, incl. zeepjesketting
Inschrijven: vóór 5 april via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers
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Wat heeft onze eigen streek te 
bieden aan eetbare wilde planten?
Fietstocht: zondag 22 april om 14 u. – 
start: parking Elisabethplein Koksijde-bad

We fietsen met eigen fiets een 10-tal km langs rustige 
verkeersluwe wegen op zoek naar wat Moeder Natuur 
ons biedt aan wilde en eetbare planten. We keren 
terug richting Duinenhuis rond 17 u. 

Kookworkshop: maandag 23 april om 19 u. – 
in het Duinenhuis

We duiken achter de kookpotten om met onze 
‘vondsten’ originele unieke en lekkere creaties te 
verwezenlijken.

Gids: Marjan Janssens, herborist en natuurgids
Kostprijs: € 15 voor fietstocht en workshop, enkel 
inschrijven voor beide activiteiten
Inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Yogawandeldag
Zaterdag 21 april van 9 tot 14 u.

Geniet in de voormiddag van een ontspannende 
lange yogales voor zowel beginnende als ervaren 
yogi. Na een hartverwarmend drankje maken we een 
stevige wandeling op het strand en door de duinen. 
Picknicken gebeurt onderweg.

Lesgever: Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yoga-
instructrice
Praktisch: matje, dekentje en kussen meebrengen. 
Alsook een afvalarme picknick. Voorzie losse sportieve 
kledij voor de yogales en een regenjas en stevige 
wandelschoenen voor de wandeling
Kostprijs: € 15, op voorhand inschrijven is aangeraden
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17
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1000-soortendag
Vrijdag 18 en zaterdag 19 mei

Biodiversiteit is de afkorting van ‘biologische diversiteit’ 
en staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, 
genen en ecosystemen op onze planeet. Koksijde kan 
nog pronken met een bijzonder rijke soortenrijkdom. 
Tientallen soorten planten en dieren zijn zo sterk 
aangepast aan de bodem en het typische klimaat 
van onze kustduinen dat ze elders in Vlaanderen niet 
of nauwelijks kunnen gedijen. De brede duinengordel 
is dan ook een heuse schatkamer aan biodiversiteit. 
Tijdens de 1000-soortendag nemen de kenners 
van Natuurpunt Westkust ons op sleeptouw. Het 
streefdoel? 1000 soorten!

Organisatie: i.s.m. Natuurpunt Westkust 
Deelname: basiskennis is aanbevolen. De 
1000-soortendag is een ideaal netwerkmoment onder 
kenners of een unieke kans voor wie z’n terreinkennis 
wil bijschaven.  
Kostprijs: gratis
Meer info op www.koksijde.be/duinenhuis en 
www.natuurpuntwestkust.be

Voordracht door Stijn 
Vannieuwenhuyse: Islam en 
Sterrenkunde; observatoria in de 
islamwereld (700-1600 AD)
Vrijdag 4 mei om 19.30 u.

Binnen de islamwereld nam de astronomie een 
bijzondere plaats in onder de wetenschappen. 
Heel wat wetenschappelijke en filosofische werken 
uit de antieke wereld werden bestudeerd en 
becommentarieerd. Hiermee werd de grondslag 
gelegd voor innovatief onderzoek zodat nieuwe 
ideeën geïntroduceerd werden en een reeks van 
technologische doorbraken volgde. Vele van deze 
vernieuwingen zouden later Europa bereiken, waar 
ze opnieuw dienden als startpunt voor verdere 
ontwikkelingen.
Stijn Vannieuwenhuyse is licentiaat in de Arabistiek en 
Islamkunde aan KU Leuven. 
Iedereen welkom!

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde
Kostprijs: € 4 leden lokale afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde, inwoners Koksijde, gidsen 
Duinenhuis, € 5 euro (niet-leden)
Inschrijven en info: via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17
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Al fietsend op zoek naar eetbare 
wilde bloemen, blaadjes en planten 
in en rond de bloemenweide van de 
gemeentelijke Groendienst.
Fietstocht: zondag 27 mei om 14 u. – 
start: parking Sint-Pieterskerk Koksijde-dorp - 
Met onze fiets gaan we op verkenning en op 
zoek naar alles wat eetbaar is op en rond de 
bloemenweide in Koksijde-dorp. We keren terug 
richting Duinenhuis rond 17 u. 

Kookworkshop: maandag 28 mei om 19 u. – 
in het Duinenhuis
Kom naar het Duinenhuis en laat je prikkelen door de 
geurige kruiden en planten die je tijdens de fietstocht 
geplukt hebt en nu verwerkt worden in lekkere hapjes, 
soepjes en dessertjes. Einde voorzien rond 21.30 u.

Gids: Marjan Janssens, herborist en natuurgids
Kostprijs: € 15 voor fietstocht en workshop, enkel 
inschrijven voor beide activiteiten
Inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Vroege ochtendwandeling met 
fairtrade-ontbijt
Zaterdag 19 mei 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, 
uitgebreid fairtrade-ontbijt in het Duinenhuis.

Gids: natuurgids Luc David
Kostprijs: € 5
Inschrijven: vóór 12 mei via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 25 deelnemers
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Voordracht door Stijn Vanderheiden: 
‘Darksky parken’
Vrijdag 1 juni om 19.30 u.

Stijn heeft het plan opgevat om in Vlaanderen 
Darksky parken te laten erkennen. Uiteraard komt eerst 
lichthinder aan bod, maar daarna geeft hij enkele 
voorbeelden uit het buitenland en hoe we dit hier 
kunnen doen.

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde
Kostprijs: € 4 leden lokale afdeling VVS 
“De Sterrenjutters” Koksijde, inwoners Koksijde, gidsen 
Duinenhuis, € 5 euro (niet-leden)
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Workshop de natuurlijke 
vegetarische keuken – Verrassende 
en kleurrijke vegetarische salades
Donderdag 31 mei om 19 u.

Een salade kan zoveel meer zijn dan wat rauwkost 
met een vinaigrette. Je leert volwaardige vegetarische 
maaltijdsalades, granensalades en goed verteerbare 
rauwe en lauwe salades met diverse groenten te 
maken, met een volwaardige, op zichzelf staande 
maaltijd als resultaat.
Er is ook aandacht voor snijvormen van groenten, de 
kleur en de diverse soorten oliën en azijn die kunnen 
worden gebruikt. Tot slot leer je ook hoe je voldoende 
smaak in je salades brengt.

Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De Zonnekeuken’ 
uit Assebroek
Kostprijs: € 25 Standaardprijs; € 21 Voordeeltarief
Inschrijven: vóór 25 mei via www.vormingplusow.be of 
T 059/50 39 52 – aantal deelnemers beperkt
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Midzomerwandeling
Vrijdag 22 juni om 20 u. 

Opstaan om 05.35 u. omdat het de langste dag is, is 
voor velen onder ons ietsje te vroeg.  Een uitnodiging 
op deze eerste zomerdag voor een avondwandeling 
langs strand en in de Schipgatduinen lijkt misschien 
méér uitnodigend? We duimen alvast voor een 
spectaculaire zonsondergang! Op een zomerse wijze 
beëindigen we deze dag van 16.31 u. zonlicht op het 
prachtige dakterras van het Duinenhuis! 

Gids: Marjan Janssens
Kostprijs: € 2 – drankje inbegrepen (maximum 25 
deelnemers)
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
Info: duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17

Workshop: ‘Knap RecyKleren’
Dinsdag 5 juni om 18 u.

Iedereen heeft het wel in zijn kast hangen: oude, 
versleten of ongedragen kledingstukken. In deze 
workshop geven we ze op een verrassende manier 
een tweede leven. We gaan aan de slag met schaar, 
naald en draad en veranderen de T-shirt in een mooie 
haarband, ketting of armband. Tegelijkertijd vertellen 
we je het verhaal achter onze kleren: van katoenteelt 
tot productie in kledingfabrieken van Bangladesh. 
Ook geven we je een aantal tips mee over een 
schone garderobe. 

Grasduin alvast eens in je kleerkast op zoek naar een 
leuke, oude katoenen T-shirt. Misschien heb je nog 
oude kettingen of parels liggen? Breng deze gerust 
mee! Geschikt voor handige én minder handige 
Harry’s en Henriëttes.

Organisatie: i.s.m. Iedereen Mondiaal West-
Vlaanderen
Kostprijs: € 7
Inschrijven: vóór 28 mei via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers
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Workshop determineren: 
Paddenstoelen onder de loep in het 
Duinenhuis! 

We verwelkomen dit voorjaar de Paddenstoelen-
werkgroep Westhoek die 5 bijeenkomsten organiseert 
in het Duinenhuis. Tijdens deze determinatieactiviteiten 
wordt een selectie van de meegebrachte 
paddenstoelen onder de loep genomen. Zij maken 
gebruik van veldsleutels en ook de microscopische 
kenmerken komen uitgebreid aan bod. Een goede 
voorkennis is aangewezen.

De bijeenkomsten vinden plaats op volgende 
data: woe 21/2, 28/3, 18/4, 16/5 en 20/6 
telkens van 19.30 tot 22 u.

Organisatie: de Paddenstoelenwerkgroep Westhoek 
i.s.m. Duinenhuis
Contactpersoon: carl.vandenbroeck@gmail.com, 
T  0475 220 843

Workshop de natuurlijke 
vegetarische keuken - Zomerse 
vegetarische picknicks en buffetten
Maandag 25 juni om 19 u.

Zomer, vakantie en een rijk aanbod van 
seizoensingrediënten vormen een ideale combinatie 
voor picknicks en buffetten.
Je leert eenvoudige maar smakelijke en doordachte 
bereidingen maken die ook makkelijk mee te nemen 
zijn zoals zelfgemaakte platte broodjes, crackers, 
granen- en groentesalades en diverse pesto’s en 
sausjes. Allerlei nieuwe producten, mogelijkheden en 
ideeën dus, om een zomerlang op je picknickdeken 
te serveren.

Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De Zonnekeuken’ 
uit Assebroek
Kostprijs: € 25 Standaardprijs; € 21 Voordeeltarief
Inschrijven: vóór 20 juni via www.vormingplusow.be of 
T 059/50 39 52 – aantal deelnemers beperkt
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Overzicht gratis geleide
wandelingen voorjaar 2018

Zondag 11 februari om 14 u. – 
Site Abdijmuseum – Het verhaal van 
Sint-Valentijn en zijn nakomelingen.
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: parking nabij cinema Koksijde - 
Marktplein Koksijde-bad 
Afstapplaats tram: Ster der Zee
Honden niet toegelaten tijdens wandeling 
(natuurreservaat!)

Zondag 18 februari om 9 u. -  Op zoek naar sponzen, 
poliepen, vlokreeftjes en andere minder gekende 
organismen op het strand. 
Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde (betalend 
parkeren!)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Zondag 25 februari om 14 u. – Op zoek naar 
sponzen, poliepen, vlokreeftjes en andere minder 
gekende organismen op het strand.
Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde (betalend 
parkeren!)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Zondag 11 maart om 10.30 u.- Een reigerkolonie 
en andere vogels spotten in het Hannecartbos? 
Eveneens de flora ontdekken? 
Dit kom je allemaal te weten tijdens deze boeiende 
wandeling. Een verrekijker kan héél nuttig zijn! 
Gids: Johan Depotter

Startplaats: infobord Hannecartbos Noordzeedreef
Afstapplaats tram: Groendijk Odk
Honden niet toegelaten!

Paaszondag 1 april om 14 u. – Bomen en 
struiken bloeien meestal voor de eerste blaadjes 
verschijnen; kom mee op zoek naar de eerste lente-
symptomen in de planten- en bomenwereld.
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: infobord, Loze Vissertjespad Oostduinkerke 
(Mariapark)
Afstapplaats tram: Groendijk Odk
Honden niet toegelaten (natuurreservaat!) 

Paasmaandag 2 april om 14 u. – Eerste lentekruiden 
in de Noordduinen ; we speuren naar de jonge 
kiemplantjes van al wat lekkers en bruikbaar is.
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Infobord t.h.v. Zuid-Abdijmolen, J. Van 
Buggenhoutlaan Koksijde
Afstapplaats tram: Ster der Zee
Honden niet toegelaten! (natuurreservaat!)

Zondag 8 april om 14 u. – Op zoek naar sponzen, 
poliepen, vlokreeftjes en andere minder gekende 
organismen op het strand.
Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde (betalend 
parkeren!)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Zondag 15 april om 10.30 u. - Geleide wandeling 
nabij Duinenhuis! 
We bewonderen de vele voorjaarsbloeiers die 
deze duinen van Koksijde rijk zijn en zien onze 
‘bladvogeltjes’ na een lange winterhalfjaar terug. 
Een verrekijker kan héél nuttig zijn onderweg.
Gids: Johan Depotter
Startplaats: Natuureducatief centrum Duinenhuis, 
Bettystraat 7 Koksijde-bad
Parkeren: het Duinenhuis is enkel te voet of met de 
fiets bereikbaar!
Afstapplaats tram: Lejeunelaan
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Zondag 29 april om 10 u. - Strand- en 
duinenwandeling
Op het strand zoeken we naar zeevondsten ; we 
wandelen op de toppen van de Schipgatduinen, 
maken kennis met de embryonale duintjes en 
klimmen via smalle duinpaadjes naar het mooie 
dakterras van het Duinenhuis waar deze wandeling 
eindigt. Onder begeleiding van de gids keren we 
terug naar ons startpunt of op eigen houtje.
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: parking Sint-André Oostduinkerke (einde 
G. Scottlaan ; betalend parkeren!)
Afstapplaats tram: Schipgat
TIP: aangepaste schoenen! 

Dinsdag 1 mei om 14 u. – Lentekruiden in de 
Noordduinen – 
Jonge frisse lentekruiden nodigen ons uit om onze 
‘dagelijkse kost’ méér kleur te geven. Ontdek de 
eetbare planten  en kom méér te weten wat goed is 
voor jou gezondheid!
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: t.h.v. Zuid-Abdijmolen J. Van 
Buggenhoutlaan Koksijde
Afstapplaats tram: Ster der Zee

Zondag 13 mei om 14 u. – Zeewierenwandeling - 
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’. Het wordt een actieve zoektocht naar 
strandvondsten die eindigt in het Duinenhuis. Kom 
proeven van een heerlijke ‘zeewier-infusie’! Trek dus je 
stapschoenen of je laarzen aan en kom mee speuren 
naar zeewiervondsten!
Gids: Marjan Janssens, herborist en natuurgids
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend!)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Maandag 21 mei om 14 u. – Het verhaal van de vlierstruik 
Kom méér te weten hoe je met vlierbloesem kan 
wapenen tegen allerlei infecties. Ook héérlijk voor in 
cocktails! Onze voorouders noemden de vlierstruik ‘de 
dokter van de arme mensen’. 
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Zeelaan Koksijde, t.h.v. infobord ‘Hoge Blekker’ 
Afstapplaats tram: Koksijde-bad

Zondag 10 juni om 14 u. – Ontdek een uniek stukje 
‘Ter Yde’ duinen! –
We wandelen door een afgesloten gedeelte van het 
Ter Yde-complex op zoek naar enkele pareltjes uit de 
duinen-flora.
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: infobord Loze Vissertjespad Oostduinkerke 
(Mariapark). Honden niet toegelaten!
Afstapplaats tram: Groendijk Odk

De Sterrenjutters

Neem een kijkje in onze sterrenwacht op het dakterras 
van het Duinenhuis en laat je betoveren door 
prachtige hemellichamen!
De Lokale Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde 
opent de sterrenwacht elke derde vrijdagavond van 
de maand voor het publiek. Toegang gratis.
Méér info: www.desterrenjutters.be
info@desterrenjutters.be 

Openingsuren sterrenwacht:
Vrijdag 16 februari vanaf 20 u.
Vrijdag 16 maart vanaf 20 u.
Extra openingsuren tijdens Paasvakantie: vrijdag 6 en 
13 april vanaf 20 u.
Vrijdag 20 april vanaf 21 u.
Vrijdag 18 mei vanaf 21 u.
Vrijdag 15 juni vanaf 21 u.
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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) bereikt u het Duinenhuis.
Met het openbaar vervoer stapt u af aan de
tramhalte ‘Lejeunelaan’. Via de Koninklijke
Baan en Bettystraat bereikt u 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   


