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Voorwoord

‘Het Klimaat’.

Een veelbesproken term in het afgelopen jaar. 
Zowel onze jonge als oudere generatie gaat meer 
dan ooit actief hun steentje bijdragen om Het 
Klimaat onder de aandacht te brengen. Iets wat 
we vanuit het Duinenhuis toejuichen. 
Ook wij willen met ons gevarieerd 
vormingsaanbod vanuit uiteenlopende 
invalshoeken meewerken aan bewustwording, 
sensibilisatie en een mentaliteitswijziging zodat we 
als kleine schakel een steentje kunnen bijdragen. 
Voordrachten, cursussen en workshops die ons 
allemaal een beetje doordachter leren omgaan 
met milieu, natuur en duurzame ontwikkeling 
zodat Het Klimaat ook in 2020 een veelbesproken 
term blijft. 

Guido Decorte
Schepen van milieu

Tip! Wie snel op de hoogte wil zijn van nieuwe 
activiteiten, acties of weetjes kan zich inschrijven 
voor de nieuwsbrief van het Duinenhuis. Via de 
website www.koksijde.be/nieuwsbrieven vult u uw 
mailadres in en vink daarna het Duinenhuis aan. 
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Voordracht door Diederik D’Hert:  
Iedereen kan bijdragen aan de 
enorme databank die achter 
‘waarnemingen.be’ draait…. 
Donderdag 23 januari om 19.30 u.

Als regiomoderator op waarnemingen.be, toont 
Diederik D’Hert hoe we waarnemingen.be en 
ObsMapp efficiënt kunnen gebruiken in het 
veld of thuis achter de computer. Een digitale 
wereld gaat voor u open. Iedereen kan constant 
bijleren over de natuur via deze app of website. 
Benieuwd?  

Organisatie: i.s.m. NatuurWerkGroep De Kerkuil en 
Natuurpunt Westkust
Kostprijs: gratis
Inschrijven verplicht: via 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/
kalender/waarnemingen-obsmapp
Info: info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
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Voordracht door Bianca Nowak: 
Bianca komt praten over de Aarde  
vanuit de ruimte.
Vrijdag 7 februari om 19.30 u.

Bianca Nowak was als enige Belgische leerkracht 
geselecteerd voor een zomerstage in het 
Amerikaanse International Space Camp. Zij is 
lerares aan het Technisch Atheneum in Diksmuide 
en vrijwilligster bij Astrolab IRIS. 

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: via info@desterrenjutters.be  of via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17
Info: www.desterrenjutters.be
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Lezing dierenfotografie door 
Lieselotte Claesens:  
fotograferen van honden en paarden
Woensdag 19 februari  
om 19.30 tot 22.00 u. (deuren open vanaf 19 u.)

Wil je graag leren hoe je energieke, speelse 
honden fotografeert? Heb je eerder interesse in 
het vastleggen van de band tussen paard en 
zijn baasje? Loop je tegen bepaalde dingen aan 
tijdens het fotograferen? Dan is deze lezing absoluut 
iets voor jou. De lezing is zowel voor beginners en 
gevorderden. We bespreken alle vaardigheden die 
je nodig hebt voor het maken van een sprekend 
portret van een hond of de band tussen paard en 
zijn baasje.

Organisatie: CoxyPics i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 3 (leden) / € 6 (niet-leden)
Inschrijven: via www.coxypics.be 
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Workshop voor kinderen ‘Maak 
je eigen badbruisfiguren 
en fles badzeezout met 
natuurlijke ingrediënten’
dinsdag 25 februari  
van 14 u. tot 16.30 u.

We kiezen zelf een geurtje en kleurtje voor het 
badzeezout en vullen onze versierde fles hiermee 
op. Vervolgens gaan we aan de slag met 
zelfgekozen vormpjes en maken we samen onze 
eigen badbruisfiguren.
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. fles badzeezout en enkele zelf 
gemaakte badbruisfiguren
Inschrijven: vóór 20 februari via 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 – max. 15 
deelnemers
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Nationale sterrenkijkdagen 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 februari  
vanaf  19 u. tot 22 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. 

Organisatie: i.s.m. Lokale Afdeling VVS ‘De 
Sterrenjutters’ Koksijde
Kostprijs: gratis
Info: www.desterrenjutters.be
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Workshop ‘Vegetarische stoofpotjes’
maandag 2 maart van 19 u. tot 22 u.

Een stoofpotje is de ideale manier om 
volwaardige, kleurrijke en verwarmende 
gerechten op tafel te zetten. Klassiekers zoals 
hutsepot, goulash, tajines en ratatouille leer je in 
vegetarische versie bereiden. Je leert ook welke 
ingrediënten je kunt gebruiken en combineren 
om zelf plantaardige stoofpotjes te maken. Je 
werkt zowel met gedroogde en verse kruiden. En 
leert hoe je de groenten niet plat kookt, maar ze 
net tot hun recht laat komen.

Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De 
Zonnekeuken’ uit Assebroek, 
Kostprijs: € 25 standaardprijs / € 21 voordeeltarief
Inschrijven: vóór 25 februari op 
www.vormingplusow.be of 059/50.39.52
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Cursus sterrenkunde voor beginners
Woensdag 4, 11, 18 en 25 maart  
telkens om 19.30 u.

Interesse in sterren en planeten en de plaats 
van onze planeet Aarde in ons heelal? Wil je de 
sterrenhemel beter leren kennen of in de toekomst 
met een verrekijker en telescoop zelf gaan 
waarnemen? Dan is dit jouw kans! In 4 boeiende 
lessen maak je kennis met de wereld van de 
astronomie. Na de cursus is er nog een bezoek 
aan de sterrenwacht gepland!

Organisatie: Duinenhuis i.s.m. Lokale Afdeling VVS 
‘De Sterrenjutters’ Koksijde en dhr. Emmanuel Fabel
Kostprijs: € 30 = voor de 4 lessen (één pakket)
Inschrijven: Snel inschrijven is de boodschap: 
via info@desterrenjutters.be of via 
www.desterrenjutters.be
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Skype-voordracht door 
Giulia Bassani  
Vrijdag 6 maart om 19.30 u.

Skype-voordracht van Giulia Bassani. Zij is 
een 20-jarige Italiaanse studente aan de 
Polytechnische school in Turijn. Haar droom is om 
astronaut te worden en studeert ondertussen ook 
Russisch. Zij schreef haar eerste Science Fiction 
roman Ad Martem 12. Voordracht is in het Engels. 
Nadien heb je de kans om vragen te stellen aan 
Giulia Bassani. 

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: via info@desterrenjutters.be of via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17
Info: www.desterrenjutters.be
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Mondiaal Koken: Ecuador
Donderdag 12 maart om 19.30 u

Ecuador wordt vaker genoemd als dé nieuwe 
foodbestemming. De Ecuadoriaanse keuken 
biedt prachtige ingrediënten en staat bekend als 
één van de grootste exporteurs van palmharten, 
quinoa, cacao, (bak)bananen en garnalen. Toch 
is de keuken van Ecuador nog een onontdekte 
parel. Daar willen we verandering in brengen! 
Kokkin Sonia, zelf afkomstig uit Ecuador, tovert een 
typisch én fair gerecht op ons bord. 

Organisatie: vzw Star/ kokkin Sonia i.s.m. dienst 
Internationale Samenwerking
Kostprijs: € 15
Inschrijven: voor 9 maart via 
duinenhuis@koksijde.be T 058 52 48 17  
max. 15 deelnemers
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Sfeervolle avondwandeling door de 
Schipgatduinen en sterren kijken 
op het dakterras tijdens Earth Hour
Zaterdag 28 maart 
start wandeling om 20 u. aan het Duinenhuis

Earth Hour is een internationaal evenement dat 
huishoudens en bedrijven oproept om op de laat-
ste zaterdag van maart de verlichting en andere 
elektrische apparaten in hun huis voor 1 uur te 
doven en stil te staan bij ons energieverbruik en 
het effect ervan op de klimaatverandering. 
Doe jij ook mee aan deze actie door tussen 20.30 
en 21.30 u. de verlichting bij jou thuis te doven? 
En wil jij ondertussen genieten van de rust en 
gezelligheid dat zo’n donkere avond met zich 
meebrengt? Dan ben je op zaterdagavond 28 
maart van harte welkom in het Duinenhuis! Wap-
en je met een zaklamp, draag stevig schoeisel en 
vergezel ons op deze sfeervolle avondwandeling 
met onderweg mooie kortverhalen! Na de wan-
deling warmen we ons op met een heerlijke tas 
verse soep. En 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: € 3,00 incl. soep
Inschrijven: vóór 24 maart via 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 – max. 25 
deelnemers
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Voordracht door Koen Geukens 
Vrijdag 3 april om 19.30 u.

Tussen de traditionele artikels over de Apollo-
vluchten vind je soms ook wel wat minder 
‘normale’ verhalen. Zoals het verhaal dat de NASA 
geïnteresseerd is in de achter gebleven “grote 
boodschap” van de maanastronauten. Ken je 
trouwen het maanrecord aspirine-eten? Of die 
ene maanwandelaar die allergisch bleek te zijn 
voor onze naaste buur? Is de ‘Fallen Astronaut’ wel 
degelijk het enige kunstwerk op de Maan? 

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: via info@desterrenjutters.be of via 
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17
Info: www.desterrenjutters.be



14

Dwars door de duinen: wandel 
mee met een gids (NL + FR)!  
Maandag 6 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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Yoga op het dak van de duinen
maandag 6 en donderdag 9 april  
van 9 u. tot 10 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 (max. 20 deelnemers per les)
Verplicht inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be, T 
058 52 48 17 – max. 20 deelnemers
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Workshop ‘Maak je eigen 
badbruisfiguren en fles badzeezout 
met natuurlijke ingrediënten’
dinsdag 7 april van 14 u. tot 16.30 u.

We kiezen zelf een geurtje en kleurtje voor het 
badzeezout en vullen onze versierde fles hiermee 
op. Vervolgens gaan we aan de slag met 
zelfgekozen vormpjes en maken we samen onze 
eigen badbruisfiguren.
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. fles badzeezout en enkele zelf 
gemaakte badbruisfiguren
Inschrijven: vóór 4 april via 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 – max. 15 
deelnemers
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Boeiende lezing:  
Oog in oog met wilde bijen
Donderdag 23 april om 19 u. 

We staan er niet bij stil, maar van maart tot 
oktober spelen er zich in onze tuin tal van 
verleidings- en bedrogtaferelen af. Ja, door 
metselaars en behangers, pluimvoeten en 
slobkousen, macho’s en huisvrouwen. Niet mee 
vertrouwd? Joeri Cortens van Natuurpunt CVN 
neemt je mee naar een boeiende bijenwereld. 

Organisatie: Natuurpunt i.s.m. Duinenhuis
Spreker: Joeri Cortens (Natuurpunt CVN)
Kostprijs: € 2 – drankje inbegrepen 
Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be , T 058 52 48 17 
Info: duinenhuis@koksijde.be
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Lezing “Gezonde voeding 
voor een gezond lichaam”
dinsdag 28 april om 19.30 u.

Je lichaam is je belangrijkste goed. Dat weet 
iedereen. Maar hoe we er het beste voor zorgen 
en welk effect voeding en beweging heeft op 
je humeur, je fysiek,… dat is kennis die ik met 
veel enthousiasme met jullie deel. Nieuwsgierig 
om te ontdekken welke voeding je kan eten om 
je weerstand te versterken? Hoe je het beste je 
vetverbranding stimuleert? Welke de oorzaken 
zijn van je vermoeidheid? Aan de hand van 
wetenschappelijk onderbouwde informatie 
over het lichaam en voeding, geef ik praktische 
tips over hoe je voeding preventief kan inzetten 
om ziektes te voorkomen, gezond te blijven. We 
proeven ook enkele super lekkere, gezonde 
versnaperingen.

Lesgever: Hannelore Dejonghe, orthomoleculaire 
voedingsdeskundige
Kostprijs: € 8
Inschrijven: vóór 23 april via 
duinenhuis@koksijde.be, T 058 52 48 17 – max 40 
deelnemers
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Voordracht door Robin 
Baetens: Exoplaneten  
Vrijdag 1 mei om 19.30 u.

Robin Baetens is doctoraat student van Professor 
Decin en komt praten over Exoplaneten.

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: via info@desterrenjutters.be of via 
duinenhuis@koksijde.be -  T 058 52 48 17
Info: www.desterrenjutters.be
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Kookworkshop gezonde dessertjes
dinsdag 5 mei om 19.30 u.

Dat er in een gezonde keuken geen ruimte zou 
zijn voor lekkere, zoete dessertjes is een fabeltje. 
Avocado-limoen cheese cake, curcuma muffins, 
amandel-fruittaartjes, frambozen coulis, nice-
creams, smoothie bowls,… noem maar op. 
Voor elke klassieker bestaat er een glutenvrij en 
geraffineerd suikervrij alternatief. In een half uurtje 
leg ik je uit waarom je beter geraffineerde suiker 
kan vermijden, wat suiker aanricht in je lichaam 
en vanwaar we toch die eeuwige drang hebben 
naar zoet. En daarna maken we samen enkele 
heerlijke guilty free dessertjes. Zo voedzaam dat je 
die zelfs kan eten als ontbijt.

Lesgever: Hannelore Dejonghe, orthomoleculaire 
voedingsdeskundige
Kostprijs: € 18 euro
Inschrijven: vóór 1 mei via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 15 deelnemers
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Vroege ochtendwandeling 
met fairtrade-ontbijt 
(World Fair Trade Day)
zaterdag 9 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 naar 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: € 7,00
Inschrijven: vóór 4 mei via duinenhuis@koksijde.be, 
T 058 52 48 17 – max. 25 deelnemers

© Geert Martens
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Is biodiversiteit hot?  
Wat klimaatverandering 
doet met de natuur
maandag 18 mei van 19.30 tot 22.30 u.

Klimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe 
het klimaat verandert, zien we nu al. Wereldwijd 
worden dieren en planten bedreigd en zelfs in de 
Vlaamse natuur beweegt er heel wat. Niet alleen 
fauna en flora, maar ook mensen ondervinden 
last van klimaatverandering. In deze lezing staan 
klimaatverandering en de gevolgen ervan voor 
de natuur centraal. We geven ook tips om zelf 
klimaatvriendelijk te leven. 
Tijdens deze interactieve lezing krijg je zicht op 
de gevolgen van de klimaatverandering voor 
de natuur. Je krijgt een heleboel inspiratie mee 
om zelf aanpassingen te doen ten voordele van 
het klimaat en dit op een positieve manier.

Spreker: Benno Geertsma beleids- en educatief 
medewerker Natuurpunt CVN
Kostprijs: € 3,00 
Inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be 
 T 058 52 48 17
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Workshop ‘Werken met tofu, tempeh, 
seitan en andere eiwitten’
dinsdag 2 juni van 19 u. tot 22 u.

Hoe ga je aan de slag met tofu, tempeh en 
seitan? Je bereidt eenvoudige, smakelijke en 
kleurrijke gerechten met deze vleesvervangers, 
maar ook noten- en zuivel-eiwit. Deze workshop 
geeft je een overzicht van de verschillende 
eiwitten uit de vegetarische keuken, elk met 
hun kenmerken en werking. De recepten zijn 
toegankelijk voor niet-vegetariërs en kinderen.

Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De 
Zonnekeuken’ uit Assebroek
Kostprijs: € 25.00 standaardprijs / € 21.00 
voordeeltarief
Inschrijven: vóór 26 mei op 
www.vormingplusow.be of 059/50.39.52
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Lezing: in mijn bijenvriendelijke hof...
Donderdag 4 juni om 19 u.

Veel wilde bijen zijn afgestemd op bloeiende (on)
gewenste kruiden. Herborist Marjan Janssens weet 
hoe je (on)gewenste kruiden kan inperken door 
ze tijdig te plukken voor hun geneeskracht of om 
er iets lekkers mee te maken. Sommige zijn zelfs 
ideaal om bladluizen op een ecologische manier 
te bestrijden of om als meststof te gebruiken in de 
groentetuin.  

Organisatie: Natuureducatief centrum Duinenhuis
Spreekster: herborist Marjan Janssens
Kostprijs: gratis
Inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be -   
T 058 52 48 17

© Aurélie Béghin
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© Aurélie Béghin

Voordracht door Professor 
Claude Doom.   
Vrijdag 5 juni om 19.30 u.

Professor Claude Doom praat deze keer over 
Stonehenge. De ontdekking dat Stonehenge iets 
met astronomie te maken heeft, is gedaan door 
John Aubrey. Hoewel hij er zelf vooral van uitging 
dat Stonehenge een Keltisch heiligdom was, gaf 
hij wel de aanleiding tot meer onderzoek. Vooral in 
de 20ste eeuw is er op dit gebied veel onderzoek 
verricht. Heel boeiend alvast!

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: via info@desterrenjutters.be of via 
duinenhuis@koksijde.be -  T 058 52 48 17
Info: www.desterrenjutters.be
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Midzomerwandeling  
Vrijdag 19 juni om 20 u. 

Slenterend langs het strand, ploeterend door de 
Schipgatduinen, luisterend naar verhalen van 
heel lang geleden, wachtend op het zakken van 
de zon in de zee, genietend van het uniek zicht en 
een drankje op het dakterras van het Duinenhuis. 
TIP: bij helder weer kun je ook een kijkje nemen 
in de sterrenwacht! De Sterrenjutters zullen met 
plezier de nodige deskundige uitleg geven!  
 
Gids: Marjan Janssens
Kostprijs: € 2 – drankje inbegrepen (maximum 25 
deelnemers)
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
Afstapplaats tram: Lejeunelaan (Koksijde)
Info en Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be,
 T 058 52 48 17
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‘Mush-Room’ de binnenhuis-
bijeenkomst van de 
Paddenstoelenwerkgroep 
Westhoek.  

Ervaren amateur-mycologen bespreken aan de 
hand van beelden hun onderzoek van de laatste 
weken. Algemene onderwerpen en weetjes over 
paddenstoelen en andere zwammen komen altijd 
aan bod.  Ook beginnelingen of geïnteresseerden 
zijn steeds welkom om op deze manier kennis 
te maken met de fascinerende wereld van de 
paddenstoelen.

De bijeenkomsten vinden plaats in het 
Duinenhuis op volgende data:  
22 januari,  26 februari, 25 maart, 22 april,  
20 mei, 9 september, 14 oktober, 
18 november en 16 december 
van 19.30 tot 22 u.

Organisatie: de Paddenstoelenwerkgroep 
Westhoek i.s.m. Duinenhuis
Contactpersoon: carl.vandenbroeck@gmail.com, 
T  0475 220 843
INFO: www.paddenstoelenwerkgroep-westhoek.be
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Overzicht gratis geleide
wandelingen voorjaar 2020

Niet nodig om vooraf in te schrijven – gratis 
deelname (uitgez.geleide wandelingen DWARS 
DOOR DE DUINEN  via Bezoekerscentrum De 
Doornpanne en de Midzomerwandeling via 
duinenhuis@koksijde.be).

Duur wandelingen: meestal 2 uur. Doordat 
deze wandelingen in duinengebieden gaan, 
zijn deze niet geschikt voor kinderwagens en 
rolstoelgebruikers. 

FEBRUARI:

Zondag 2 februari om 14 u. – Schelpen vinden 
en herkennen? Schelpdieren? Wat groeit er 
op de schelpen? Dit en andere weetjes leer je 
tijdens deze boeiende strandwandeling. 
Laarzen zijn een must!

Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!) 
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Zondag 16 februari om 14 u. -  
Valentijnwandeling ; Het verhaal van Sint-
Valentijn en zijn nakomelingen.  

Gids: Marjan Janssens
Startplaats:  t.h.v. Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggen-
houtlaan Koksijde-bad
Afstapplaats tram: Ster der zee
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MAART:

Zondag 1 maart om 10 u. – Schelpen vinden en 
herkennen? Schelpdieren? Wat groeit er op de 
schelpen? Dit en andere weetjes leer je tijdens 
deze boeiende strandwandeling. 
Laarzen zijn een must! 

Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!) 
Afstapplaats tram: Lejeunelaan
TIP: kom naar de grote schelpentelling op 14 
maart in Koksijde! Voor info: surf naar www.
facebook.com/Duurzaam.Koksijde

Zondag 8  maart om 14 u. – Over verschillende 
duinenbiotopen, kopjesduinen…in de 
Plaatsduinen.  

Gids: Luc De Prycker
Startplaats: binnenplein Estaminet De 
Peerdevisscher Oostduinkerke-dorp. 
Afstapplaats tram: Oostduinkerke-bad 

Zondag 22 maart om 14 u. – Over het klimaat, 
opwarming van de aarde, stijging van de 
zeespiegel….boeiende wandeling over deze 
actuele top-thema’s.

Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Overzicht gratis geleide 
wandelingen voorjaar 2020
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Zondag 29 maart om 10 u. 
 Schelpen vinden en herkennen? Schelpdieren? 
Wat groeit er op de schelpen? Dit en andere 
weetjes leer je tijdens deze boeiende 
strandwandeling. 

Laarzen zijn een must! 

Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!) 
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

APRIL:

Zondag 5 april om 14 u. 
Een voorjaarsslaatje met duinenkruiden in 
de Noordduinen ; een speurtocht naar de 
ontluikende voorjaarskruiden en het verhaal van 
hoe we onze dagelijkse kost kunnen opfleuren 
en verrijken met wat duinen en wegbermen 
teveel aanbieden.

Gids: Marjan Janssens
Startplaats: t.h.v. Zuid-Abdijmolen, J. Van 
Buggenhoutlaan Koksijde-bad. 
Afstapplaats tram: Ster der Zee
Honden niet toegelaten tijdens wandeling 
(natuurgebied).

Overzicht gratis geleide 
wandelingen voorjaar 2020
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Maandag 6 april vanaf 13.45 (STIPT!) tot 17.00 u.  
DWARS DOOR DE DUINEN: 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!

Startplaats en inschrijving: Bezoekerscentrum De 
Doornpanne, Doornpannestraat 1, Koksijde, T 058 
53 38 42 (IWVA) – www.iwva.be/bezoekers 
Kostprijs: 1 euro (incl. drankje)  
Andere data DWARS DOOR DE DUINEN: 06/07, 
20/07, 03/08, 17/08
Afstapplaats tram: Schipgat

Paasmaandag 13 april om 14 u. : Hannecartbos 
op zijn paasbest ; de bomen laten hun eerste 
tedere blaadjes bewonderen, kiemplantjes 
ontluiken, de dierenwereld ontwaakt….de lente 
is in aantocht! 

Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Infobord, Loze Vissertjespad 
Oostduinkerke (Mariapark)
Afstapplaats tram: Groenendijk Oostduinkerke
Honden niet toegelaten (natuurreservaat)

Zondag 26 april om 14 u. – Over verschillende 
duinenbiotopen, kopjesduinen…in de 
Plaatsduinen.

Gids: Luc De Prycker
Startplaats: binnenplein Estaminet De 
Peerdevisscher Oostduinkerke-dorp. 
Afstapplaats tram: Oostduinkerke-bad 

Overzicht gratis geleide 
wandelingen voorjaar 2020
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MEI:

Zondag 3 mei om 14 u. – Over medicinale 
planten en kruiden in de Noordduinen.

Gids: Luc De Prycker
Startplaats: t.h.v. Zuid-Abdijmolen, J. Van 
Buggenhoutlaan Koksijde-bad. 
Afstapplaats tram: Ster der Zee

Zondag 10 mei om 14 u. 
Over het klimaat, opwarming van de aarde, 
stijging van de zeespiegel….boeiende 
wandeling over deze actuele top-thema’s.

Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

WEEK VAN DE BIJ VAN 31 MEI TOT 7 JUNI

Pinksterzondag 31 mei om 14 u. 
 Ter Ydewandeling ; dwaal mee door een un-
iek stukje duinenbiotoop! Struinend in een 
afgesloten (NOOIT VRIJ TOEGANKELIJK!) deelt-
je van het Ter Yde complex ontdekken we 
zeldzame typische duinplanten waarvan som-
mige amper waarneembaar zijn met het blote 
oog ; een unieke kans om deze DUINFLORA te 
ontdekken!

Gids: Marjan Janssens
Startplaats: infobord Loze Vissertjespad 
Oostduinkerke (Mariapark) 
Honden niet toegelaten!
Afstapplaats tram: Groenendijk Oostduinkerke

Overzicht gratis geleide 
wandelingen voorjaar 2020
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JUNI:

Pinkstermaandag 1 juni om 14 u. 
Zoemende struikenwandeling ; samen met 
natuurgids Marjan Janssens in onze duinen op 
zoek naar streekeigen bloeiende struiken vol 
(solitaire) bijen. Maak kennis met Meidoorn, 
Liguster en wilde rozenstruiken, zoals Egelantier. 
Goede voorbeelden om jou tuin een bij-
vriendelijk tintje te geven.

Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Zeelaan Koksijde, t.h.v. ingang/
infobord ‘Hoge Blekker’ Koksijde-bad
Afstapplaats tram: Koksijde

Zondag 7 juni om 14 u. – Wilde plantenwan-
deling: een gedekt tafeltje voor bij én mens. 
Samen met Marjan Janssens bezoeken we de 
bloemenweide bij het Milieupark, gaan langs bij 
een ecologische tuin, terwijl we passeren langs 
lekker geurende bermen. Bijen halen er hun 
broodnodige nectar en stuifmeel; vogels eten 
de insecten, want zouden ze dit niet doen, eten 
de rupsen en larven ons fruit en groenten op… 
Biodiversiteit, alles hangt samen... 

Gids: Marjan Janssens
Startplaats: Sint-Pieterskerk Koksijde-dorp 
Afstapplaats tram: Koksijde

Zondag 14 juni om 14 u. – Over medicinale 
planten en kruiden in de Noordduinen.

Gids: Luc De Prycker
Startplaats: t.h.v. Zuid-Abdijmolen, J. Van 
Buggenhoutlaan Koksijde-bad. 
Afstapplaats tram: Ster der Zee

Overzicht gratis geleide 
wandelingen voorjaar 2020
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Vrijdag 19 juni om 20 u. – Midzomerwandeling 
– Slenterend langs het strand, ploeterend door 
de Schipgatduinen, luisterend naar verhalen 
van heel lang geleden, wachtend op het zakken 
van de zon in de zee, genietend van het unieke 
zicht met een drankje op het dakterras van het 
Duinenhuis en dit tijdens de langste dag van 
2020…. TIP: bij helder weer kun je ook een kijkje 
nemen in de sterrenwacht! De Sterrenjutters 
zullen met plezier de nodige deskundige uitleg 
geven! 

Gids: Marjan Janssens
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(betalend parkeren!)  
Inschrijven: via duinenhuis@koksijde.be T 058 52 
48 17 (max 25 deelnemers) 
Kostprijs: 2 euro (incl. drankje)
Afstapplaats tram: Lejeunelaan

Overzicht gratis geleide 
wandelingen voorjaar 2020
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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 17 januari vanaf 20 u.
• Vrijdag 21 februari vanaf 20 u.
• Vrijdag 20 maart vanaf 20 u.
• Vrijdag 17 april vanaf 21 u.
• Vrijdag 15 mei vanaf 21 u.
• Vrijdag 19 juni vanaf 21 u.

De Sterrenjutters



36

Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

Duinenhuis Koksijde

Bereikbaarheid
Het Duinenhuis is enkel te voet of met de fiets 
bereikbaar. Parkeren is mogelijk op het Elisabeth-
plein 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.

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 


