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Voorwoord 

We leven op het ritme van de seizoenen in 
het Duinenhuis. Deze zomer zetten opnieuw 
honderden natuurliefhebbers benieuwd hun eerste 
stappen in en rond het Duinenhuis. Het eerste 
jeugdkamp sloeg aan. De sterren schitterden voor 
velen. De avond wint het nu weer op de dag. We 
stellen u dan ook graag ons vormingsaanbod voor 
om met even grote teugen te genieten van de 
herfst. Maak je eigen herfst-groententaart, ontdek 
de najaarskleuren van onze duinen tijdens een 
wandeling, kom klopgeesten zoeken, beleef de 
Nacht van de Duisternis, … of wat dacht je van 
een heuse chocoladeproeverij of zelfs een stevige 
brok natuurlijke kunst met William Sweetlove?
Neus zelf door deze boeiende waaier aan 
activiteiten, pak je agenda er meteen bij en schrijf 
je in.

Welkom in het Duinenhuis.

Albert Serpieters 
Schepen voor
leefmilieu



3Laat je inspireren in Duinenhuis Koksijde 
Zaterdag 9 september vanaf 19 u. 

Opendeurdag Sterrenjutter. Maak kennis met ‘De 
Sterrenjutters’, laat je betoveren door het magisch 
schouwspel van ons zonnestelsel tijdens hun 
planetariumvoorstelling, neem een kijkje in de tijdelijke 
tentoonstelling van de gekende astrofotograaf 
Karel Teuwen (ook op zondag 10 september 
tijdens Open Monumentendag in combinatie met 
de zonnekijker) en tuur bij helder weer door de 
telescoop op het dakterras van Duinenhuis Koksijde.                                                                                                                                        

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

September



4Open Monumentendag; Europees 
thema: “Erfgoed en natuur”
Zondag 10 september van 10 tot 18 u. 

Het Duinenhuis opent haar deuren! Ook is de sterrenwacht 
open. Bij mooi weer kun je de zon bestuderen en eveneens 
genieten van een planetariumvoorstelling. Je kan een 
tentoonstelling bekijken van de gekende astrofotograaf 
Karel Teuwen. Of laat je meeslepen door een interessante 
uiteenzetting over de ‘spons’, de spons: is het nu een dier 
of een plant? Wat eten ze? Een natuurgids geeft de nodige 
uitleg! Strandvondsten worden ook onder de loep genomen 
in het strandlabo (keuken Duinenhuis). Of kom gewoon 
genieten van het prachtige zicht op het dakterras!

Info: duinenhuis@koksijde.be / T: 058 52 48 17 / 
www.koksijde.be/duinenhuis / www.desterrenjutters.be 
Toegang en deelname: gratis



5Workshop voor volwassenen: maak je 
eigen douchebar, douchesmoothie en 
een luchtige opgeklopte 
sheabotercrème.   
Woensdag 20 september om 19 u.

Bij het maken van deze ‘huidvriendelijke’ producten maken 
we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en ecologisch 
verantwoorde ingrediënten. 
Klei, mineralen en plantaardige oliën om te kleuren. 
Essentiële oliën en/of een mengeling hiervan als geurstof. 
Zoals lavendel, sinaasappel, vanille en kokos. Deze kun 
je zelf kiezen. Ook maken we geen gebruik van een 
bewaarmiddel. Ze zijn dus beperkt houdbaar. Daarentegen 
is de sheabotercrème tot 6 maand houdbaar doordat we 
geen gebruik maken van water (=bacteriën). 

Lesgeefster: Erika Leuridan, herboriste
Kostprijs: €15
Inschrijven: vóór 15 september via duinenhuis@koksijde.be / 
T: 058 52 48 17 / max. 15 deelnemers



6Bessenworkshop in het Duinenhuis 
Zondag 24 september wandeling om 14 u. op de 
parking van het Elisabethplein Koksijde-bad 
Maandag 25 september kookworkshop van 19 
tot ± 22 u. in de keuken van het Duinenhuis                                                                                                   

Op zoek naar een origineel, lekker en gezond kerstcadeau? 
Ingrediënten zoeken, receptjes verzamelen en 
experimenteren met wat er in de natuur te vinden is, is 
werk voor ‘durvers en creatievelingen’. Met een wandeling 
en een kookworkshop helpen we je een handje om met 
eetbare duinbessen aan de slag te gaan. De komende 
lange herfstavonden zijn de ideale periode om met je 
geprikkelde nieuwsgierigheid achter je eigen kookpotten te 
duiken. Prachtig toch om je kersttafel of kerstboom met iets 
zelfgemaakt te versieren? 

Lesgeefster: Marjan Janssens, herboriste en natuurgids
Kostprijs: €12 (wandeling + workshop inbegrepen)
Inschrijven + info: duinenhuis@koksije.be / T: 058 52 48 17 / 
max. 15 deelnemers



7Yoga-wandeldag
Zaterdag 30 september 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 
Vooraf inschrijven + info: duinenhuis@koksijde.be /  
T: 058 52 48 17



8Oktober
LEZING: slimmer dan de vos: hoe veilig 
kippen houden?
Maandag 2 oktober van 19 tot 21 u.

Vossen zijn helemaal terug van weggeweest. Ze eten wat 
het makkelijkste te vinden of te vangen is. Op het menu 
van de vos staan kleine zoogdieren en wilde vogels (die 
samen 55 % van het voedingsdieet van de vos uitmaken), 
regenwormen, insecten, aas en afval. Daarnaast durft de 
vos ook wel eens pluimvee te roven uit een kippenren. 
Lode Bourez woont in een bosrijk gebied en heeft een pak 
ervaring met het houden van kippen. Hij vertelt over het 
kippenleven en hoe hij zijn eigen vossenvrij kippenhok op 
palen heeft ontworpen. Zo is hij de vos te slim af en leven de 
kippen in peis en vree. Benieuwd?

Lesgever: Lode Bourez
Kostprijs: €4 (incl.drankje)
Inschrijven: t.e.m. 25 september via www.vormingplusow.be 
/ T: 059 503952
Info: duinenhuis@koksijde.be 



9EHBO4kids – 
Gezonde kruiden voor kinderen
Dinsdag 3 oktober 2017 van 19 tot 21.30 u.

Ouders vragen zich wel eens af of kruiden veilig zijn voor 
kinderen. Welke kruiden zijn goed voor kinderen en hoe kan 
je ze gebruiken? Kan je zomaar dezelfde kruiden gebruiken 
als bij een volwassene? Het lichaam van kinderen is niet een 
miniversie van het lichaam van een volwassene. Kinderen 
zijn nog in volle ontwikkeling en hebben niet dezelfde 
behoeften als wij. In deze workshop leer je een aantal veilige 
kruiden kennen voor kleine gezondheidsprobleempjes bij 
kinderen en je maakt een EHBO-zalf, een slaapspray en 
een neusjesontstopper. Veilig voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen. Je gaat naar huis met je bereidingen en een 
heleboel tips en tricks om je kinderen vrolijk en gezond te 
houden.

Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgeefster: Katrien Bonnez, herboriste
Kostprijs: €15 standaardprijs / €12,50 voor inwoners Koksijde 
/ € 11 voordeeltarief (bij verhoogde tegemoetkoming)
Inschrijven: vóór 28 september 2017 via 
www.vormingplusow.be / T: 059 50 39 52



10Gratis Energiefit-avond voor snelle  
energiebesparing
Dinsdag 10 oktober 2017 van 20 tot 21.30 u.

Eandis en de energiespecialisten van Bond Beter Leefmilieu 
ontwikkelden een avondsessie die een hele reeks energietips 
op een leuke manier uit de doeken doet. Ze selecteerden 
de meest rendabele, soms verrassende, tips. Zonder veel 
moeite en zonder grote investeringen kun je er al snel een 
paar honderd euro per jaar mee besparen. Geen extreme 
toestanden, maar wel een leuk anderhalf uur, vol praktische 
info waarmee je meteen aan de slag kunt.

Organisatie: i.s.m. Eandis en Woonhuis Nieko
Voor wie: iedereen die graag geld en energie bespaart 
met weinig moeite
Deelname: gratis
Inschrijven: vóór 7 oktober via www.eandis.be/energiefit,  
het aantal plaatsen is beperkt

Workshop Fairtrade@home – 
chocoladeproeverij
Woensdag 11 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



11Voordracht met kunstenaar  
William Sweetlove
Donderdag 12 oktober van 19 tot 21u. 

William Sweetlove vooral bekend door zijn gekloonde 
honden, pinguïns, katten en kikkers in stralend rood, blauw, 
geel en vele andere kleuren. Als fysiek medium gebruikt hij 
een soort plastic en polyester, dat blijkbaar niet onderhevig 
is aan verval en de natuurlijke wetten trotseert – het kan de 
mensheid overleven en is eindeloos recycleerbaar. William 
Sweetlove verspreidt een visie van de wereld, overgoten met 
elementen van ironie en ecologisch bewustzijn. Hij voegt 
daar de overtuiging aan toe dat kunst ook een tegengif 
moet zijn tegen OVERCONSUMPTIE en OVERPRODUCTIE. Hij 
kaart ook de vervuiling van plastiek aan en de gevolgen 
voor onze zeeën en oceanen. 
Ook vertelt hij ons over de problematiek van het drinkwater 
en het watertekort. In meer recent werk zijn Sweetlove’s 
dieren uitgerust met rugzakken, flessen water en/of laarzen, 
zodat ze hun eigen voedsel en water kunnen dragen en 
klaar zijn voor de veranderingen van deze wereld. Het dier 
wordt op non-verbale wijze drager van deze ecologische 
boodschap. Benieuwd?

Spreker: kunstenaar William Sweetlove
Deelname: gratis 
Inschrijven +info: duinenhuis@koksijde.be / T: 058 52 48 17



12Fair Trade en Indisch koken met Bushra
Vrijdag 13 oktober om 18 u. in het Duinenhuis

Bushra, geboren en getogen hier, maar met roots (en 
smaakpapillen) in het Oosten neemt u graag mee op 
culinaire ontdekkingstocht. 

Bushra: “Mijn moeder heeft haar passie voor koken en 
experimenteren in de keuken doorgegeven aan mij. 
Met liefde en geduld legde ze mij het gebruik van de 
verschillende kruiden uit: vurige rode chili, pittige komijn, 
zachte kurkuma, de helende krachten van gember. Onze 
keuken is het hart van ons huis, waar we ‘s avonds allemaal 
samenkomen. Een tafel vol met warme, dampende schalen 
die de geur van liefde en comfort verspreiden.”

Een Indische maaltijd wordt niet zoals in België in gangen 
geserveerd. Een thaali, verschillende gerechtjes met 
uiteenlopende texturen en smaken worden samen in kleine 
schaaltjes gepresenteerd en samen benut. Samen met 
Bushra koken we een ‘koninklijke thaali’ met aandacht voor 
het gebruik van Fair Trade producten. We beginnen met 
een klein hapje vooraf tijdens de kookdemonstratie van de 
verrukelijke rasmalaayi. Hierna beginnen we samen aan het 
avondmaal: verse Tandoori naan, murgh malai, paneer 
cutlets, raajma curry, haari pyaas aloo, raïta. Dit alles pittig, 
maar niet pikant!

Lesgeefster: Bushra
Organisatie: i.s.m. Dienst Internationale Samenwerking
Kostprijs: €25 euro 
Inschrijven: vóór 10 oktober via duinenhuis@koksijde.be /  
T: 058 52 48 17 / max. 13 personen 



13Nacht van de Duisternis: 
een avond vol boeiende en 
geheimzinnige ontdekkingen!

> Een spannende nachtwandeling…
Zaterdag 14 oktober met start om 19.45 u.  
aan het Duinenhuis

Natuurpunt Westkust nodigt jullie graag uit op een donkere 
avond vol boeiende wendingen. Wapen je met een zaklamp, 
draag stevig schoeisel en vergezel ons op een sfeervolle 
wandeling. We zorgen voor animatie met zaken die met 
de nacht te maken hebben; infraroodkijkers, batdetectors, 
muizenvallen, uitzetten nachtdieren en stippelen een mooi 
parcours uit. Snuif de deugddoende avondlucht op, stap 
gezwind door het zand en laat je verrassen onderweg. 
Na de wandeling is er gelegenheid om na te keuvelen bij 
een tas warme soep en een broodje. Je kan eveneens de 
sterrenwacht ‘de Sterrenjutter’ op het dakterras een bezoekje 
brengen; hopelijk kun je bij helder weer enkele prachtige 
hemellichamen bewonderen.

Organisatie: Natuurpunt Westkust i.s.m. dienst Milieu en 
Duurzame Ontwikkeling, de Sterrenjutters en het Duinenhuis.
Info: duinenhuis@koksijde.be
Deelname wandeling: gratis
Kostprijs broodje + soep: €2 

> Workshop Nachtfotografie
Zaterdag 14 oktober om 19u tot 20.30 u. in het 
Duinenhuis

Workshop fotografie “Met een beetje licht in de duisternis”. In en 
rond het Duinenhuis kan je in diverse workshops kennis maken met 
enkele technieken waarin het licht in het duister centraal staat

Organisatie: fotoclub CoxyPics i.s.m. de Sterrenjutters
Kostprijs workshop nachtfotografie: €15 
Inschrijven: via www.coxypics.be



14Zeewierenwandeling – Zeewieren,  
een onbekende groente
Zondag 15 oktober 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 zeewierenwandeling 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, herboriste en natuurgids
Kostprijs: €2 (max. 25 deelnemers)
Inschrijven: vóór 11 oktober via duinenhuis@koksijde.be / 
T: 058 52 48 17



15Duurzame kookworkshop 
“Koken met zeewieren”
Maandag 16 oktober om 19 u.

Kookprogramma’s vertellen ons de laatste jaren dat 
zeewier een waardevolle aanvulling is op 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 om 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 9 oktober via duinenhuis@koksijde.be / 
T: 058 52 48 17



16Workshop de natuurlijke vegetarische 
keuken – vegetarische herfstseizoens-
groententaart
Woensdag 18 oktober om 19 u.

Groententaarten bieden vele mogelijkheden om 
seizoengroenten eenvoudig, smaakvol, origineel en kleurrijk 
te bereiden. Ook restjes kunnen via een groententaart 
smakelijk worden verwerkt.
Je leert zowel groententaarten maken met ei alsook zonder 
ei, zonder echte room en zonder kaas. Je leert ook zelf 
een eigen deeg maken waarmee we dan kleine taartjes 
of tartelettes gaan maken. Je leert je taarten voldoende te 
binden en dit met waardevolle plantaardige bindmiddelen 
die de groententaarten lichter alsook beter verteerbaar 
maken. De recepten zijn goed te integreren in de 
dagdagelijkse keuken.

Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De Zonnekeuken’ uit 
Assebroek
Kostprijs: €25
Inschrijven: vóór 11 oktober via duinenhuis@koksijde.be /  
T: 058 52 48 17 / max. 15 deelnemers



17Workshop voor volwassenen: maak je 
eigen zeewierencrème en -masker
Maandag 23 oktober om 19 u.

Maak je eigen verzorgingscrème met zeewier en algen en 
geniet van een masker op basis van zeewier. We blijven in 
het thema ‘zeewieren’: niet enkel goed voor de gezondheid, 
maar ook héél goed voor onze huid!

Lesgever: Erika Leuridan, herboriste
Kostprijs: €14
Inschrijven: vóór 18 oktober via duinenhuis@koksijde.be /  
T: 058 52 48 17 / max. 14 deelnemers

Geleide wandeling: 
herfstkleuren in de Schipgatduinen 
Zaterdag 28 oktober om 14 u.

Slenterend langs het strand, dwalend door de smalle 
paadjes van de Schipgatduinen is de herfst duidelijk 
zichtbaar. Struiken en planten verkleuren, de geur van de 
duindoornbessen kan je gewoon opsnuiven en ondertussen 
geniet je van het kwetteren van de vogels die smullen van 
de rijpe zaden en bessen. Een ideale FAMILIE-WANDELING 
om kennis te maken met alle facetten van de herfst in 
dit prachtig duingebied. Na een tocht van anderhalf uur 
verwarmen we onze verstijfde spieren en verkleumde vingers 
aan een tas warme chocolademelk en genieten we bij een 
babbel van het prachtige uitzicht van in het DUINENHUIS. 

Gids: Marjan Janssens, herboriste en natuurgids 
Kostprijs: €2 (incl. warme chocolademelk)
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(te betalen parking!)  
Info: duinenhuis@koksijde.be / T: 058 52 48 17



18Kinderactiviteit ‘op zoek naar  
klopgeesten in Koksijde’
Maandag 30 oktober van 18u tot 20.30 u.

Klop, klop, wie is daar? Ben je in volle Halloweenperiode klaar 
voor een mysterieuze wandeling tussen Bib en Duinenhuis 
Koksijde? Vertelster Renata sleept je mee in een spannend 
avontuur naar de bovenste top van het Duinenhuis waar je 
kan genieten van een drankje, terwijl je talisman je behoedt 
tegen het kwaad. Deze wandeling vereist durvers…

Gids: Renata Bruggeman
Praktisch: start bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10 
(opening deuren bib: 15u)
Kostprijs: €3 (max. 50 deelnemers)
Doelgroep: kinderen vanaf 6 jaar tot 12 jaar
Vooraf inschrijven: dwaallichten@koksijde.be 



19Adults only – Klopgeestentocht
Dinsdag 31 oktober van 19 tot 22 u.

Maak tijd voor een spannende en tegelijk ontspannende 
wandeling. Niet aarzelen maar doen, een stevige wandeling 
vanuit de bib naar het Duinenhuis en langs het strand terug 
om de demonen uit je hoofd te verdrijven. Een betoverende 
thee behoedt je voor al te kwade geesten. Tijdens het 
dwalen doorheen de kleine straatjes van Koksijde komen 
we op bijzondere plekjes om te luisteren naar spannende, 
mysterieuze en soms pikante anekdotes en volksvertellingen. 
Deze meeslepende ervaring eindigt met liefdesdrank en 
mag je zeker niet missen!

Gids: Renata Bruggeman
Praktisch: start bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10; 
begeleide wandeling +/- 3 km heen met aandacht voor 
natuur, volkse verhalen, heen en terug langs het strand.
Kostprijs: €5 (max. 50 deelnemers)
Doelgroep: volwassenen
Vooraf inschrijven: dwaallichten@koksijde.be 

Voordracht Sterrenjutters: Exoplaneten 
waar zijn ze en hoe vinden we ze? 
door Dhr. Chris Vandenbossche 
Vrijdag 3 november om 19.30 u.

Op vrijdag 3 november komt dhr. Chris Vandenbossche 
spreken over de ontdekking van Exoplaneten. Waar 
bevinden ze zich en hoe ontdekt men deze planeten.  
Dhr. Vandenbossche is medewerker van de 
volkssterrenwacht Mira te Grimbergen en sinds kort ook 
medewerker bij de sterrenwacht Sterrenjutter in Koksijde.
Kostprijs: €4 (leden) – €5 (niet leden)
Inschrijven: via www.desterrenjutters.be/cursus of via 
info@desterrenjutters.be   



20Kinderactiviteit (8-12 j): zeewierworkshop 
met een snuifje Halloween
Vrijdag 3 november 2017 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!
Ooit al zeewier-knutselwerkjes gemaakt? Wiens punthoed is 
dat nu weer?
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? 
Vind je het leuk om iets moois en origineels te maken in ons 
crea-atelier? 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 Elisabethplein
Kostprijs: €8
Doelgroep: kinderen van 8 tot 12 jaar (max. 15 deelnemers)
Inschrijven: vóór 30 oktober via duinenhuis@koksijde.be /  
T: 058 52 48 17

Geleide strandwandeling                                                                 
Zondag 5 november om 14 u.

Een leerrijke geleide wandeling over zand, zee en het 
Duinenhuis….met eindpunt het adembenemende dakterras 
van het Duinenhuis.

Gids: Filip Nuyttens
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad 
(te betalen parking!)
Deelname: gratis
Info: duinenhuis@koksijde.be 



21Dag van de natuur: 
voor meer biodiversiteit
Zaterdag 18 november van 9 tot 16 u. 

Tijdens de Dag van de Natuur nodigen we iedereen uit om 
een handje te helpen in de duinen rond de begraafplaats 
in Oostduinkerke. Waarom jaarlijks de Oostvoorduinen? Wel, 
de eigendomsstructuur van dit middeloud duinengebied 
is er van oudsher erg versnipperd. Pas vrij recent is het 
natuurgebied grotendeels in handen gekomen van het 
Agentschap voor Natuur en Bos. In afwachting van een 
definitief natuurbeheerplan, moeten we dus nog even het 
maaisel handmatig wegnemen, willen we vergrassing en 
verzuring van dit kalkrijke duingebied voorkomen. Zo blijven 
we er, samen met vele vlinders, sprinkhanen, vogels,…
genieten van enkele mooie botanische parels.

Waar: Oostvoorduinen (ingang naast begraafplaats van 
Oostduinkerke in de A.Geryllaan)
TIP: stevig schoeisel en eventueel regenkledij voorzien. 
Werkhandschoenen en een verfrissend drankje zijn aanwezig
Organisatie: dienst Mil&DO i.s.m. Natuurpunt Westkust en 
het Agentschap voor Natuur en Bos

November



22Workshop de natuurlijke vegetarische 
keuken – feestelijk vegetarisch koken
Donderdag 30 november om 19 u.

De vegetarische keuken biedt heel wat nieuwe en 
interessante mogelijkheden voor feestelijke gelegenheden. 
In deze les leer je hoe je je vegetarische bereidingen 
feestelijker, smakelijker en kleurrijker maakt. Hij laat je daartoe 
kennismaken met een aantal producten en ideeën uit 
de vegetarische keuken. Zelfs kieskeurige gasten zullen 
niet onberoerd blijven bij deze feestelijke en stralende 
bereidingen. Deze workshop richt zich zowel tot wie zijn/
haar eerste stappen zet in de vegetarische wereld als tot 
wie zich hierin meer wil bekwamen. Een volledige feestelijke 
vegetarische maaltijd is in de prijs begrepen.

Lesgever: Peter Vandermeersch van ‘De Zonnekeuken’ uit 
Assebroek
Kostprijs: €25
Inschrijven: vóór 23 november via duinenhuis@koksijde.be / 
T: 058 52 48 17 / max. 15 deelnemers

Voordracht Sterrenjutters: Op zoek naar 
een donkere hemel - astroreizen, door 
Dhr. Philippe Mollet
Vrijdag 1 december om 19.30 u.

Op vrijdag 1 december komt dhr. Philippe Mollet spreken 
over “Op zoek naar een donkere hemel!” en “Sterrenkundige 
excuses om ver op vakantie te gaan”. Over de zoektocht 
naar de beste waarnemingsplaatsen in binnen- en 
vooral buitenland. Dhr. Mollet is medewerker bij de 
volkssterrenwacht Mira te Grimbergen.

Kostprijs: €4 (leden) – €5 (niet-leden)
Inschrijven: via www.desterrenjutters.be/cursus of via 
info@desterrenjutters.be    
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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. De toegang is gratis.

Sterrenkijkmomenten

Vrijdag 15 september van 21 tot 23 u.
Vrijdag 20 oktober van 20 tot 22 u.
Vrijdag 17 november van 20 tot 22 u.
Vrijdag 15 december van 20 tot 22 u.

Voordrachten De Sterrenjutters:

- Vrijdag 1 september om 19 u.
 Voordracht: Spectroscopie door amateurastronomen, 

door Dhr Marc Trypsteen  
- Vrijdag 6 oktober om 19.30 u.
 Eerste sterrenkunde quiz met mooie prijzen
- Vrijdag 3 november om 19.30 u.
 Voordracht: Exoplaneten waar zijn ze en hoe vinden we 

ze, door Dhr Chris Vandenbossche (Volkssterrenwacht Mira 
Grimbergen)

- Vrijdag 1 december om 19.30 u.
 Voordracht: Op zoek naar een donkere hemel – 

astroreizen, door Philippe Mollet (Volkssterrenwacht Mira 
Grimbergen)

Kostprijs: €4 voor leden en €5 voor niet-leden 
Inschrijven: www.desterrenjutters.be/cursus of via 
info@desterrenjutters.be



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.

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 


