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Het provinciebestuur West-Vlaanderen organiseert in 2016, 
samen met de 10 kustgemeenten en diverse kustactoren, 
weer de Week van de Zee. Tussen 22 april en 8 mei krijg je 
daardoor langs de hele kustlijn een vloedgolf aan activiteiten. 
Centraal thema is dit keer ‘Zee aan tijd. Tijd aan zee’.

De Week van de Zee bestaat 20 jaar. Deze jubileumeditie 
legt de nadruk op het begrip ‘Tijd’. Want aan zee gaan we 
vaak anders om met tijd. Een weekend, vakantie of zeeklas? 
Wanneer je op de zilte natuur focust, dan lijkt het soms of je 
een zee aan tijd hebt. Want tijdens je tijd aan zee, of die nu lang 
is of kort, neem je rustig de tijd om te ontspannen, te bewegen 
of bij te leren over deze boeiende biotoop. 

Op zaterdag 23 april krijg je de grote publieksaftrap met een 
Wandeldag en een Zeemarkt op de Oostendse Oosteroever. 

Kies uit deze brochure of op www.weekvandezee.be jouw 
favoriete activiteiten in jouw favoriete badplaats, van bezoek 
tot wandeling of lezing. Heel wat enthousiaste professionals 
en vrijwilligers bezorgen je graag een leerrijke en boeiende 
tocht aan zee. Ook voor klassen is er een aangepast aanbod. 

Neem je tijd en geniet op het ritme van de getijden van de 
Week van de Zee 2016!

Guido Decorte,
gedeputeerde leefmilieu, natuur en landschappen

Zee aan tijd

Tijd aan zee aan
22.04 - 08.05 2016
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zaterdag 30 april 2016 om 14 uur
Vloedlijnwandeling

Een ervaren gids legt in geuren en kleuren uit wat er allemaal te 
vinden is langs de vloedlijn.

tip: laarzen en warme kledij zijn aanbevolen.
waar: monument Leopold I
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

zaterdag 30 april 2016 om 14 uur
Een kruier vertelt

De kruier vertelt vol enthousiasme over wat er in zijn netten te 
vinden is.

waar: Rampe Zeedijk De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

zaterdag 30 april 2016 om 14 uur
Zeetocht met de amfibieboot

De kinderen kunnen gratis mee met de amfibieboot om een 
zeetochtje te maken.

waar: Rampe Zeedijk De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

DE PANNE

vrijdag 22 april 2016 vanaf 8 uur
Wandeldag Week van de Zee

Wandel mee op het strand, door de duinen en in de 
natuurgebieden van De Panne!
• 5,7 of 9 km: starten tussen 8 en 15 uur
• 5 km (vooral verharde weg)
• 7 km (natuur - richting Franse grens)
• 9 km (natuur - richting Koksijde)
• 16 km of meer: starten tussen 8 en 13 uur
• 16 km (natuur - richting Koksijde)
• meer (combinatie wandelingen)
Verschillende stopplaatsen met boeiende en begeleide 
activiteiten.

waar: De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: Gemeente De Panne en De Nachtegaal i.s.m. Wandelsport 
Vlaanderen en wandelclub Buencamino vzw, 058 42 97 68, 
milieu@depanne.be, www.weekvandezee.be 
prijs: 1,50 euro niet-leden, 1,10 euro voor leden van Wandelsport 
Vlaanderen

zaterdag 23 april 2016 om 14.30 uur
Wandeling in het natuurreservaat Zwarte Hoek

De Zwarte Hoek is een 20ha groot gebied van het 
natuurreservaat Duinen en Bossen van De Panne. 
Het waterrijk overgangsgebied  tussen de Westhoekduinen en 
het Cabourdomein is een trekpleister voor watervogels.

tip: breng je verrekijker mee!
waar: Duinhoekstraat 181, parking grensovergang
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

zondag 24 april 2016 om 14 uur
Pietje Mol wandeling

Met een ervaren natuurgids maken we een wandeling door de 
graaszones.

waar: Duinhoekstraat 181, parking grensovergang
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
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zondag 1 mei 2016 om 14 uur
Een kruier vertelt

De kruier vertelt vol enthousiasme over wat er in zijn netten te 
vinden is.

waar: Rampe Zeedijk De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

woensdag 4 mei 2016 om 14 uur
Wandeling naar het oorlogsverleden en bezoek 
museum WOII in de Cabourduinen.

waar: Moeresteenweg 141, 8660 Adinkerke
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
halte: belbus halte ‘museum Cabour’

zaterdag 7 mei 2016 om 14 uur
Natuurwandeling in de Cabourduinen

De fossiele duinen van Adinkerke/Ghyvelde liggen als een 
smalle gordel dwars op de landgrens. Het gebied is niet vrij 
toegankelijk, maar er worden regelmatig gegidste wandelingen 
georganiseerd. Deze duinen zijn de oudste van de Belgische 
kust. Door de afstand tot de zee en de begroeiing treden 
duinvormingsprocessen hier niet meer op.

waar: Moeresteenweg 141, 8660 Adinkerke
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
halte: belbus halte ‘museum Cabour’

zondag 8 mei 2016 om 14 uur
De Westhoek, van kustduin tot duinpan

Het Westhoekreservaat is het oudste Vlaams natuurreservaat. 
Duinen, duinpannen, duingraslanden en kalkmoerassen 
getuigen er van een levendig landschap. Het gebied is 
befaamd om bewoningsresten uit de IJzertijd tot de Vroege 
Middeleeuwen.

waar: ingang Westhoek/Schuilhavenlaan
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname

zondag 1 mei 2016 van 14 tot 17 uur
Zee vol activiteiten

Een gezinsnamiddag in De Nachtegaal met tal van workshops: 
zee-labo, zeekaarten bestuderen, knutselen met wrakhout, 
zandschilderij, ...

tip: bij slecht weer gaan de activiteiten binnen door
waar: bezoekerscentrum De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne
info: bezoekerscentrum De Nachtegaal, 058 42 21 51, 
nachtegaal@west-vlaanderen.be, www.west-vlaanderen.be/nachtegaal
gratis deelname

zondag 1 mei 2016 om 14 uur
Zeetocht met de amfibieboot

De kinderen kunnen gratis meevaren op de amfibieboot voor een 
fijn zeetochtje.

waar: Rampe Zeedijk De Panne
info: Toerisme De Panne, 058 42 18 18, toerisme@depanne.be, 
www.depanne.be
gratis deelname
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zaterdag 30 april 2016
Demonstratie garnaalkruien met ‘De Spanjaardbank’ 

Op stap met de garnaalkruiers en natuurgids! Kom méér te weten 
over strand, zee en de buit van de garnaalkruiers, gevolgd door 
het koken en uitdelen van de verse garnalen aan het publiek! 

start: 12.45 - 14.15 uur
waar: Sint-Idesbald: op het strand t.h.v. dienst toerisme 
info: toerisme Koksijde - T 058 51 29 10
tip: laarzen zijn aan te raden!
gratis deelname
tram: halte Sint-Idesbald

zaterdag 30 april 2016
Kruidenwandeling in de Noordduinen
Kom méér te weten over de kruiden voor o.a. in de 
kruidenapotheek…

start: 14.30 uur – einde ±16.30 uur
waar: J. Van Buggenhoutlaan t.h.v. de Zuid-Abdijmolen Koksijde-bad
info: toerisme Koksijde – T 058 51 29 10
gratis deelname
tram: halte Ster der Zee Sint-Idesbald

zaterdag 30 april 2016
Op stap met de huifkar

2 Brabantse trekpaarden trekken de huifkar.

tip: beperkt tot maximum 30 personen
start: telkens tussen 13.30 en 17.30 uur doorlopend
waar: Westendestraat t.h.v. dienst toerisme Koksijde
info: toerisme Koksijde – T 058 51 29 10
gratis deelname
tram: afstapplaats: Koksijde-Bad

zondag 1 mei 2016
Demonstratie garnaalkruien met ‘De Spanjaardbank’ 

Op stap met de garnaalkruiers en natuurgids! Kom méér te weten 
over strand, zee en de buit van de garnaalkruiers…, gevolgd door 
het koken en uitdelen van de verse garnalen aan het publiek! 

start: 14.00 - 15.30 uur
waar: Sint-Idesbald: op het strand t.h.v. dienst toerisme 
info: toerisme Koksijde - T 058 51 29 10
tip: laarzen zijn aan te raden!
gratis deelname
tram: halte Sint-Idesbald 

KOKSIJDE - OOSTDUINKERKE

zaterdag 23 april 2016 om 14 uur
Het verborgen leven van vogels

Al eeuwenlang probeert de mens de vliegkunst van de vogel te 
evenaren. Wie heeft er nooit eens gedroomd dat hij of zij kon 
vliegen? Heerlijk toch!
Maak van dichtbij kennis met  onze mooie collectie opgezette 
vogels. Nadien gaan we de natuur in op zoek naar echte vogels. 
Via leuke spelletjes leren kinderen van 8 tot 14 jaar meer over 
deze boeiende dieren.

tip: laarzen zijn aan te raden!
waar: Bezoekerscentrum De Doornpanne, Doornpannestraat 2, 
Koksijde
info: 058 53 38 33 (keuze 3), bezoekers@iwva.be, 
www.iwva.be/bezoekers
gratis deelname
tram: halte Oostduinkerke Schipgat
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aantal problemen oplossen, bijvoorbeeld bij keelpijn moet je bij 
de dokter de juiste plant zoeken.

waar: Bezoekerscentrum De Doornpanne, Doornpannestraat 2, 
Koksijde
info: 058 53 38 33 (keuze 3), bezoekers@iwva.be, 
www.iwva.be/bezoekers
gratis deelname
tram: halte Oostduinkerke Schipgat

zaterdag 7 mei 2016 om 14.30 uur
Medicinale plantenwandeling in de Noordduinen

waar: J. Van Buggenhoutlaan, t.h.v. Zuid-Abdijmolen Koksijde-bad
info: toerisme Koksijde – T 058 51 29 10
gratis deelname
tram: halte Ster der Zee Sint-Idesbald

zondag 8 mei 2016 om 14 uur
Lentewandeling Schipgatduinen

De sleedoorn is uitgebloeid, op de vlierstruik verschijnen 
de eerste bloemschermen, de minuscule bloempjes van de 
duindoorn zijn amper met het blote oog te zien en de liguster 
laat nog eventjes op zich wachten om zijn bloemenaroma te 
verspreiden. Maat wat groeit en bloeit er in deze meimaand 
allemaal onder en tussen de forse duinstruiken? Met al onze 
zintuigen verkennen we het ‘lente-aanbod’ in de Schipgatduinen. 

tip: wandelschoenen vereist
waar: Elisabethplein Koksijde
info: Duinenhuis Koksijde, 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be, 
www.duinenhuis.koksijde.be
gratis deelname
tram: halte Lejeunelaan

zondag 1 mei 2016
Boeiende duinenwandeling ‘Hoge Blekker’

start: 10.00 - 12.00 uur
plaats: parking gelegen aan het begin van de Panoramalaan 
Koksijde-bad
info: toerisme Koksijde - T 058 51 29 10
gratis deelname
tram: halte Koksijde-bad

zondag 1 mei 2016
Op stap met de huifkar

2 Brabantse trekpaarden trekken de huifkar.

tip: beperkt tot maximum 30 personen
start: telkens tussen 13.30 en 17.30 uur / doorlopend
waar: Oostduinkerke-bad
info: toerisme Koksijde – T 058 51 29 10
gratis deelname
tram: halte Oostduinkerke-bad

zondag 1 mei 2016
Yourin Spartarun

Loophype slaat over op jongeren! 1 of 2 km ploeteren en 
klauteren over ruim 15 hindernissen. Deelnemers zijn vrij om 
om-ter-snelst, om-ter-mooist of om-ter-hulpvaardigst het 
parcours af te leggen. 

waar: strand Koksijde 
info: www.yourin.be/nl/spartarun-koksijde en 
www.facebook.com/yourin.be
reservatie: plaatsen zijnbeperkt! 
Tickets reserveren via www.your-store.be/SpartarunKoksijde.
contactpersoon: Geert Torfs – 0491 73 79 08
tram: halte Koksijde-bad  

vrijdag 6 mei 2016 om 14 uur
Supermarkt Duinen

Onze voorouders hadden geen supermarkten om snel en 
efficiënt hun aankopen te doen. Er was echter wel een andere 
oplossing om aan voedsel en medicatie te geraken: de natuur ... 
maar die moet je eerst voldoende kennen om te overleven. 
Tijdens een korte wandeling geeft de gids uitleg over het nut 
van sommige planten en dieren. Voor elk nuttig gebruik dat je 
onthoudt kan je een ‘ecu’ verdienen. Daarna krijgt elke ‘familie’ 
materiaal om zijn ‘winkeltje’ te installeren. Het dorp moet een 
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zaterdag 30 april 2016 van 14.30 tot 16.30 uur
Geneeskrachtige kruiden in de duinen

De gespecialiseerde natuurgids doorkruist met jullie de 
Simliduinen te Nieuwpoort op zoek naar de vele geneeskrachtige 
kruiden en struiken en doet zijn verhaal. 

tip: niet toegankelijk met buggy of rolwagen
waar: Sint-Bernarduskerk te Nieuwpoort-Bad
info: Stad Nieuwpoort, Dienst Toerisme/Kinderboerderij - 
058 23 69 83 en 058 23 39 23, kinderboerderij@nieuwpoort.be, 
www.nieuwpoort.be
tram: halte Zonnebloem
gratis deelname

zondag 1 mei 2016 van 10 tot 12.30 uur
Zeedorp op stelten

Tijdens het ‘Zeedorp op stelten’ kunnen gezinnen gratis 
deelnemen aan toffe workshops. Deze boeiende activiteiten 
gaan door op en rond strand, loodswezen, pier en overzetboot. 
Bij iedere activiteit ontvangt u een stempel en een volle 
stempelkaart geeft u recht op een zeegeschenkje.

waar: Loodswezenplein Nieuwpoort-Bad
info: Kinderboerderij De Lenspolder, kinderboerderij@nieuwpoort.be
gratis deelname

NIEUWPOORT

zaterdag 30 april 2016 van 10 tot 12.30 uur
Toeren tussen pier en vismijn

Natuurwandeling met gids  vanop de promenade tussen 
Nieuwpoort-Bad en Nieuwpoort-Stad. We passeren het Vlaamse 
Natuurreservaat de IJzermonding en de havens aan de monding 
van de IJzer.

tip: breng je verrekijker mee
waar: Hendrikaplein te Nieuwpoort Bad
info: Stad Nieuwpoort, Dienst Toerisme/Kinderboerderij - 
058 23 69 83 en 058 23 39 23, kinderboerderij@nieuwpoort.be, 
www.nieuwpoort.be
tram: halte Nieuwpoort-Bad
gratis deelname
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OOSTENDE

van 1 april t.e.m. 31 mei 2016 telkens van 10 tot 17 uur
Bezoek Oesterkwekerij De Oesterput

Kom meer te weten over de enige Belgische oester, van 
oesterbroed tot volwaardige lekkernij! Je leert ook iets bij over 
andere schaal- en schelpdieren zoals krab, kreeft en mossel.

waar: De Oesterput, Schietbaanstraat 86, 8400 Oostende
info: De Oesterput, 059 33 08 73, info@aquacultuur.be, 
www.de-oesterput.be
tram: halte Weg naar Vismijn
gratis toegang

van 22 april t.e.m. 8 mei 2016 om 9.30 of 13.30 uur
Krekenkieken

Net buiten de stad  liggen de historische Oostendse Kreken, lit-
tekens uit een ver verleden. We trekken door deze kreken en houd-
en hier en daar halt om dit schitterende landschap  van naderbij 
te ontleden. De polders zijn beschermd en vormen een vogelrijk 
landschap waar water van zeer groot belang is. Met een rugzak vol 
veldwerkmaterialen worden kinderen op sleeptouw genomen. 

tip: laarzen zijn aanbevolen
waar: cvba BuitenGoed, Polderdijk 10, Oostende
info: Kinderboerderij De Lange Schuur, 059 70 00 05, 0489 69 23 88, 
info@delangeschuur.be, www.delangeschuur.be 
prijs: 50 euro voor Oostendse klassen, andere scholen betalen 
55 euro per klas. Maximum 24 kinderen. Gezinnen, verenigingen 
en bedrijven betalen 60 euro.
bus: lijn 50

MIDDELKERKE

van 22 april t.e.m. 29 april 2016
Baywatch

De redders aan zee hebben na deze infosessie geen geheimen meer 
voor je! Groepen kinderen maken op een speelse manier kennis 
met de werking van de redders en worden overspoeld met tips en 
weetjes over wat wél en niet mag op het strand en aan zee.
Wie zijn de redders aan zee? Hoe kun je hen herkennen? Wat moet-
en ze allemaal doen? Hoe wordt je redder? Er worden bovendien 
leuke spelletjes gespeeld, een filmpje gekeken en na de pauze met 
een hapje en versnapering volgt nog een leuke strandactiviteit.

tip: voor kinderen lagere school - voor groepen van maximum 
25 kinderen - beperkt aantal plaatsen 
duur: ongeveer 2,5 uur
waar: Strandlaan 3, 8434 Westende
info: Veilig aan Zee vzw, 058 23 80 00, info@veiligaanzee.be, 
www.veiligaanzee.be
prijs: ‘Week van de Zee prijs’ = 75 euro (i.p.v. 90 euro) per groep
tram: halte Sint-Laureins, Westende

zondag 24 april 2016 om 9.30 uur
Culinaire Warandewandeling

De Warandeduinen is één kalkrijk duinengebied, een van de 
mooiste gebieden van de Middenkust. 
Na de wandeling met gids wordt in de Kilt (Essex Scottishlaan 3, 
Middelkerke) een Zuid-Amerikaanse maaltijd (quinoa soep - em-
panada - exotische fruitsalade) aangeboden met fairtrade drankje 
door Inti Sisa Costa in samenwerking met het Noord-Zuid comité.

tip: inschrijven voor 15 april 
waar: watertoren in de Louis Logierlaan, Middelkerke
info: Inti Sisa,  0474 30 81 99, marc.buts@telenet.be, intisisacosta.
blogspot.be of ontwikkelingssamenwerking@middelkerke.be 
prijs: met maaltijd inbegrepen: €12 - €6 (kinderen tot 12 jaar) 

zondag 8 mei 2016 om 10 uur
Fietsen door de polders - Middelkerke en omgeving

De polders van Middelkerke ademen geschiedenis. 
Vissers, monniken, boeren en Tempeliers drukten hun stempel 
op de streek. Fiets met ons mee op zoek naar hun sporen!

tip: de fietstocht duurt ongeveer 3 uur / breng je eigen fiets en 
fietsslot mee
waar: parking Normandlaan
info: Littoralis, 0479 51 52 42, info@littoralis.be, www.littoralis.be
prijs: 7 euro
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zaterdag 23 april 2016
van 10 tot 12  uur of van 13 tot 15 uur
Timmer-werk:
Workshop muziekinstrumenten maken met afval

We gooien heel wat weg. Maar je kan ook knutselen met  
kaasdoosjes, yogurtpotjes,… In deze workshop maken  kinderen 
onder begeleiding zelf muziekinstrumenten. We dagen de 
kinderen uit  te laten zien wat ze kunnen. De workshop 
wordt afgesloten met een optreden met de zelf gemaakte 
instrumenten, waarop de ouders uiteraard welkom zijn. 
De opbrengst gaat naar stichting Child Aid.

tip: kinderen van 7 tot 12 jaar 
waar: Openluchtcentrum Duin en Zee, Fortstraat 128 Oostende
info en inschrijven: weekvandezee@west-vlaanderen.be
prijs: 3 euro

zaterdag 23 april 2016 van 10 tot 17 uur
Zeemarkt

Wil je meer vernemen over  natuur- en milieueducatie, kust- en 
strandveiligheid, …? Workshops en interactieve standen geven 
je zicht op de boeiende wereld van de kustactoren.
waar: Openluchtcentrum Duin en Zee, Fortstraat 128 Oostende
info: www.weekvandezee.be
gratis deelname 

zaterdag 23 april 2016 van 10.30 tot 16.30 uur
Clubhuis Nelebunker

Bekijk de binnenkant van een  maritieme bunker en zie hoe 
deze unieke locatie een herbestemming kreeg.

waar: Slipwaykaai 3, Oostende
info: vzw Nelevrienden, 0477 77 30 07, nelevrienden@gmail.com, 
www.denele.be
gratis toegang

zaterdag 23 april 2016 van 9 tot 17 uur
Opendeur Maritiem Station Oostende (VLIZ)

Het station is de uitvalbasis aan zee voor mariene 
wetenschappers. Het MSO biedt ook de technische 
ondersteuning voor de meetapparatuur aan boord van het 
onderzoeksschip Simon Stevin. Ontdek wat de onderzoekers 
bestuderen in de verschillende laboratoria en wordt gegidst in 
de  apparatuuroods!

waar: MSO, Slipwaykaai 2, Oostende
info: Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 059 34 21 30, info@vliz.be 
en sitelink
gratis toegang

zaterdag 23 april 2016, starten tussen 8 en 15 uur
Wandeldag Week van de Zee Middenkust

Drie ‘Week van de Zee-wandelingen’ (6, 12 of 18 km) brengen 
je langs vismijnsite, stadsontwikkelingsprojecten, strekdam, 
Spuikom, strand en duinen. Je ontdekt diverse informatieve en 
interactieve stands over milieu en natuur aan zee. Ideaal voor de 
echte sportwandelaar én de recreatieve meerwaardezoeker.

waar: Openluchtcentrum Duin en Zee, Fortstraat 128 Oostende
info:  Wandelsport Vlaanderen en De Keignaerttrippers vzw, wsv.
keignaerttrippers.oostende@telenet.be, 059 32 45 90, 0478 45 60 94 
prijs: 1,50 euro niet-leden, 1,10 euro voor leden van 
wandelfederaties
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zondag 24 april 2016 van 10 tot 18 uur
Rituelen in het middeleeuwse vissersdorp 
Walraversijde

De musea van Raversyde, Atlantikwall en ANNO 1465  
combineren  het thema van Erfgoeddag (Rituelen) met het 
thema van De Week van de Zee (Zee aan Tijd. Tijd aan Zee).
De vissers van het verdwenen dorp Walraversijde kenden heel 
wat rituelen, gelinkt aan hun geloof en beroep. Deze worden 
door acteurs weer tot leven gebracht in de heropgebouwde 
middeleeuwse vissershuizen. Bezoekers, en vooral kinderen, 
worden uitgenodigd actief deel te nemen.

waar: Raversyde ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636, 
Oostende
info: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, www.raversyde.be
gratis deelname
tram: halte 32

27, 28, 29 en 30 april en 1, 4, 5, 6, 7 en 8 mei 2016
van 13.30 tot 17 uur
Open deur in het Marien Ecologisch Centrum

Een gids geeft uitleg over de  collecties en het mariene leven in 
en rond de Noordzee.

waar: MEC, Langestraat 99, 8400 Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum vzw, 059 43 07 02, 
marien.ecologisch.centrum@pandora.be, www.marinecocenter.be
gratis deelname

Zaterdag 23 april 2016 om 12.30, 13.30 of 15.30 uur
Workshop bewegingstherapie ‘SMOVEN’

Bij het heen en weer zwaaien met de smovey-ringen ontstaat 
een vibratie die de diepe spieren activeert. Dit bevordert de 
vetverbranding en het vermindert tegelijkertijd lichamelijke 
spanningen. Smovey traint uw balans, coördinatie- en 
uithoudingsvermogen en versterkt  op een harmonieuze manier, 
met gerichte vloeiende bewegingen, het hart en vaatstelsel.

tip: De workshop duurt 30 minuten - Sportieve kledij aanbevolen
waar: Duin en Zee, Fortstraat 8, Oostende
info en inschrijven via Smovey Coach Bart op 0498 88 42 00 of  
info@buencamino.be, www.buencamino.be en www.smovey.com
gratis deelname

zondag 24 april 2016 om 8 uur
Vogelzangwandeling

Eind april zijn al heel wat trekvogels uit het Zuiden terug. Dat 
zorgt voor veel activiteit. Vooral zingen is dan aan de orde; de 
ideale methode om een partner te vinden. Proberen? Je wil die 
zangers ook eens horen? Gids Serge wijst je de weg.

waar: Raversyde, Nieuwpoortsesteenweg 363, 8400 Oostende
info: Natuurpunt Middenkust, 059 30 57 96
gratis deelname
tram: halte 32

zondag 24 april 2016 van 10 tot 18 uur
Soldatenrituelen van de Tweede Wereldoorlog tot 
op vandaag

De musea van Raversyde, Atlantikwall en ANNO 1465 
combineren het thema van Erfgoeddag (Rituelen) met het thema 
van De Week van de Zee (Zee aan Tijd. Tijd aan Zee). 
Ex-militairen, gelegenheidsmedewerkers in Raversyde, vertellen 
over rituelen tijdens hun eigen militaire loopbaan. Ze linken 
deze aan de gebruiken die militairen hadden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, o.a. in de batterij Saltzwedel Neu in Raversyde. 

waar: Raversyde Atlantikwall, Nieuwpoortsesteenweg 636, 
Oostende
info: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, www.raversyde.be
gratis deelname
tram: halte 32
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landzoogdieren uit de ijstijden en sporen van menselijke activiteit 
zijn achterbleven in het onderwaterlandschap. Archeoloog Marnix 
Pieters schetst de waarde van de Noordzee als archeologisch 
erfgoed en brengt dit rijke, verborgen onderwaterarchief tot leven. 

waar: Horizon Educatief vzw, Duin & Zee, Fortstraat 128, 
8400 Oostende
info: Horizon Educatief vzw, 059 32 21 83, info@horizoneducatief.be, 
www.horizoneducatief.be
gratis deelname
tram: halte Duin en Zee

donderdag 28 en zondag 29 april 2016 om 20 uur
Concert Koninklijke Muziekkapel van de Belgische 
Marine - Fair Winds and Following Seas

De Belgische Marine bestaat 70 jaar. Om dat te vieren en 
speciaal voor het maritiem artistiek traject ZILT, brengt de 
Muziekkapel dit exclusieve concert in haar thuishaven Oostende. 
Met de magische woorden Fair Winds and Following Seas 
wensen mariniers hun schip een goeie vaart en een behouden 
thuiskomst toe. Met muziek, zang en uniek beeldmateriaal 
nemen Kapelmeester Bjorn Verschoore en zijn musici je mee op 
een verrassende reis door de Marinegeschiedenis.

waar: cc De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A, Oostende
info: 059 33 90 00, www.degrotepost.be
prijs: 12 euro

vrijdag 29 april 2016 om 19.30 uur
Ciné Raversyde: Thule Tuvalu & Riverglass

Voor de Week van de Zee en de komende zomertentoonstelling 
‘Antropolis’ toont Raversyde twee intrigerende documentaire 
films. ‘Thule Tuvalu’ werpt een blik op de opwarming van de 
aarde door de ogen van de bewoners van Thule (Groenland) en 
Tuvalu (een eiland in de Stille oceaan). In ‘Riverglass’ – A river 
ballet in four seasons volgen we de rivier Soča van bron tot 
monding. Je hoort enkel de klanken die de rivier zelf produceert. 
Inleiding door het team van ‘Antropolis’. 

waar: Raversyde ANNO 1465, Nieuwpoortsesteenweg 636, 
Oostende
info in inschrijven: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, 
www.raversyde.be
gratis deelname – plaatsen zijn beperkt
tram: halte 32
 

donderdag 28 april 2016 om 14 uur
Krabben vissen

Vanuit het Marien Ecologisch Centrum trekken we naar de lokale 
vismarkt ‘de vistrap’ voor visafval. Op het staketsel gebruiken we 
het visafval als aas. Het vissen kan beginnen! De vangst wordt met 
een gids besproken. Een paar krabben nemen we mee naar het 
strandrangerlabo  voor verder onderzoek. 
Al de overige krabben laten we uiteraard terug vrij in zee.

waar: MEC, Langestraat 99, 8400 Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum vzw, 059 43 07 02, 
marien.ecologisch.centrum@pandora.be, www.marinecocenter.be 
gratis deelname

donderdag 28 april 2016 om 20 uur
De Noordzee: een archeologisch onderwaterarchief 
met ongekende mogelijkheden

De wereldzeeën  zijn het grootste archeologisch museum ter 
wereld.  Scheeps- en vliegtuigwrakken, fossiele resten van 
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zondag 1 mei 2016 van 14 tot 17 uur
Tijd voor zeebeleving: Windpainting

Monumenten voor één dag verrijzen aan onze kust. De wind is de 
lichtzinnige architect van al dat fraais. We creëren magie op het 
strand door het zand te kleuren met natuurlijke pigmenten die de 
wind tussen onze vingers laat glippen. Prachtige kunstwerken zijn 
het resultaat. Neem snel een foto want na verloop van tijd worden 
deze tijdelijke kunstwerken verzwolgen door de zee. Kom deze 
unieke strandactiviteit beleven met het hele gezin.

waar: De 3 gapers, Zeedijk  (t.h.v. het Zwembad)
info: Horizon Educatief vzw, 059 32 21 83, info@horizoneducatief.be, 
www.horizoneducatief.be 
gratis deelname
tram: halte Oostende Koninginnelaan

zondag 1 mei 2016 van 14 tot 17 uur
Tijd voor zeebeleving: Woeste Willem

Tussen duin en zee woont Woeste Willem, een echte zeerover. 
Hij zwaait wild met zijn armen en roept: ”hoepel op, landrotten!”. 
Maar onder die ruwe bolster zit een lieve zeebonk die tijd maakt 
voor de allerleukste zeepret. Zandkastelen bouwen, stoere 
verhalen vertellen of klimmen als een echte piraat? Groot vertier 
voor de kleinsten (5 tot 7 jaar)!  

waar: De 3 gapers, Zeedijk  (t.h.v. het Zwembad)
info: Horizon Educatief vzw, 059 32 21 83, info@horizoneducatief.be, 
www.horizoneducatief.be 
gratis deelname
tram: halte Oostende Koninginnelaan

zaterdag 30 april 2016 om 11 uur
Stiltewandeling op de Atlantikwall

Oorlog, twee oorlogen. Een prins die eenzaam over de Noordzee 
staart en dan afdaalt om een aquarel te maken. Soldaten die 
enthousiast wachten, hopen en daarna bang rondkijken naar wat 
in de oorlogswereld verandert. Duinen, beton, wachthuisjes, fel 
gekleurde villa’s en het geluid van zee, wind en laarzen. Wat doet 
dat nu met ons? Kunnen we ons nog inleven in de oorlogsschrik, 
in vluchten van of naar. We wandelen onder begeleiding van André 
Baert door Raversyde Atlantikwall, stil of met een vraag en praten 
over wat we voelden.

waar: Raversyde Atlantikwall, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende
info: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, www.raversyde.be
gratis deelname
tram: halte 32

zaterdag 30 april 2016 om 14.30 uur
Rondleiding achter de schermen van het VOC Oostende

Dieren in nesten: elk jaar worden er ruim 3500 gekwetste dieren 
uit de natuur binnen gebracht in het Opvangcentrum voor 
vogels en wilde dieren Oostende. Gedurende 2 uur leidt een 
gids je  langs de dierenartskamer, kooien en volières en hoor 
je de verhalen van de ‘patiënten’. Misschien krijg je al vroege 
nestjongen te zien, of wordt een herstelde vogel vrijgelaten?

tip: inschrijven is noodzakelijk, maximum 20 personen
waar: Opvangcentrum vogels en wilde dieren Oostende, 
Nieuwpoortsesteenweg 642, Oostende
info: Opvangcentrum vogels en wilde dieren Oostende, 059 80 67 66, 
voc.oostende@vogelbescherming.be, www.vogelopvangcentrum.be
prijs: 3 euro
tram: halte Domein Raversyde of bus 68/69

zondag 1 mei 2016 om 11 uur
MuZEE in dialoog

Begeleid door een Mu.ZEE gids wandel je doorheen de diverse 
presentaties, op zoek naar de inhoud, de stijl, wat je graag ziet 
en vooral waarom bepaalde werken of een stijl jou aanspreken. 
Een boeiende dialoog waarbij iedereen een evenwaardige 
inbreng heeft. Begeleiding door André Baert.

waar: Mu.ZEE, Romestraat 11, Oostende
info: Mu.ZEE, 059 24 21 91, info@muzee.be, www.muzee.be
prijs: inkom + surplus van 3 euro p.p.
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donderdag 5 mei 2016 om 11 uur
Stiltewandeling op de Atlantikwall

Oorlog, twee oorlogen. Een prins die eenzaam over de Noordzee 
staart en dan afdaalt om een aquarel te maken. Soldaten die 
enthousiast wachten, hopen en daarna bang rondkijken naar wat 
in de oorlogswereld verandert. Duinen, beton, wachthuisjes, fel 
gekleurde villa’s en het geluid van zee, wind en laarzen. Wat doet 
dat nu met ons? Kunnen we ons nog inleven in de oorlogsschrik, 
in vluchten van of naar. We wandelen onder begeleiding van André 
Baert door Raversyde Atlantikwall, stil of met een vraag en praten 
over wat we voelden.

waar: Raversyde Atlantikwall, Nieuwpoortsesteenweg 636, Oostende
info: Raversyde, 059 70 22 85, info@raversyde.be, www.raversyde.be
gratis deelname
tram: halte 32

zaterdag 7 mei 2016 om 14.30 uur
Rondleiding achter de schermen van het VOC Oostende

Dieren in nesten: elk jaar worden er ruim 3500 gekwetste dieren 
uit de natuur binnen gebracht in het Opvangcentrum voor 
vogels en wilde dieren Oostende. Gedurende 2 uur leidt een 
gids je langs de dierenartskamer, kooien en volières en hoor 
je de verhalen van de ‘patiënten’. Misschien krijg je al vroege 
nestjongen te zien, of wordt een herstelde vogel vrijgelaten?

tip: inschrijven is noodzakelijk, maximum 20 personen
waar: Opvangcentrum vogels en wilde dieren Oostende, 
Nieuwpoortsesteenweg 642, Oostende
info: Opvangcentrum vogels en wilde dieren Oostende, 059 80 67 66, 
voc.oostende@vogelbescherming.be, www.vogelopvangcentrum.be
prijs: 3 euro
tram: halte Domein Raversyde of bus 68/69

zondag 1 mei 2016 van 14 tot 17 uur
Tijd voor zeebeleving: James & Co

Een verfkwast, palet en schildersezel, meer hebben we niet 
nodig om het zeelandschap écht in de verf te zetten. James 
Ensor is onze grootste inspiratiebron om ons canvas om 
te toveren in alle tinten blauw van de zee. We genieten en 
observeren met de ogen van een kunstenaar: het landschap van 
de zee, de verscheidenheid aan kleuren. Een leuke workshop 
voor creatieve zielen (vanaf 10 jaar). 

waar: De 3 gapers, Zeedijk (t.h.v. het Zwembad)
info: Horizon Educatief vzw, 059 32 21 83, info@horizoneducatief.be, 
www.horizoneducatief.be 
gratis deelname
tram: halte Oostende Koninginnelaan

maandag 2 mei 2016 om 14 uur
Strandrangerlabo

We proberen eerst enkele vangsten te doen met onze netjes. 
Vervolgens worden deze gedetermineerd en uitvoerig besproken in 
het strandrangerlabo. Wij gebruiken hiervoor binoculairs en zeer 
sterke camera’s met grootbeeldscherm. We leggen linken met het 
ontstaan van de Noordzee en de klimaatsveranderingen en kaarten 
de bedreigingen van het fragiele Noordzee-ecosysteem aan.

waar: Jeugdherberg De Ploate, Langestraat 72, 8400 Oostende
info: Marien Ecologisch Centrum vzw, 059 43 07 02, marien.
ecologisch.centrum@pandora.be, www.marinecocenter.be   
gratis deelname

donderdag 5 mei 2016 van 9  tot 14 uur
Cruise naar het windmolenpark

Vaar mee naar de Thorntonbank en bezoek het eerste Belgische 
windmolenpark op zee, zo’n 30 km buiten de kustlijn. Gedurende 
de vaart geeft een gids  uitleg over kustvaart en havensignalisatie, 
diverse boeien en bakens,  mariene vogels en zeezoogdieren en  
de internationale scheepvaartroute. Een unieke ervaring!

tip: reservatie is noodzakelijk. Kinderen jonger dan 6 jaar worden 
niet toegelaten. Voorzie warme kledij en een lunchpakket. Bij slecht 
weer wordt niet uitgevaren.
waar: Hendrik Baelskaai 36, 8400 Oostende - verzamelen om 8.30 uur
info: Rederij Franlis, 059 70 62 94, reservaties@franlis.be
prijs: 37,50 euro of  onlineprijs 35 euro via www.franlis.be
tram: halte Weg naar Vismijn



26 27

zaterdag 30 april 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
Schelpententoonstelling en strandlabo

Schelpen zoeken heeft iedereen wel eens gedaan maar als je 
ze gaat sorteren per soort, schikken naar grootte of kleur, dan 
ontdek je pas de grote verscheidenheid. Kom kijken maar breng 
gerust je zelf gevonden schelpen mee en zoek de juiste naam op.
De aquaria in het strandlabo tonen je de levende zeebeestjes die 
de kruier in zijn net wist te strikken. Bekijk ze life en onder de 
binoculair! Ter plekke worden de gevangen garnalen gekookt.

waar: in de Persepit in de duinen aan de voet van de Spioenkop in 
Wenduine
info: Milieudienst en Toerisme De Haan, 059 24 21 28 en 059 24 21 34, 
milieudienst@dehaan.be en toerisme@dehaan.be, www.dehaan.be
gratis deelname
tram: halte Wenduine Centrum

DE HAAN

Alle activiteiten in De Haan zijn gratis. Inschrijven hoeft niet.

zaterdag 30 april 2016 van 13 tot 14u30
Neuzen in het net van een kruier

Al eens kennis gemaakt met een echte garnalenkruier? 
Met sleepnet en een waadpak gaat hij in zee. Samen met de 
natuurgids ontdekken we in de tent welke visjes in de nettten 
terechtkomen.

waar: in de Week van de Zee-tent op het strand t.h.v. de Rotonde in 
Wenduine
info: Milieudienst en Toerisme De Haan, 059 24 21 28 en 059 24 21 34, 
milieudienst@dehaan.be en toerisme@dehaan.be, www.dehaan.be
gratis deelname
tram: halte Wenduine Centrum

zaterdag 30 april 2016 om 14 en om 15 uur
Mee op pad

Een natuurgids neemt je mee  op het strand en in de duinen, op 
zoek naar schelpen en andere strandschatten. Op het einde van 
de wandeling kan je genieten van een schelpententoonstelling 
en een lekker vissoepje met streekbiertje in de Persepit. Je vindt 
er ook een strandlabo.

waar: in de Week van de Zee-tent op het strand t.h.v. de Rotonde in 
Wenduine
info: Milieudienst en Toerisme De Haan, 059 24 21 28 en 059 24 21 34, 
milieudienst@dehaan.be en toerisme@dehaan.be, www.dehaan.be
gratis deelname
tram: halte Wenduine Centrum

zaterdag 30 april 2016 van 13.30 tot 16.30 uur
Creatief met zee en strand

Trek op expeditie naar het strand en verzamel schelpen en 
zwaardscheden om in de Persepit een origineel kunstwerk te 
maken.

waar: in de Persepit in de duinen aan de voet van de Spioenkop in 
Wenduine
info: Milieudienst en Toerisme De Haan, 059 24 21 28 en 059 24 21 34, 
milieudienst@dehaan.be en toerisme@dehaan.be, www.dehaan.be
gratis deelname
tram: halte Wenduine Centrum
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BLANKENBERGE

zondag 24 april 2016 van 12 tot 18 uur
Biodag Uitkerkse Polder

Feesteditie van de jaarlijkse Biodag in de Uitkerkse Polder.
Markt met natuur- en bioproducten en een plantenruilbeurs.

tip: autoparking aan de Colruyt, Ruiterstraat 2, Uitkerke 
het bezoekerscentrum is open van woensdag t.e.m. zondag 
telkens van 13.30 tot 17.30 uur
waar: Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 
8370 Blankenberge
info: Natuurpunt Blankenberge, 050 42 90 40, 
uitkerksepolder@natuurpunt.be, www.uitkerkse-polder.be 

zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2016
doorlopend van 8 tot 15 uur 
Internationale Tweedaagse van Vlaanderen
te Blankenberge

Wandel in en om Blankenberge dwars door alle kenmerkende 
elementen van ons kustlandschap in hun meest zuivere 
vorm: mulle zandstranden, duinen met weidse zichten op het 
achterland, groene duinbossen, zilte weiden, vette polders, 
gedrongen polderdorpen, ...
Er zijn verschillende afstanden:
• een gezinswandeling van +/- 6 km
• een polderwandeling van +/- 15 km
• een sportieve natuurwandeling van +/- 24 km
• een marathonwandeling van +/- 42 km
Er wordt gezorgd voor animatie, cultuur en versnaperingen.
Tijdens de Tweedaagse Voettocht wordt op of nabij het strand 
een strandlabo opgesteld, waar geïnteresseerden kennis 
kunnen maken met levende organismen die op het strand en in 
zee gevonden worden.

tip: betalende activiteit, gratis strandlabo op beide dagen
waar: Grote Markt, Blankenberge
info: Internationale Tweedaagse van Vlaanderen, info@2daagse.be, 
www.2daagse.be
tram: Blankenberge – Park
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BRUGGE / ZEEBRUGGE

22 april 2016 om 18 uur
De raid op Zeebrugge 22-23 april 1918

In de nacht van 22 op 23 april 1918 voer een Britse vloot van 
168 schepen en 1800 soldaten naar Zeebrugge. Hun missie? 
De haven blokkeren en zo de Duitse duikboten verhinderen nog 
langer uit te varen. Ondanks de goed uitgekiende plannen van 
admiraal Keyes mislukte de aanval, net als deze in Oostende, in 
dezelfde nacht uitgevoerd. 200 Britse mariniers lieten bij deze 
raid het leven, en de haven bleef tot het einde van de oorlog één 
van de Duitse uitvalbasissen.
Op verschillende locaties in Zeebrugge evoceren we deze raid 
en brengen de hoofdrolspelers terug tot leven. We schetsen 
de bezetting van Zeebrugge en de havenactiviteiten tijdens 
WO I. We tonen u nauwgezet hoe de Royal Navy de aanval heeft 
voorbereid en uitgevoerd. Heel wat bezienswaardigheden en 
monumenten herdenken deze aanval, of de Eerste Wereldoorlog 
in het algemeen. Bovendien ziet een groot stuk van de omgeving 
er nog net uit als 100 jaar geleden.

tip: we fietsen naar de verschillende locaties, de fietstocht duurt 
ongeveer 2 uur, breng je eigen fiets en fietsslot mee.
waar: station Zeebrugge-Strand, Baron de Maerelaan
info: Littoralis - gidsen aan zee, 0479 51 52 42, info@littoralis.be, 
www.littoralis.be
prijs: 7 euro

23, 24 en 30 april en 1, 5, 7 en 8 mei om 14 uur
Ontdek de wereldhaven van Zeebrugge…

Scheep in op het nieuwste passagiersschip van België en bezoek 
een wereldhaven in volle actie! Snuif de zeelucht en zet al je 
zintuigen aan het werk. Ankerplaats van vrachtgiganten, ferry’s, 
cruiseschepen, vissersboten, sleepboten, luxe jachten… op 
nauwelijks enkele passen van elkaar. 
Onderweg ontmoeten we de Belgische marinebasis, de 
gasterminal en de windturbines op de strekdam. Het 
sterneneiland  en één van de grootste sluizen ter wereld krijg je 
er sowieso bij! 

waar: Tijdokstraat, 8380 Zeebrugge
info: Rederij Franlis, 059 70 62 94, reservaties@franlis.be, 
www.franlis.be
prijs: volwassene = 9,50 euro; kind (3-12) = 7 euro
tram: halte Zeebrugge Kerk

5, 6, 7 en 8 mei 2016 doorlopend van 14 tot 17 uur
Een strandlabo voor iedereen

Meer weten over het onzichtbare leven in onze Noordzee?
Kom dan tijdens het Hemelvaartweekend naar het Strandlabo 
op het strand van Zeebrugge.
In de aquaria en door microscopen ontdek je er allerlei 
zeediertjes en kun je je verbazen over de schoonheid en 
levenswijze van plankton, kwalletjes, krabben,  garnalen, 
zeesterren... Speel ook mee met het schelpenspel en zoek de 
naam op van de schelpen die je zelf gevonden hebt.
Aan de hand van enkele proefjes worden de bedreigingen van de 
zee aangetoond.
Voor de kinderen is er een knutseltent waar ze met verf, lijm, 
schelpen en drijfhout een mooi ‘zeekunstwerkje’ kunnen maken. 

waar: strand Zeebrugge aan de tenten van de Week van de Zee 
ter hoogte van het Badengebouw 
info: het natuurcentrum van de Stad Brugge, 050 32 90 11, 
natuur@brugge.be, www.brugge.be
gratis deelname
tram: halte Zeebrugge strandwijk
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zaterdag 7 en zondag 8 mei 2016
doorlopend van 10 tot 17 uur
SEAFRONT familiedag

Bezoek Seafront: het themapark, de duikboot en het 
lichtschip.2016 wordt een bijzonder jaar voor Seafront! De 
duikboot en het lichtschip West-Hinder liggen komende zomer 
20 jaar voor anker. Verder mogen wij ook een nieuwe expo 
‘Fishstories’ aankondigen, de bezoeker maakt via levensgrote 
portretten kennis met 10 figuren die te maken hebben met 
de visserij. Van matroos tot reder, van vissersvrouw tot 
wetenschapster, elk onthult zijn of haar spannende verhaal. 
Diverse gratis extra’s in het kader: tentoonstelling van verse 
vis, gratis visproevertjes. Diverse rondleidingen en workshops. 
Uitgebreid programma en inschrijvingen op www.seafront.be

tip: duur bezoek: ongeveer 2 uur.
waar: Seafront, Vismijnstraat 7, 8380 Zeebrugge
info: Seafront, 050 55 14 15, info@seafront.be, www.seafront.be
prijs: 12,50 euro voor volwassenen / 9 euro voor kinderen / 11 euro 
voor studenten en 60+ / gratis voor kinderen <1m
tram: halte Zeebrugge Kerk

KNOKKE-HEIST

zaterdag 24 april 2016 om 14 uur
Lente in het duinbos

Lentebloeiers en zangers in een duinbos.

tip: verrekijker, loep en stevige wandelschoenen zijn handig
waar: Oosthoekplein Knokke-Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
stefaanbrinckman@gmail.com

zondag 1 mei 2016 om 5 uur
Lentezangers in het duin

Geleide vroegmorgenwandeling in het Vlaams Natuurreservaat 
‘Zwinduinen en Polder’.

tip: verrekijker, loep, laarzen en warme kledij zijn handig
waar: Oosthoekplein Knokke-Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
stefaanbrinckman@gmail.com
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donderdag 5 mei 2016 om 5 uur
Lentezangers in het duin (bisnummer)

Lenteconcert in de duinen - bisnummer voor wie er op 1 mei 
niet bij kon zijn.

tip: verrekijker, loep, laarzen en warme kledij zijn handig
waar: Oosthoekplein Knokke-Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
stefaanbrinckman@gmail.com

zaterdag 7 mei 2016 om 19 uur
Avond over het duin

Avondlijk concert in de duinen - geleide natuurwandeling in het 
Vlaams Natuurreservaat ‘Zwinduinen en Polder’.

tip: verrekijker, loep, laarzen en warme kledij zijn handig
waar: Oosthoekplein Knokke-Zoute
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
stefaanbrinckman@gmail.com

zondag 8 mei 2016 om 14 uur
Lente in Sashul

Lentebloeiers in het Vlaams Natuurreservaat ‘De Sashul’

tip: verrekijker, loep, laarzen en warme kledij zijn handig
waar: Kleine vuurtoren einde Zeedijk Heist (huisnummer 64)
info: Natuurpunt Knokke-Heist, 0473 59 96 04, 
stefaanbrinckman@gmail.com

info
provincie West-Vlaanderen
Dienst Natuur- en milieueducatie
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries
T 050 40 32 81
F 050 40 34 03
E weekvandezee@west-vlaanderen.be
www.weekvandezee.be

vormgeving en druk
Grafische dienst, Provincie West-Vlaanderen

verantwoordelijke uitgever
Peter Norro, dienst MiNaWa,  
provincie West-Vlaanderen
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