
 

 

 
 

 

 

 

Nieuws uit het Duinenhuis 

Is het in januari nat, ledig blijven schuur en vat 

   

  

Laat je overdonderen, blijf je verwonderen. 

Zie in het dagelijkse het bijzondere!  

We wensen jullie het beste voor 2023! 

 

2023 wordt een jaar vol mooie vooruitzichten. 

Wat hebben we in petto?  

• Begijn Le Bleu met Kijk! i.s.m. CasinoKoksijde (première) 

• Onze natuur, de film i.s.m. Natuurpunt Westkust 

& CasinoKoksijde 

https://www.casinokoksijde.be/begijn-le-bleu-kijk-premiere
https://www.casinokoksijde.be/onze-natuur-de-film


 

• Meer dan 100 themawandelingen en fietstochten i.s.m. De 

Doornpanne 

• Fwiet Fwiet-wandelingen met Begijn Le Bleu 

• Zoektochten 

• Boeiende lezingen 

• Schipgatsessies i.s.m. CasinoKoksijde 

• Zomertentoonstelling 

• Schatten van Vlieg 

• Soirée aan Zee 

Deze activiteiten en nog enkele geheime projecten ontdek je 

binnenkort op onze splinternieuwe website! 

 

 

Laatste kans om je in te schrijven voor de cursus 

natuurgids! 

https://webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/exhibitions/register?id=4DBEB47B-2D46-ED11-A2E3-EF790E32DBE4&shop=3C86FAE3-6BF8-491D-83F6-CD6A507E71FB
https://webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/exhibitions/register?id=4DBEB47B-2D46-ED11-A2E3-EF790E32DBE4&shop=3C86FAE3-6BF8-491D-83F6-CD6A507E71FB
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-koksijde-56900


 

Begin december ging de infoavond voor geïnteresseerde  

natuurgidsen in spe door. Reeds 16 natuurliefhebbers schreven zich 

in, en de teller blijft lopen. Ook zin? Dan is snel zijn de boodschap! 

Lees alle details nog eens na via de link. 

Schrijf je in! 

 

 

 

Zin in een nieuwe uitdaging voor 2023? Een hart voor natuur?  Ga je 

graag aan de slag met kinderen? Dan is begeleider worden bij De 

Zeevonk misschien iets voor jou?!  

 

https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurgids-koksijde-56900
https://dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk
https://dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk


  

 

https://dezeevonk.wixsite.com/dezeevonk


  

 

Op de agenda: 

• 06/01: Lezing over het onderzoek naar neutrino's 

door professor Dirk Ryckbosch (in de Bibliotheek Koksijde! 

• 20/01: Waarnemingsavond 

Opgelet: de sterrenwacht zal vanaf nu slechts éénmalig per 

maand zijn deuren openen. En dit op de 3de vrijdag van de 

maand. 

Ontdek hier alle details  

 

 

 

Tips & algemene info 

Natuureducatief Centrum Duinenhuis, Bettystraat 7 - Koksijde 

058 52 48 17  duinenhuis@koksijde.be  www.koksijde.be/duinenhuis 

Opgelet! Team Duinenhuis verhuist vanaf 15 november t.e.m. 

februari naar de Annex in Koksijde-dorp. We blijven 

telefonisch en per mail bereikbaar!  

• Het Duinenhuis is alleen te voet of met de fiets bereikbaar. 

• Parkeren is mogelijk op het Elisabethplein of omliggende 

straten. Via het duinenpad of de Bettystraat (a/d Koninklijke 

Baan) bereik je het Duinenhuis. 

• Met de tram stap je af aan de tramhalte Lejeunelaan. Via de 

Koninklijke Baan en Bettystraat bereik je het Duinenhuis. 

Meer weten over de sterrenwacht? 

Surf naar www.desterrenjutters.be. 

https://desterrenjutters.be/#kalender
mailto:duinenhuis@koksijde.be
http://www.koksijde.be/duinenhuis
http://www.desterrenjutters.be/
https://desterrenjutters.be/#kalender
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