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JANUARI / FEBRUARI 2023

TWEEMAANDELIJKS / DE HAAN · WENDUINE · KLEMSKERKE · VLISSEGEM · VOSSESL AG · HARENDIJKE

CULTUUR- EN VRIJETIJDSAANBOD VOOR KINDEREN ( -12 JAAR) EN FAMILIES

Wo 04.01
Wandeling beeldenwijk
Blankenberge
Samen met Lieva en Paul trekken de
Kerklommerstappers naar Blankenberge voor
een winterse wandeling. Voorzie aangepaste
kledij. Inschrijven hoeft niet.
Namiddag – Blankenberge – gratis
Info: 059 23 79 81 · keikoppen@gmail.com

Beleef de

WINTER
www.visitdehaan.be

Vr 06.01
Bingonamiddag 75+
Een namiddag vol spanning en ontspanning
met bingomaster Patrick, gevolgd door koffie
en lekkers. Inschrijven hoeft niet.
14:00 – Kerklommer, De Haan – € 3
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Ma 09.01
WORKSHOP

Werken met klei
Workshop met kunstenares Sue Botos.
Vooraf inschrijven.
14:00 – Kerklommer, De Haan – € 5
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be



Wo 21.12 – Zo 08.01

WINTER IN DE HAAN EN WENDUINE

ONLINE WORKSHOP

Zelf natuurlijke parfum maken

Nog tot 8 januari kun je in Parkdomein La Potinière in De Haan en op de Markt
in Wenduine terecht voor winterse gezelligheid! Jong en minder jong kunnen
zich uitleven op de ijspistes en wie liever toekijkt kan zich in de winterchalet
verwarmen aan een glühwein of warme chocolademelk. In beide chalets zijn
er tal van activiteiten, van themavonden tot live optredens.
Je kan gratis schaatsen op zondag 8 januari van 9 tot 12 uur.

Je leert hoe parfum wordt gemaakt, ontdekt
de ingrediënten, je ruikt, beleeft en bespreekt het proces van parfum maken. Je
kiest uit biologische etherische oliën.
Geen voorkennis nodig. Je maakt 30ml
parfum.

www.winterindehaan.be | www.facebook.com/ijspistewenduine

14-17:00
Info: info@ellisgijsen.be · 0473 62 20 40



Za 07.01

NOORDZEEDUIK & WENDUINS WINTERVUUR
Spring jij met een frisse duik het nieuwe jaar in? Of kijk je liever toe vanop
het strand, rond de vuurkorf met een heerlijke hapje en drankje? We sluiten
de sfeervolle namiddag af met vuurwerk om 18 uur.
16:00 – Strand t.h.v. Floorhelling Wenduine

Ma 09/16.01
WORKSHOP

Hou je pc proper!

NIEUWJAARSDRINK

Hoe wordt jouw computer weer snel en
efficiënt? Tweedelige workshop. Vooraf
inschrijven.

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners en tweedeverblijvers uit om
samen te klinken op het nieuwe jaar.

14:00 – Kerklommer, De Haan – € 4
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be



Zo 08.01

11-13:00 – Markt Wenduine

VUURWERK
De kerstvakantie sluiten we af met diervriendelijk vuurwerk.
18:00 – Parkdomein La Potinière De Haan

EINDEJAARSACTIES ‘KOOP LOKAAL’
10.12 - 08.01: Spaaractie – Haandelaars
23.12 - 08.01: ‘Kras en Win’-wedstrijd – Actief Wenduine

Di 10.01
LEZING

Muziek uit het Hoge Noorden
Musicoloog Hans Schotte werpt een nieuw
licht op gekende werken en laat je kennismaken met het niet gekende oeuvre van
beroemde componisten.
19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Wo 11.01
CURSUS

Beginnerscursus Engels
De focus ligt op conversatie en lezen, eerder
dan op spelling of grammatica.
10:00 – Kerklommer, De Haan – € 1
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

WORKSHOP

Aanwezigheid en bewustzijn
Wekelijkse lessenreeks. Samen met Marie
Boens leren we oefeningen om bewustzijn en
aanwezigheid te stimuleren. Vooraf inschrijven voor nieuwe cursisten.
10:00 – Kerklommer, De Haan – € 2
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Wo 18.01
Vriezeganzenwandeling
Uitkerkse Polder

Op stap door de Uitkerkse Polder, op zoek
naar trekvogels uit het Hoge Noorden. Naast
roofvogels als blauwe kiekendief, ransuil,
torenvalk en velduil treffen we er ook de
typische vriezeganzen aan.
Deze wandeling wordt begeleid door een ervaren natuurgids, i.s.m. Natuurpunt De Haan.
Inschrijven hoeft niet.
14:00 – Begraafplaats Wenduine (Uitkerksestraat 1)
Gratis – Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Vooraf inschrijven.
14:00 – Zonnegloren, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Zo 15.01
CONCERT

Do 19.01
Inleiding in de hedendaagse
filosofie
Door Lieven Vanhoutte (Academie De Haan).
Filosofie is voor sommigen een brug te ver.
Zij denken dan aan geleerde en moeilijke
teksten vol ingewikkelde zinsconstructies en
moeilijke redeneringen. Dat is misschien wel
waar, maar toch kan je op een zeer toegankelijke manier filosoof zijn.
19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Music Forever
Yvan Guilini
Slechts een paar noten volstaan om ‘Winter
Memories’ – de tijdloze compositie en evergreen van Yvan Guilini – te herkennen. Voor
de instrumentale virtuoos betekende het in
1976 zijn internationale doorbraak.
In België alleen al verkocht hij destijds meer
dan 100.000 singles en schoven er meer dan
50.000 stuks van het gelijknamige album
over de toonbank.
Met zijn eigen sound, een mix van jazz en
klassiek, draaide ‘The King of Hammond’
succesvol mee. Ook ‘Romantica’, ‘Long Time
Ago’ en ‘Jet Fly Me To Japan’ tikten aan bij
het publiek. Na een sabbatperiode van 25
jaar doorbreekt Yvan Guilini eindelijk de
stilte! Zijn nieuwe album 'Music Forever' zag
het licht op 13 november 2020.
15:00 – Wielingencentrum, Wenduine
Tickets via reservaties.dehaan.be
Info: cultuurdienst@dehaan.be · 059 24 21 33

Oostends dichter Arno Braet heeft Haanse
roots en komt zijn nieuwste gedichtenbundel ‘G’ voorstellen naar aanleiding van
Gedichtendag 2023.
19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Vr 27.01

De Franse haan avec
ou sans culotte
Ludovik ‘Manivelle’ Dornez vertelt de strafste histories en de pittigste details uit 1500
jaar Frankrijk. Onderweg doorprikt Ludovik,
reisleider en gids voor Frankrijk, een arsenaal
aan Franse mythen. Inschrijven hoeft niet.
14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

PODIUM

UITVERKOCHT

Badje vol met stroop – Try out
Guga Baul & Jonas Van Thielen
Guga Baul en Jonas Van Thielen, allebei kinderen van het magische jaar 1986, nemen
je mee op een heerlijke trip naar de beste
Vlaamse fictie van de jaren 80 en 90.
20:00 – Wielingencentrum, Wenduine
Info: cultuurdienst@dehaan.be · 059 24 21 33

20:00 – Wielingencentrum, Wenduine
Info: cultuurdienst@dehaan.be · 059 24 21 33

4 sport met 4
Neem deel met jouw team van vier en breng
in drie uur tijd twaalf opdrachten tot een
goed einde!

Patientenrechten
Ma 23.01
WORKSHOP

Instagram

Ma 06.02
LEZING

(Eigen)wijs in de supermarkt

Ma 30.01

Uit onderzoek weten we dat gezonde
voeding, duurzaamheid en een eerlijke
prijs hoog scoren bij de consument. In de
praktijk blijkt dat we er vaak niet in slagen
om die overtuiging om te zetten in de winkel.
Gezondheidscoach Danielle Slap vertelt hoe
supermarkten jouw keuzes beïnvloeden en
wat zij zouden kunnen doen om de makkelijkste keuze te maken. Inschrijven hoeft niet.

Goulash maken

14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

19-23:00 – Wielingencentrum Wenduine – gratis
Info: jeugd@dehaan.be · www.jeugd.dehaan.be

WORKSHOP

Kunstenares Sue Botos, van Hongaarse origine, maakt samen met de deelnemers een
heerlijke goulashschotel. Breng een schort en
een vershoudpotje mee. Vooraf inschrijven.
14:00 – Kerklommer, De Haan – € 5
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

WORKSHOP

Pc-atelier
We bieden je een oplossing voor kleine of
grote ergernissen met jouw pc, laptop, tablet
of smartphone. Vooraf inschrijven.

LEIFGESPREK

Bespreek en bepaal
jouw levenseinde
Een een-op-een gesprek met
Leifmedewerker Marnix. Op afspraak.
14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Ma 06/13.02
WORKSHOP

Configuratie en instellingen
Windows 10/11

Do 02.02

Stel je pc in naar jouw voorkeuren.
Tweedelige workshop. Vooraf inschrijven.

Hoe vind ik de beste
kinderboeken?

14:00 – Kerklommer, De Haan – € 4
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Bij de start van de jeugdboekenmaand geeft
Sabine De Graeve je tips om voor een kind
het beste boek uit te kiezen en pleit ze ervoor om vooral te blijven voorlezen.
Als toetje krijg je ook tips om zelf een boekje
te maken voor je peuter of kleuter.
© Studio edelweiss

© Koen Bauters

18:30-22:00 – Sport- en Recreatiecentrum Haneveld
Info:sport@dehaan.be · www.sport.dehaan.be

LEZING

14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Barbara Dex, Lucas Van den Eynde,
Wigbert en Maggie MacNeal duiken in de
Nederlandstalige muziekgeschiedenis. Ze
vertolken solo, samen of in duet kleinkunst
van vroeger en nu.

14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

14:00 – Kerklommer, De Haan – € 2
Info: 059 23 79 81 · mj.vankersavond@telenet.be

Als patiënt is het belangrijk dat je tijdig je
rechten kent. Deze rechten zijn ook van toepassing in de relatie met je apotheker, tandarts, kinesist, verpleger… Gezondheidscoach
Danielle Slap geeft je heel wat informatie en
praktische tips over jouw rechten als patiënt
en een goede samenwerking met je zorgverlener. Inschrijven hoeft niet.

Lucas Van den Eynde, Barbara Dex,
Wigbert & Maggie Macneal

"Pekel en kabeljauw" is het verhaal over honderden vissers die in de 19de en begin 20ste
eeuw voor 6 maanden op kabeljauwvangst
gingen in de IJslandse zeeën.
Lezing door Doris Klausing met live gezongen
liederen over de IJslandvaart door Giedo
Vanhoecke. Inschrijven hoeft niet.

We halen onze leukste bord- en kaartspellen
uit de kast tijdens de gloednieuwe spelletjesavond ‘Zetjebie’. Je mag ook je eigen spel
meebrengen. Iedereen is welkom!

CONFERENCE

LEZING

Kleinkunsteiland – ‘Best of,
tussen Antwerpen en Rotterdam'

LEZING

Spellenavond

Vr 20.01

Ma 16.01

UITVERKOCHT

Pekel en Kabeljauw. De
IJslandvaarders

LEZING

Do 12.01
Initiatiecursus gitaar/ukelele

Do 26.01
Gedichtendag met Arno Braet

CONCERT

19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Vr 03.02

Di 07.02
Opening expo Asma Altaki
Deze Haanse dame met Syrische roots
ontwikkelde haar grafisch talent en geeft les
aan andere enthousiaste kunstenaars, o.m.
in Kerklommer. In deze expositie stelt ze een
selectie van haar werken tentoon. Deze expo
loopt tot 14 april. Inschrijven hoeft niet.
11:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

WORKSHOP

Smartphone

Leer werken met deze populaire app. Breng
je smartphone mee. Vooraf inschrijven.

Haal meer uit je smartphone. Voor wie er al
vrij goed mee overweg kan, maar meer toepassingen wil ontdekken. Vooraf inschrijven.

14:00 – Kerklommer, De Haan – € 2
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

14:00 – Kerklommer, De Haan – € 2
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Do 09.02
Uitstap naar Roeselare
O.l.v. zytholoog Guy Tordeurs trekken we
naar het hart van de provincie.

’s Ochtends bezoeken we de drukkerij Roularta en na de uitgebreide lunch
volgt een rondleiding door de brouwerij
Rodenbach. ’s Avonds sluiten we af in een
brasserie in De Haan. Vooraf inschrijven.
07:30 / 07:45 – Tramhalte De Haan aan Zee &
Infokantoor Wenduine
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Za 18.02
Coqo Loco
We gaan volledig Coqo Loco en toveren de
speelzone ‘Uzus’ om tot een carnavalszone
voor alle kinderen. Kom verkleed en zet de
boel in stijl op stelten!
14-17:00 – Speelzone ‘Uzus’, Monicastraat 13 De Haan (achterzijde Sint Monicakerk)
Info: jeugd.dehaan.be

Vr 10.02

SPORT

In haar leven en werk staat de mens centraal.
Kinderen zijn wegens hun spontaniteit,
onbevangenheid en levenslust de grootste
inspiratiebron.

Sportelen 55+

Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Info: 059 24 21 04 · sport@dehaan.be

10, 17, 24 & 31.01
7, 14 & 28.02
Dans

LEZING

14-15:00 – Sporthal Haneveld, De Haan – € 1

De MUG-helikopter
MUG-piloot Alain Desmaele vertelt over de
geschiedenis van de medische helikopter in
ons land en de inzet van de heli in West- en
Oost-Vlaanderen in het kader van het hulpcentrum 112. Inschrijven hoeft niet.
14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Ma 13.02

Do 23.02
LEZING

Passie, het verschil tussen
leven en bestaan
Rudolf Hecke is een begenadigd verteller. In
zijn nieuwe lezing vertelt hij hoe passie geeft
en neemt.

Psycholoog en auteur Werner Storms leert
je omgaan met verschillende gevoelens.
Inschrijven hoeft niet.
14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

Do 16.02
Kom maar… dichter: breng je
favoriete gedicht in de bib
Poëzieavond met favoriete gedichten van
iedereen, met muzikale opluistering door het
duo Ultreya.
Instrumentenbouwer Peter Van Wonterghem
geeft duiding over historische muziekinstrumenten en demonstreert aangevuld met
zang van Martina Diessner.

We-at-Sea – Zeekajak

Bibliotheek Canticleer – gratis
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Ga samen met We-at-Sea kajakken op zee.
Wij zorgen voor al het materiaal en laten jou
genieten van een onvergetelijke ervaring op
zee, in alle comfort en veiligheid.

12.01 – 25.02

We verheugen ons opnieuw op een gezellig samenzijn met onze leden, vrienden van
onze mooie natuur. We vertellen je over onze
werking.
18:30-21:00 – Bibliotheek Canticleer De Haan
Info: natuur.dehaan@gmail.com
Inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda

Troppo Maturo

Da’s al drieënveertig jaren dat zij in het vak
zitten. Ze hebben getourd, rondgetrokken,
gereisd van Nederland tot Zwitserland. En
maar liefst acht keer een halfjaar Parijs.
Ze hebben zalen doen vollopen, ze hebben
zalen doen overlopen. Ze hebben succes
gekend, en toen nog meer succes gekend.
Ze hebben toejuichingen gehad, bloemen,
verzoeknummers. Beethoven, Mozart, Hazes
en Liszt.
En nu is er Troppo Maturo. Zo fruitig en fris.
Geestig, virtuoos, echt typisch Framboos.
Twee tenoren, één cello, één vleugelpiano,
en hopen humor.
20:00 – Wielingencentrum, Wenduine
Info: cultuurdienst@dehaan.be · 059 24 21 33

Info: info@we-at-sea.rocks · We-at-Sea.rocks

elke wo

Yogaflow

Vogels dichtbij – op het strand
en in de polder
Bart Verstraete brengt heel wat kustvogels,
waaronder ook enkele zeldzame, van dichtbij
in beeld tijdens hun dagelijkse bezigheden.
Zingend, vliegend, slapend en zelfs parend,
komen ze voor de lens in een soms verrassend, maar herkenbaar decor. Alle opnames
werden gemaakt aan de Vlaamse oostkust.

17:45-18:45 – Sporthal Haneveld, De Haan
Alle info: Yogashanti@telenet.be · 0496 61 85 12

Speel je favoriete gezelschapsspel met
iemand uit de buurt of leer een nieuw spel
kennen met vrienden, het kan allemaal!
Je mag ook je eigen spel meebrengen.

elke ma & do

Bibliotheek Canticleer – gratis
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

19:30-20:30 – Praktijk De Wegwijzer,
Grotestraat 120 - De Haan
Info: info@gezondheidspraktijkdewegwijzer.be
0484 42 97 50

07.02 – 14.04

19-23:00 – Wielingencentrum Wenduine – gratis
Info: jeugd@dehaan.be · www.jeugd.dehaan.be

14:30 – infokantoor Wenduine – € 20
Inschrijven: 0497 40 03 94

De Frivole Framboos

11-12:00 – Wielingenbad, Wenduine – € 2
Elke ma (uitgezonderd schoolvakanties en
feestdagen)

Spellenavond

Ontdek Wenduine en zijn belle époque
gecombineerd met aangename culinaire verrassingen. Tasty Belle Epoque is Wenduine
vanuit een andere hoek bekeken.

UITVERKOCHT

>> Er is gratis busvervoer van het Wielingencentrum
naar de sporthal om 13:15 en van de sporthal naar
het Wielingencentrum om 15:10.

Vr 24.02
Ledenvergadering
Natuurpunt De Haan

Za 25.02
Tasty Belle Epoquewandeling
CONCERT

14-15:00 – Sporthal Haneveld, De Haan – € 1

Het succes van Vlaamse wielrenners zoals
Eddy Merckx inspireerde enkele Hanenaars
in het najaar van 1972 tot het oprichten van
een lokale fietsclub.
In de loop van de 50 daarop volgende jaren
veranderde heel veel aan het gebruikte
materiaal, maar het doel en de visie bleven
dezelfde: een vriendschappelijke club waar
leden in een kameraadschappelijke sfeer
hun hobby kunnen beoefenen en waar het
sociale aspect minstens even belangrijk is als
het sportieve.
In een kleine tentoonstelling blikken we met
foto’s en archiefmateriaal terug op hoe het
vroeger was, en hoe het nu is.

Aquagym

19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Vr 17.02

Yoga

50 jaar Wielerclub
Zeevogels De Haan

19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

LEZING

Omgaan met gevoelens

06, 13, 20 & 27.03

tot 07.01

Ma 27.02
LEZING

Alles over tandimplantaten
Lezing door gezondheidscoach Danielle Slap.
Inschrijven hoeft niet.
14:00 – Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

WORKSHOP

Pc-Atelier
We bieden je een oplossing voor kleine of
grote ergernissen met jouw pc, laptop, tablet
of smartphone. Vooraf inschrijven.
14:00 – Kerklommer, De Haan – € 2
Info: 059 23 79 81 · mj.vankersavond@telenet.be

Powerwalking

SPEL
VAKANTIE
20.02 > 24.02

Speelpleinwerking t' Pling
Een halve dag speelplezier kost 2,5 euro en
wordt achteraf gefactureerd.
07:30-17:00 – ’t Pling bij JC Uzus
Info: jeugd@dehaan.be · www.jeugd.dehaan.be

Voorleeshalfuurtjes in de bib
Kinderen tussen 4 en 9 jaar kunnen in de bib
komen luisteren naar de mooiste en grappigste verhalen. Inschrijven hoeft niet.
Bibliotheek Canticleer De Haan
Elke za om 10:30
Tijdens de vakantie: elke wo om 14:30
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

Asma Altaki

Deze Haanse met Syrische roots stelt een
selectie van haar grafische werken tentoon.
Kerklommer, De Haan – gratis
Info: 059 23 79 81 · kurt.borgoo@dehaan.be

28.02 – 21.04

LIFE DUNIAS herstelt kustduinen
De expo neemt je mee naar onze unieke
Vlaamse kustduinen. Het toont al het moois
wat de Vlaamse kustduinen te bieden hebben: duinpannes, stuifduinen, mosduinen…
En ook welke fauna en flora daar te vinden is.
Maar de expo waarschuwt ook voor het probleem van woekerplanten! Ken jij rimpelroos
en mahonie al? Wist je dat hemelboom en
struikaster verboden soorten zijn?
De komende vijf jaar zal het LIFE DUNIAS
project deze planten verwijderen uit onze
duinen. Ontdek er alles over op de tentoonstelling. En test op het einde je kennis via een
interactieve quiz!
Speel samen met Konrad, de rugstreeppad,
en zijn vriendjes het doe-gedeelte voor
kinderen: voel, verbind en zoek alle woekerplanten. Word ook jij een held van onze
duinen?
Bibliotheek Canticleer – gratis
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

doorlopend

Di 28.02
LEZING

Muziek uit Boheemse
wouden en velden
Musicoloog Hans Schotte werpt een nieuw
licht op gekende werken en laat je kennismaken met het niet gekende oeuvre van
beroemde componisten.
© JohanJacobs

19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Vooraf inschrijven.
Info: 059 34 10 80 · bibliotheek@dehaan.be

EXPO
tot 07.01

Beeldjes – Rita Craeynest
Voor Rita, die kleuterleidster is, groeide het
modelleren in klei uit van een hobby tot een
gedreven passie.

Virtual Reality in het
Molenaarshuys
Ontdek het fascinerende verhaal van de molen met zijn molenaar via virtual reality.
Stap het Molenaarshuys aan de Hubertmolen
binnen, zet een VR-bril op, en je wordt
gedurende 10 minuten terug geflitst naar het
Wenduine van begin 20ste eeuw.
Molenaarshuys, Ringlaan 89 B - Wenduine
10-12u & 13-17u / wo gesloten (behalve tijdens
schoolvakanties)

doorlopend

Concessie De Haan – 25 jaar
beschermd dorpsgezicht
In het Park La Potinière in De Haan, vertellen infopanelen hoe de bescherming van de
bekende villawijk tot stand is gekomen.
Gratis – Bezoek doorlopend – 7/7

WANDELEN
FIETSEN
THEMAWANDELINGEN
Theaterwandeling
'De Vos… in het Bos'
Volg in het bos de wandelknooppuntenroute
55. Je komt onderweg zes borden tegen met
QR-codes. Scan de QR-codes en ontdek de
zes fragmenten van het theaterverhaal. Het
volledige verhaal duurt ca. 30 minuten.
De afstand bedraagt zo’n 2,5 km. Om terug
te geraken aan het startpunt mag je rekenen
op 4,5 km.
Start: bos t.h.v. Driftweg 24, De Haan
Eindpunt: speelzone Vossenhol
Info: 059 24 21 34 · toerisme@dehaan.be

EXCURSIES NATUURPUNT
08.01

Wintergasten in de kleiputten
van Wenduine
Weet je dat de kleiputten van Wenduine
een favoriete overwinteringsplaats zijn van
duizenden ganzen? Om te ontsnappen aan
de barre weeromstandigheden in het Hoge
Noorden, leggen ze een reuzentrektocht af.
Die avontuurlijke vlucht hebben ze nu achter
de rug! Honden zijn niet toegelaten.
Tip: breng je verrekijker mee en trek je laarzen aan.
09-12:00 – begraafplaats van Wenduine
(Uitkerksestraat 1)
Info: uitkerksepolder@natuurpunt.be
Org. Natuurpunt Blankenberge

11.02

Op zoek naar strandvondsten
en zeeleven
Kom samen met een natuurgids allerlei
strandvondsten en zeeleven ontdekken op
het strand van Wenduine.
Alle kinderen, groot en klein zijn welkom
voor een leerrijke ervaring. Honden mogen
mee aan de leiband.
10-12:00 – Infokantoor Wenduine – gratis
Info en inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda
Org. Natuurpunt De Haan

Bezoek aan de Kleiputten
van Wenduine
De kleiputten van Wenduine zijn een natuurgebied die in 2010 aangekocht werd door
de Vlaamse overheid, ter compensatie van
natuurverlies door de uitbreiding van de
haven van Zeebrugge. Het werd omgevormd
tot een natuurgebied en wordt beheerd door
Natuurpunt. Het gebied beslaat een oppervlakte van 11ha.
Via een vogelkijkwand kunnen we de vogelpopulatie van nabij volgen. Een verrekijker en
aangepast schoeisel zijn een aanrader.
Honden zijn niet toegelaten.
10-12:00 – begraafplaats van Wenduine
(Uitkerksestraat 1, Wenduine) – gratis
Info en inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda
Org. Natuurpunt De Haan

26.03

SNEUKELTOER
29.05

LESSENREEKS
14.01 & 11.02

ZEEZEGENING
Wenduine

03.06

BIERFESTIVAL
Wenduine

17 & 18.06

28 > 30.07

RETRO SUR MER
Wenduine

05.08

TRAMMELANT
De Haan

12 & 13.08

BOULEVARD
WENDUINE

VLISSEGEM
KERMIS

15.08

Alle info en prijzen: www.holywell.be
sam@holywell.be · 0489 24 51 80

25.06

19.08

tot 02.02

Wenduine

Bosbaden

Wist je dat je ook een bad van het bos kan
nemen? Ontdek jezelf en de natuur op een
nieuwe manier, vol verwondering.

Meditatiereeks 'Verzorg jezelf'
Heb je het gevoel dat je je hoofd niet stil
krijgt? Ben je almaar bezig, maar voel je weinig energie en plezier? Via deze meditatiereeks ben jij zelf terug de bestuurder van je
leven in de richting die voor jou goed voelt.
Geen voorkennis vereist.
Alle info en prijzen: www.holywell.be
sam@holywell.be · 0489 24 51 80

13.01 > 24.03

Kunstzinnige ateliers ‘Ontmoet jezelf en ontplooi jouw creativiteit'

MOLENFEESTEN
02.07

DAG VAN
DE TOERIST
De Haan, Wenduine
& Vosseslag

08 & 09.07

REUZENSTOET
& -FEESTEN

Via tekenen, schilderen en boetseren maak je
contact met de beelden die in en rond jouw
leven. Geen ervaring of voorkennis vereist!

Wenduine

Alle info en prijzen: www.creation-space.be
lore@creation-space.be · 0494 12 54 30

KOK@ZEE

20.01, 17.02 & 17.03
23.01, 13.02 & 20.03

Regenboogreeks schilderen

21.01

2023 IN ZICHT!

Via het neerzetten van transparante kleursferen weef je doorheen alle kleuren en
stemmingen van de regenboog. Zo kom je
(terug) in contact met je hart, gevoel en een
gezonde (ziele)ademhaling.
Alle info en prijzen: www.creation-space.be
lore@creation-space.be · 0494 12 54 30

12.07
De Haan

15 & 16.07

BOULEVARD
DE HAAN
15 & 16.07

FAMILIEFESTIVAL
BAAI BAAI!
Wenduine

MARKTEN
Wekelijkse markten

21 > 23.07

VOSSESLAGFEESTEN

GARNAALFEESTEN
Vosseslag

PORSCHE CLASSIC
COAST TOUR
De Haan

20.08

OUDE KLEPPERPARADE
De Haan

02 & 03.09

KLEMSKERKE
ZOMERENDE
31.10

HALLOWEEN
Wenduine

05.11

PAARDENZEGENING
Vlissegem

15.12 > 07.01

WINTER IN
DE HAAN &
WENDUINE
26.12

SPROTJESFEEST
Wenduine

De Haan > elke wo
Wenduine > elke do
Vosseslag > elke ma

De volgende editie van de UiT-krant verschijnt in maart. Gelieve uw activiteiten voor maart & april in te voeren in de uitdatabank.be
vóór 1 februari 2023. Hulp nodig bij het invoeren van uw activiteit(en)? Raadpleeg de handleiding op de gemeentelijke website of neem contact op met de dienst communicatie
(communicatie@dehaan.be of 059 24 21 24). Opmerkingen over of suggesties voor onze UiT-krant zijn uiteraard welkom en kunnen eveneens worden overgemaakt aan voormelde dienst.

Het Gemeentebestuur van De Haan is niet verantwoordelijk voor onvolledige of onjuiste informatie. V.U.: burgemeester Wilfried Vandaele, p/a Leopoldlaan 24, 8420 De Haan

