MRT. — APR. 2021

krant

De Haan | Wenduine

Harendijke | Klemskerke | Vlissegem | Vosseslag
CULTUUR- EN VRIJETIJDSAANBOD VOOR KINDEREN (-12 JAAR) EN FAMILIES

Sommige activiteiten gaan mogelijk niet
door wegens coronamaatregelen. Kijk
even op de site van de organisator.
ZO 14 MRT. 21
DE GROTE SCHELPENTELDAG
Raap schelpen op het strand en help onderzoekers een beter beeld te
vormen van onze kust. Verzamel honderd schelpen met je gezinsbubbel. Identificeer en tel ze, en maak foto’s.
Op de online ScHELPdesk helpen experten je mee om de probleemgevallen te valideren vooraleer je jouw gegevens en foto’s invoert.

ZO 04 APR. 21
MOVE ON UP! – MOBIELE STRAATANIMATIE
ZEEDIJK & CENTRUM DE HAAN
13:30-16:30 > Sarah Toestra Duo
14:30-16:30 > Music Rangers Paashazen

ERFGOEDWANDELING
'TASTY BELLE EPOQUE'
Beleef een unieke geleide wandeling en geniet onderweg van de
warme ontvangst en heerlijke streekhapjes.
14:30 – infokantoor Wenduine – € 20
Org. vzw Actief Wenduine ∙ Inschrijven: 0475 32 34 18

ZEEDIJK & CENTRUM WENDUINE
13:30-16:30 > Trashbeatz
14:30-16:30 > De Alfredo’s Paashazen
Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be ∙ www.visitdehaan.be

DI 06 APR. 21
CLOWN ROCKY'S PAASSHOW
Bim bam bom, bim bam bom, zo
klinken de klokken van Rome! De
interactieve paasshows van Clown
Rocky blijven een vaste waarde
tijdens de vakantie. Clown Rocky
brengt vakantiesfeer naar boven in
het Parkdomein La Potinière.

10-17:00 – gratis – Info: www.groteschelpenteldag.be
Org. Vlaams Instituut voor de Zee, de Provincie West-Vlaanderen, EOS
magazine, de Strandwerkgroep, Natuurpunt en Kusterfgoed.

17:00 – Parkdomein La Potinière, De Haan – gratis
Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be ∙ www.visitdehaan.be

ERFGOEDWANDELING
'DE HAAN, VAN DUINEN TOT VILLAWIJK'
Geleide wandeling doorheen de rijke geschiedenis van het mooiste
dorp aan zee!
10:30 – infokantoor De Haan – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be

VR 09 APR. 21
ERFGOEDWANDELING 'ERFGOED VOOR KIDS,
ONTDEK DE HAAN MET HET HELE GEZIN'
14:00 – infokantoor De Haan – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be

ZA 03 APR. 21
MOVE ON UP! – MOBIELE STRAATANIMATIE
ZEEDIJK & CENTRUM DE HAAN
13:30-16:30 > Heebie Jeebie Jazz
ZEEDIJK & CENTRUM WENDUINE
13:30-16:30 > Hoed Hespeeld
Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be ∙ www.visitdehaan.be

ERFGOEDWANDELING
'IN HET SPOOR VAN ALBERT EINSTEIN'
14:00 – infokantoor De Haan – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be

ZA 10 APR. 21
MOVE ON UP! – MOBIELE STRAATANIMATIE
ZEEDIJK & CENTRUM DE HAAN
13:30-16:30 > Trashbeatz
ZEEDIJK & CENTRUM WENDUINE
13:30-16:30 > Sarah Toestra Duo
Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be ∙ www.visitdehaan.be

ERFGOEDWANDELING
'ARCHITECT LEO IDE-WANDELING'
Themawandeling langs de bijzondere villabouw in De Haan.
14:00 – infokantoor De Haan – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be

03-04.04 / 10-11.04

MOVE ON UP!

ZEEDIJK EN CENTRUM DE HAAN / WENDUINE

Heel wat artiesten staan te springen om opnieuw te
mogen optreden. Zowel in De Haan als in Wenduine
zullen mobiele straatanimaties de winkelstraten en
zeedijken opvrolijken.
Meer info: www.visitdehaan.be

ZO 11 APR. 21
MOVE ON UP! – MOBIELE STRAATANIMATIE
ZEEDIJK & CENTRUM DE HAAN
13:30-16:30 > Hoed Hespeeld
ZEEDIJK & CENTRUM WENDUINE
13:30-16:30 > Heebie Jeebie Jazz
Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be ∙ www.visitdehaan.be

DI 13 APR. 21
ERFGOEDWANDELING 'WENDUINE, VROEGER EN NU'
Geleide wandeling doorheen de geschiedenis van Wenduine.
10:30 – infokantoor Wenduine – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 · toerisme@dehaan.be

CLOWN ROCKY'S PAASSHOW
Bim bam bom, bim bam bom, zo
klinken de klokken van Rome! De
interactieve paasshows van Clown
Rocky blijven een vaste waarde
tijdens de vakantie. Clown Rocky
brengt vakantiesfeer naar boven op
de Markt in Wenduine.
17:00 – Markt Wenduine – gratis
Info: 059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be ∙ www.visitdehaan.be

VR 16 APR. 21
ERFGOEDWANDELING
'HET ABC VAN DE HAANSE STRAATNAAM'
Wandeling door De Haan met de straatnamen als leidraad
(Concessiewijk Oost).
10:30 – infokantoor De Haan – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 · toerisme@dehaan.be

ZA 24 APR. 21
ANTIEK & ROMMELMARKT
Kopen-verkopen-ruilen van tweedehands goederen & verzamelobjecten. De ideale plaats om nog veel meer hebbedingetjes te vinden tegen
een betaalbare prijs.
09-18:00 – Oude Loskaai, De Haan
Info: www.hobby13.be

ZA 24 & ZO 25 APR. 21
ERFGOEDDAG

SPEL / VAKANTIE
DO 01 – DI 06.04 · DE HAAN
VR 09 – WO 14.04 · WENDUINE
KERMIS IN DE HAAN & WENDUINE
Het eerste weekend van de vakantie verwelkomen we diverse kermisattracties op De Oude Loskaai en op de Markt te De Haan. Het tweede
weekend verhuizen deze attracties naar Wenduine. Aan de ingang van
de kermissen wordt het bezoekersaantal in het oog gehouden. Voor
iedereen die een mondmasker draagt en zijn handen ontsmet is er
amusement verzekerd!

Erfgoeddag viert zijn 20ste verjaardag. Speciaal voor deze editie
draagt Erfgoeddag als thema ‘De Nacht’.

EXPO
'Herberg, staminee en café passé'
Cafés speelden eeuwenlang een grote rol in het sociale leven van een
dorp of een stad. In de Oude Pastorie organiseert de lokale heemkring ‘Tussen Noordee en Noordzee’ een expo over het rijke caféleven van weleer. Per deelgemeente wordt een markant café uitgelicht:
Pallieterhof, Den Witten Doorn, Mispelburg, Boulevard en le vieux
Coq. Naast beelden en voorwerpen, kan je je er ook even wagen aan
enkele oude caféspelen.
za 24.04 > 14-18:00 / zo 25.04 > 10-17:00
Oude Pastorie, Clemensstraat 8 - Klemskerke

MONOLOOG
‘Met een carbeurlampe tjoolen langs ’t strange’
Garnaalkruwer en strangedrifter André Borny was een begrip in
Vosseslag. Altijd was de man ergens te vinden op het strand, tjolend
langs de vloedlijn. Zeker tijdens stormnachten, want altijd kon er wat
aangespoeld zijn. Katrien Vervaele interviewde hem en reikte materiaal aan voor een monoloog. Rasverteller Lucas Vandenbussche kruipt
in de huid van André.
za 24.04 > 17:00 / 18:00 – O.C. d’Annexe, De Haan
Verplichte inschrijving via toerisme@dehaan.be of 059 24 21 34

ZO 18 APR. 21
ERFGOEDWANDELING 'VERRASSEND DE HAAN'
Geleide wandeling doorheen de rijke geschiedenis van het mooiste
dorp aan zee!
10:30 – infokantoor De Haan – gratis
Vooraf inschrijven! Info: 059 24 21 34 · toerisme@dehaan.be

WEEK VAN DE ZEE – STRANDLABO
– NATUURPUNT DE HAAN
Aan zee zien we allerlei organismen. Maar wat je niet kan zien, zoals
plankton en helaas ook microplastics, kunnen we je wel tonen in het
strandlabo, met microscoop en de uitleg van een natuurgids.
Gids: Hilde Goossens. Vooraf inschrijven via www.natuurpunt.be
14-16:00 – Infokantoor De Haan – gratis
Info: natuur.dehaan@gmail.com

WO 21 APR. 21
BUITENSPEELDAG
Voor jongeren van 6 t/m 12 jaar. Vooraf inschrijven noodzakelijk!
13:45-15:45 (groep 1) & 16:15-18:15 (groep 2)
’t Pling (nabij de jeugddienst) – gratis

DIALECTQUIZ
'Wie kent nachtpékn of waksje vier nog? '
Tijdens een Bib Late Night kruipt Roland Desnerck, dialectkenner en
schrijver van het 'Oostends Woordenboek', in de rol van quizmaster
voor een ludieke dialectkwis over de nacht.
Deelname gebeurt in groepen van 4 personen. Wie individueel inschrijft, wordt de avond zelf in een groep ingedeeld.
za 24.04 > 20:00 (deuren vanaf 19:00) – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Verplichte inschrijving via bibliotheek@dehaan.be of 059 34 10 80

TOURNÉE DIGITALE
Cafés zijn van oudsher ontmoetingsplekken waar vrienden, verenigingen en dorpelingen 's avonds samenkomen - vaak tot in de vroege
uurtjes. Kom naar Bibliotheek Canticleer en laat jouw (originele) foto's
over het nachtleven in cafés in de regio van kusterfgoed inscannen en
vertel mee over hoe het vroeger was.
za 24.04 > 18-20:00 – Bibliotheek Canticleer, De Haan

ONTBIJT MET VERTELMOMENT
'Herinneringen van Dano en Jacky, twee bakkers van
weleer uit Vlissegem en Klemskerke'
De warme bakker moet elke nacht vroeg opstaan en hard werken.
Steeds minder mensen kiezen voor dit nachtberoep. Bij een lekker
tasje koffie en een pistolet luister je op zondagmorgen naar de verhalen van Dano & Jacky, twee warme bakkers van weleer uit Vlissegem
& Klemskerke. De twee nachtwerkers brengen grappige anekdotes,
maar gaan ook de minder leuke momenten niet uit de weg.
zo 25.04 > 08:30-10:00 – Bibliotheek Canticleer, De Haan
Verplichte inschrijving via bibliotheek@dehaan.be of 059 34 10 80

VERTELMOMENT
'Volkscafé De Meiboom herleeft'

VR 02 – VR 16.04
PAASZOEKTOCHT 'CHOCOLADE WENDUINE'
Van 2 april tot 16 april organiseert vzw Actief Wenduine de paaszoektocht samen met een 'raad het gewicht spel' met als thema:
'CHOCOLADE'. Handelaars etaleren ieder een vraag waarop zowel
klein en groot het juiste antwoord kunnen kiezen. Alle vragen gaan
over leuke weetjes en lekkere ideetjes over chocolade. Zeker ook meedoen aan het 'raad het gewicht' spel!
De deelnemingsformulieren (3 euro) zijn verkrijgbaar in het infokantoor in Wenduine en La Primavera in de Kerkstraat in Wenduine.
Startpremie: een lekkere verrassing van vzw Actief Wenduine en bij
de finish een extra verrassing aangeboden door het gemeentebestuur.
Gewonnen? Volg de facebookpagina van Actief Wenduine.
Uitslag op 18 april.

VR 02 – ZO 18.04
KLEURWEDSTRIJD
Van 2 april tot 18 april organiseren Handelaars & Co in samenwerking
met het gemeentebestuur een kleurwedstrijd. Kinderen die een paaskleurplaat inkleuren, die te verkrijgen zijn bij de deelnemende handelaars, ontvangen bij afgifte van de paaskleurplaat in het infokantoor in
De Haan een leuke verrassing.
De mooiste kleurplaat wordt beloond met een bon van € 150.
Info: www.dehaan.be/paaskleurwedstrijd

Volkscafés zijn bedreigd, maar ze bestaan nog. Café De Meiboom was
tientallen jaren een begrip in Vlissegem en omstreken. Verenigingen
hielden er hun jaarlijks souper en er vonden honderden familiefeesten
plaats. Het café sloot in 1994, maar de vierde generatie houdt het nog
een paar keer per jaar open. Burgemeester Wilfried Vandaele vertelt
over het café van zijn ouders. Laat je verrassen door boeiende verhalen en tradities.
zo 25.04 > 10:00 / 11:00 / 13:00
Café De Meiboom, Warvinge 15 - Vlissegem
Verplichte inschrijving via toerisme@dehaan.be of 059 24 21 34

FOTOTENTOONSTELLING
'In het duister van de nacht'
Fotokring Kerklommer is een collectief van enthousiaste amateurfotografen uit De Haan, opgericht in 2012. De beste werken uit de afgelopen jaren worden nu voor het eerst tentoongesteld in bibliotheek
Canticleer. Je ontdekt een reeks bijzondere landschappen, gebouwen
en macro's, zowel in zwart-wit als in kleur. Speciaal voor Erfgoeddag
selecteerde de fotokring ook een reeks nachtbeelden.
17.04 tot 22.05 – Bibliotheek Canticleer, De Haan

DI 06 – VR 16.04
SPEELPLEINWERKING IN DE PAASVAKANTIE
Gratis busvervoer – Kinderen uit Wenduine, Vosseslag, Klemskerke en
Vlissegem kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke bus, er
zijn verschillende opstapplaatsen in onze gemeente.
Vooraf inschrijven!
07:30-17:00 – Jeugdcentrum Uzus, De Haan
€ 5/dag – € 2,5/halve dag – € 25/speelpleinkaart
Info: jeugd@dehaan.be · 059 23 96 47 · www.jeugddienstdehaan.be

BILLENKARRENSPEL 'ERFGOEDWACHTERS'
IN WENDUINE
Met de billenkar op erfgoedtocht? Dat kan met het Erfgoedwachtersspel. In Wenduine, Westende, Oostende, Bredene en Blankenberge
werden erfgoedroutes uitgestippeld. Elke route heeft meerdere stops
met een opdracht.
Haal vlug je spelboekje bij de lokale billenkarrenverhuurders of infokantoren, download het spel via de ErfgoedApp op je eigen smartphone en breng alle opdrachten tot een goed einde…

CONCESSIE DE HAAN: 25 JAAR BESCHERMD
DORPSGEZICHT
In het parkdomein La Potinière in De Haan, vertellen infopanelen hoe
de bescherming van de bekende villawijk tot stand is gekomen.
De speciale gedenkpenning is nog steeds beschikbaar in het gemeentehuis, de toeristische infokantoren en in bibliotheek Canticleer.
Voor € 15 ontvangt u een uniek aandenken! Bij de munt hoort ook een
brochure dat de weg naar de ‘bescherming als dorpsgezicht’ vertelt.

ZA 03.04 – ZO 07.11
SCULPTURES@SEA
Ontdek een subliem beeldenpark met maar liefst 50 beelden van de
kunstenaars Alain Cool, Rita Craeynest, Linde Ergo, Manon Huguenin,
Henk Korthuys, en Johnny Werkbrouck.
De sculpturen in steen, marmer, lood, koper en brons staan verspreid
over onze kustlijn van Vosseslag tot Wenduine.

Gratis – Bezoek doorlopend – 7/7

Info: www.kusterfgoed.be/billenkarrenroute

WANDELEN

TOT ZO 28.03
RAAMTENTOONSTELLING
'ONDERWEG' – VEERLE VANASSCHE

Wandel met het gezin doorheen onze gemeente en ontdek de leukste
natuurplekjes, speelterreinen en erfgoedschatten. De dienst toerisme
werkte voor u vijf diverse wandelingen uit.

Illustrator Veerle Vanassche creëert een eigen wereld, en laat haar
beelden vervloeien met haar kijk op de buitenwereld, tot de poëtische
beelden die ze ons voorschotelt. Emotie, poëzie, muziek, film en haar
directe omgeving zijn haar onuitputtelijke inspiratiebronnen. Voor het
eerst combineert ze woord en beeld tot één geheel.

Info: www.dehaan.be/lentewandelingen
059 24 21 34 ∙ toerisme@dehaan.be

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

LENTEWANDELINGEN

TOT VR 30.04
RAAMTENTOONSTELLING 'EEN JAAR OP HET VELD'
In de expo ‘Een jaar op het veld’ ontdek je het landbouwleven uit
Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge.
De boerenstiel heeft een lange en diepgewortelde traditie in de kuststreek. In de tweede helft van de twintigste eeuw kwamen de eeuwenoude gebruiken en gewoontes verbonden aan deze traditie zwaar
onder druk te staan.
Kom via de verhalen van de landbouwers zelf meer te weten over dit
agrarisch erfgoed. Ze nemen je mee op het veld en tonen je hoe er geploegd en gezaaid werd, tot welke heilige je, je kan richten bij ziektes
en plagen en hoe de overgang van paard naar tractor verliep.
Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Info: bibliotheek@dehaan.be ∙ 059 34 10 80
Org. Kusterfgoed

ZA 17.04 – ZA 22.05
RAAMTENTOONSTELLING
FOTOKRING KERKLOMMER
In deze unieke cultuurlocatie stellen de leden van Fotokring Kerklommer een waaier aan foto’s voor, in kleur en zwart-wit, gaande van portretten, gebouwen, natuur, architectuur, ... tot foto-experimenten.
In het kader van Erfgoeddag zal ook het thema 'nacht en duisternis'
aan bod komen.
Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Meer info: fotokringkerklommer.wordpress.com

SPORT
WE-AT-SEA – ZEEKAJAK
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. Neem contact op via mail of kijk op onze
website voor prijzen en details.

EXPO
VIRTUAL REALITY IN HET MOLENAARSHUYS

Info: info@we-at-sea.rocks ∙ https://We-at-Sea.rocks

Ontdek het fascinerende verhaal van de molen met zijn molenaar
via virtual reality. Stap het Molenaarshuys aan de Hubertmolen in
Wenduine binnen, zet een VR-bril op en je wordt gedurende 10 minuten terug geﬂitst naar het Wenduine van begin 20ste eeuw. Een ongelooﬂijke ervaring.
Molenaarshuys, Ringlaan 89 B - Wenduine
10-12:00 & 13-17:00 / wo gesloten (behalve tijdens schoolvakanties)

BEURS/MARKTEN
WEKELIJKSE MARKTEN
Foto: collectie Willy Van Haecke

De Haan > woensdag / Wenduine > donderdag / Vosseslag > maandag

De volgende editie van de UiT-krant verschijnt in mei 2021. Gelieve uw activiteiten voor mei & juni in te voeren in de uitdatabank.be vóór 1 april. Hulp nodig bij het
invoeren van uw ac�viteit(en)? Raadpleeg onze handleiding op de gemeentelijke website of neem contact op met de dienst informa�e (informa�e@dehaan.be of telefonisch elke
voormiddag �jdens de kantooruren op 059 24 21 24). Opmerkingen over of sugges�es voor onze UiT-krant zijn uiteraard welkom en kunnen eveneens worden overgemaakt aan
voormelde dienst. Alvast veel leesplezier!
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

