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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.

DO 05 NOV. 20
LEZING HEKSERIJ
Frieda Laevaerts was als jong meisje
al geschokt door de (nagespeelde)
heksenverbrandingen. Het leidde
tot een boeiende studie over witte
en zwarte hekserij vroeger en nu. Ze
stuitte op de onvoorstelbaar schokkende en te weinig bekende gruwel
van de heksenvervolging, maar ook
op interessante inzichten in onze
geschiedenis. Hekserij bestaat nog
steeds. Ze heeft vele gezichten, zowel afschrikwekkend als amusant.
Maar de vraag blijft waarom men
poppen van vrouwen op brandstapels zet…

VR 30 OKT. & WO 04 NOV. 20
HALLOWEEN WENDUINE
za 31.10 & zo 01.11: Halloweenshopping – winkelstraten Wenduine
vr 30.10 – wo 04.11: coronaproof Halloweenkermis – markt Wenduine
Info: 059 24 21 34 · toerisme@dehaan.be · www.visitdehaan.be

WO 18 NOV. 20
KNUTSELNAMIDDAG

(Deze lezing is niet geschikt voor jonge kinderen)
19:30 – Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Inschrijven: bibliotheek@dehaan.be · 059 34 10 8

ZA 31 OKT. – VR 06 NOV. 20
KIPPENVEL DE HAAN
Voor meer informatie, hou de facebookpagina en de website van de
jeugddienst in de gaten.
Oude Loskaai, De Haan – gratis
Info: 059 23 96 47 · jeugd@dehaan.be · www.jeugddienstdehaan.be

ZO 08 NOV. 20
PAARDENZEGENING
Op zondag 8 november 2020 staat, na de hoogmis in de Sint-Blasiuskerk
(10:00), de jaarlijkse paardenzegening in Vlissegem op het programma
(11:00). In tegenstelling tot de vorige edities, heeft de eigenlijke zegening plaats op de centraal gelegen weide in Vlissegem.
Het publiek moet een mondmasker te dragen en plaatsnemen in 2 aangeduide en gecontroleerde publiekszones. Er worden maximaal 400
zittende toeschouwers toegelaten.
Baasjes die hun huisdier willen laten zegenen, nemen plaats in de publiekszones. Na de zegening van de paarden zullen de huisdieren dan
een zegen ontvangen terwijl ze blijven zitten.
Inschrijven – Paardenliefhebbers die niet aangesloten zijn bij een deelnemende vereniging, maar ook wensen deel te nemen aan de zegening
moeten inschrijven via toerisme@dehaan.be.
11-13:00 – weide > Vlissegem – gratis
Info: 059 24 21 34 · toerisme@dehaan.be · www.visitdehaan.be

Knutselnamiddag voor kinderen vanaf 5 jaar tot 11 jaar (12+ kunnen
wegens coronamaatregelen tijdelijk niet deelnemen).
Verven, knippen, stempelen, naaien, koken... het komt allemaal
aanbod tijdens de workshops en knutselnamiddagen. Tijdens deze
creatieve middagen wordt er steeds rond een centraal thema gewerkt.
Vooraf inschrijven en betalen bij de jeugddienst is verplicht.
14-17:00 – Ons Huis, Monicastraat 13 - De Haan – € 2
Info: 059 23 96 47 · jeugd@dehaan.be

DO 19 NOV. 20
MAAK JE EIGEN DAGCRÈME EN LIPPENBALSEM
- VOLZET!
Wist je dat meer dan de helft van wat we op onze huid smeren in ons
lichaam terecht komt? En dat veel (dure) verzorgingsproducten hormoonverstorende stoﬀen, microplastics (=kleine deeltjes plastic) en
synthetische bewaarmiddelen bevatten die schadelijk zijn voor mens
en natuur? In deze workshop leer je hoe je jouw huid kan verzorgen op
een verantwoorde, duurzame manier. Je gaat naar huis met een dagcrème vol antioxidanten, afgestemd op jouw huidtype en een hydraterende en voedende lippenbalsem. I.s.m. De Kelle
09:30-12:00 – De Kelle, Raadhuisstraat 2 - Wenduine
Info: 059 50 39 52 · oostende@vormingplus.be

ZA 21 NOV. 20
DAG VAN DE NATUUR – NATUURPUNT DE HAAN
Werkdag in natuurreservaat De Kijkuit. Tijdens de Dag van de Natuur
leef je je helemaal uit in een prachtige omgeving. Je maakt er kennis
met vrijwilligers die het hele jaar door de natuur in je buurt beheren.
En zo kunnen zij tijdens de Dag van de Natuur grotere klussen klaren.
13:30-17:00 – Natuurreservaat De Kijkuit, De Haan
Info: natuur.dehaan@gmail.com

ZO 29 NOV. 20
DE SINT OP BEZOEK
Binnenkort is onze grote kindervriend opnieuw in het land om
tal van kinderhartjes sneller te doen slaan. Groot nieuws want hij
bezoekt ook onze kustgemeente en zal op zondag 29 november
in De Haan aankomen! Voor meer info: hou de website van de jeugddienst in de gaten.
Info: 059 23 96 47 · jeugd@dehaan.be · www.jeugddienstdehaan.be

ARTCAFÉ MET MUZIKALE POËZIEVOORDRACHT
In de verhalen van 1001 nachten kon Sheherazade voorkomen dat zij
onthoofd werd door haar relaas voor te schotelen met een open einde
waardoor de kalief benieuwd was hoe het afliep en haar liet terugkomen om het vervolg te vertellen.
In ‘1001n/wachten’ zijn mannen aan het woord over hoe zij in de wereld
staan. Zij brengen poëzie en muziek uit verschillende werelddelen.
Mulume Tshitenge begeleidt zichzelf op duimpiano en balafoon bij een
historie die hij zingt in het Tshiluba vanaf het moment waarop hij in de
buik van zijn moeder zit.
Karim Ismael uit Syrië draagt zijn eigen gedichten voor in het Arabisch
onder begeleiding van zijn vriend Mazzen op dubbelfluit. De inhoud
van de teksten wordt vertaald in het Nederlands.
Viaene Geert kiest een aantal gedichten uit zijn bundels ‘Eistijden’ en
‘Tussentij’. Hij zorgt mee voor een muzikale omkadering op gitaar, ud
en balafoon.
De leidraad in deze boeiende voorstelling is het verhaal en de muziek
uit 1001 nachten waarin Sheherazade een rol speelt.
14-17:00 – Persepit Kunstsite, Park Prins Albert 1 - Wenduine
Info: www.artslag.be · Org. Kunstplatform ARTslag

ZO 06 DEC. 20
ARTBABBEL
Een tweegesprek tussen Flor Vandekerckhove en Stefaan Pennynck
waarin zij elkaar interviewen over hun werk. En er wordt gezorgd voor
kijkgerief en animatie.
15-16:00 – Persepit Kunstsite, Park Prins Albert 1 - Wenduine
Info: www.artslag.be · Org. Kunstplatform ARTslag

DO 03 DEC. 20
LEZING ABC VAN HET GELUK - VOLZET!
Door Prof. Lieven Annemans, gezondheids- en welzijnseconoom.
Mensen willen graag gelukkig zijn. Maar het NN-UGent Nationaal
gelukonderzoek toont dat er nog heel wat te verbeteren valt op dat
vlak. Het obsessief nastreven van geluk zonder zich te bekommeren
om anderen is dan weer een dwaling. Men kan gelukkig zijn veeleer
zien als een gunstig bijproduct dat ontstaat bij warme sociale relaties,
een goede gezondheid (of er goed mee kunnen omgaan), voldoende
middelen om aan onze fysieke én psychologische behoeften te kunnen
voldoen, het zinvol besteden van onze tijd en geregeld op de pauzeknop te drukken. En ook op tijd en stond plezier maken natuurlijk.

Op stap door de polder, op zoek naar wintergasten.
Inschrijven is verplicht, max. 20 personen.
COVID-19: van kracht zijnde maatregelen eerbiedigen: 1,5 m afstand,
indien niet mogelijk, mondmasker dragen.
14-16:00 – Parking aan de kerk van Vlissegem – gratis
Info: natuur.dehaan@gmail.com

WO 09 DEC. 20
KNUTSELNAMIDDAG
Knutselnamiddag voor kinderen vanaf 5 jaar tot 11 jaar (12+ kunnen
wegens coronamaatregelen tijdelijk niet deelnemen).
Verven, knippen, stempelen, naaien, koken... het komt allemaal
aanbod tijdens de workshops en knutselnamiddagen. Tijdens deze
creatieve middagen wordt er steeds rond een centraal thema gewerkt.
Vooraf inschrijven en betalen bij de jeugddienst is verplicht.
14-17:00 – Ons Huis, Monicastraat 13 - De Haan – € 2
Info: 059 23 96 47 · jeugd@dehaan.be

DO 17 DEC. 20
LEZING STORIES UIT DE STAL…
OVER SCHAPULIERTJES EN TATOEAGES

© De Mannen van Sheherazade

ZA 19 DEC. 20
VRIEZEGANZENWANDELING
– NATUURPUNT DE HAAN

Door Katrien Vervaele / N.a.v.
de expo ‘Een jaar op het veld’.
Voor haar maritieme boeken interviewde Katrien Vervaele heel
wat vissers en vissersvrouwen,
voor ‘Stories uit de stal’ sprak
ze met veeartsen die vertelden
over vroeger. Ook sprokkelde
ze verhalen uit het landbouwmilieu voor het project van
Kusterfgoed ‘Een jaar op het
veld’.
Wat haar bij de vele verhalen opviel was de sterke rol die het geloof
speelde en hoe zich dat verweefde met bijgeloof en volksgeloof. Ook
heel typisch voor zowel de landbouwers als voor de vissers waren de
vaste gebruiken en de vele rituelen.
14:00 – Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Inschrijven: bibliotheek@dehaan.be · 059 34 10 80

TOELICHTING OVER ONTLENEN VAN E-BOEKEN
Toelichting door bibliotheekassistent Korneel Detailleur.
19:30-21:00 – Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Inschrijven: bibliotheek@dehaan.be · 059 34 10 80

SPORT
16.09 — 25.11
WATERGEWENNING EN KLEUTERZWEMMEN
Reeks van 10 lessen watergewenning (vanaf 2,5 tot 4 jaar) en kleuterzwemmen (vanaf 4 tot 5 jaar). Prijs = les + verzekering (de toegang tot
het zwembad is niet inbegrepen in de prijs).
Elke wo van 16:30-18:00 – Wielingenbad, Wenduine
€ 40 leden / € 50 niet-leden
Info: 0497 25 72 05 · eve.vanpeteghem@telenet.be
Org. Gezinsbond Wenduine

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

EXPO
VIRTUAL REALITY IN HET MOLENAARSHUYS
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)

CONCESSIE DE HAAN: 25 JAAR BESCHERMD
DORPSGEZICHT

19:30 – O.C. d'Annexe, De Haan – gratis
Inschrijven: bibliotheek@dehaan.be · 059 34 10 80

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.
Gratis – Bezoek doorlopend – 7/7

01 – 08.11
MIEKE FANNES – LE JARDIN DES COULEURS
15-17:00 – O.C. d' Annexe, De Haan – gratis
Info: miekefannes.be

21
NOV.

30.10 – 31.12
‘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 tracteur verliep.
Bibliotheek Canticleer, De Haan – gratis
Info: www.kusterfgoed.be/projects/een-jaar-op-het-veld/

Collectie Willy Van Haecke

31.10 – 08.11
SHAPED BY NATURE - SHAPED BY MEN
DIRK ROOSE EN DIRK GITSELS
Dirk Gitsels en Dirk Roose gaan de uitdaging aan binnen dit gezamenlijke project om twee- en driedimensionale kunst te laten samensmelten in afzonderlijke compartimenten.
13-18:00 – Persepit Kunstsite, Park Prins Albert 1 - Wenduine
Info: www.artslag.be · Org. Kunstplatform ARTslag

© Dirk & Dirk

SPEL / VAKANTIE
tot 31.12
LUDIEK STADSSPEL OPERATION FREDDY
Wil je De Haan op een totaal andere manier te leren kennen? Ga dan
in groep op rondleiding met Freddy, de absurde kabouter-op-grotemensen-maat.
Info: info@ichallenge.be · www.ichallenge.be

tot 31.12
SPANNEND STADSSPEL THE TARGET
Maak van De Haan een crime scene met het spannende GPS-spel The
Target.
Info: info@ichallenge.be · www.ichallenge.be

tot 31.12
MYSTERIEUS STADSSPEL – ESCAPE GAME
Wil je graag het mysterie van een escape room ervaren, zonder opgesloten te zitten in een muﬀe kamer? Dan is het Escape Game echt iets
voor jouw groep!
Info: info@ichallenge.be · www.ichallenge.be

BEURS/MARKTEN
WEKELIJKSE MARKTEN
De Haan > woensdag / Wenduine > donderdag / Vosseslag > maandag

WINTER BIJ ONS
Meer dan ooit wordt het een winter om dicht bij huis
door te brengen.
Wij proberen van het parkdomein La Po�nière in
De Haan en van de Markt in Wenduine alvast de
gezelligste plek te maken om van de kerst- en eindejaarsfeer te genieten.

# Fijne feestdagen

Op beide loca�es kunt u opnieuw schaatsen en van
een glühwein of warme chocomelk slurpen in de
winterchalets. Vanaf 11 december t.e.m. 3 januari
bent u ‘veilig welkom’ in onze twee winterdorpjes!

Hou onze website www.visitdehaan.be en facebookpagina DeHaanWenduine in het oog en blijf zo op de hoogte van wat er te doen is in onze gemeente!

6 gouden regels

Respecteer de
hygiëneregels

Doe je
activiteiten
liefst buiten

Denk aan
kwetsbare
mensen

Hou afstand
(1,5 m)

Beperk je nauwe
contacten

Volg de regels
over
bijeenkomsten

De volgende editie van de UiT-krant verschijnt in januari 2021. Gelieve uw activiteiten voor januari & februari in te voeren in de uitdatabank.be vóór 1 december.
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

