Wat bezorgt jou een zalig zeegevoel?
Snuif de zeelucht op tijdens de Week van de Zee
en ontdek op het strand, aan zee of in de duinen
hoe boeiend zand wel is!
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za 21 april Koksijde

zo 22 april, Oostende

zo 22 april, Bredene

24-25-28 april en 2-5 mei, Oostende

Op stap tussen de Ezels en Pony’s

Boterhammen met Zand

Zand aan de Horizon

Ter Zand, ter Zee en in de Lucht!

Ezels, pony’s en andere grazers vormen een opvallende
meerwaarde voor de wandelaar maar zijn ook van groot belang
voor het natuurbeheer in de duinen. De gids neemt je tijdens deze
leuke wandeling mee op zoek naar de ezels en pony’s in
De Doornpanne!
Wanneer: 14u
Waar: Bezoekerscentrum De Doornpanne, Doornpannestraat 1,
8670 Koksijde
Prijs: Gratis
Info: www.iwva.be
Tramhalte: Oostduinkerke - Schipgat

100 % West-Vlaamse en duurzame gezinspicknick op een toplocatie
met zicht op zee in provinciedomein Raversyde. De kinderen krijgen
gratis een boeiende zandactiviteit voorgeschoteld!
Wanneer: 12u tot 14u
Waar: Provinciedomein Raversyde, ingang Atlantikwall
in de Duinenstraat
Prijs: 7,5 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen van
5 tem 12 jaar
Inschrijven: Op voorhand verplicht via het invulformulier op
www.weekvandezee.be
Tramhalte: Oostende – Domein Raversijde

Een zandfestival met een gevarieerd programma, zandwandelingen
en zeehapjes! In het kinderdorp maak je zelf je vlieger en staan er
leuke doestations rond zand, wind en duinen voor je klaar. Op het
strand kun je je creatief uitleven met windpainting !
Wanneer: 14u tot 17u
Waar: Domein Horizon vzw, Kapelstraat 88, Bredene
Prijs: Gratis
Tramhalte: Bredene Renbaan

Garnaalvissen, krabben vangen, vogels spotten en gekke
aanspoelsels ontdekken. Ben jij klaar voor de wonderbare
visvangst? Ervaren strandrangers leren jou de knepen van de krab
kennen!
Wanneer: 14.15u en 15.30u aan de cabine
Waar: Strandrangercabine op het Klein Strand aan het begin van de
westelijke strekdam
Prijs: Gratis
Tramhalte: Oostende Station
Tip: Graag op voorhand verwittigen indien je in groep komt via
059 43 07 02 of marien.ecologisch.centrum@telenet.be

Vormgeving: Aynsley Bral, Provincie West-Vlaanderen - v.u.: Peter Norro, Provincie West-Vlaanderen - Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
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Ontdek meer info en een
zee van andere activiteiten
op www.weekvandezee.be

za 28 en zo 29 april, De Panne

zo 29 april, Oostende

zo 29 april, Knokke-Heist

za 5 en zo 6 mei, Blankenberge

zo 6 mei, Nieuwpoort

Festival aan Zee

Actionpainting met Zand

Lei Day

Zeedorp voor Gezinnen

Tijdens het Festival aan Zee baadt het kinderdorp op de esplanade
thematisch ‘Diep in de Zee’. Je leert er meer over het leven van
de anemoon en het voedsel van de zeehond. Jeugdverenigingen
zorgen voor animatie en - last but not least - Roodkrabje en de
zeewolf zijn er ook bij!
Wanneer: Telkens van 13.30u tot 18u
Waar: Strand De Panne ter hoogte van Esplanade
Prijs: Gratis
Info: www.festivalaanzee.be
Tramhalte: De Panne Esplanade
Tip: Speelkledij

Ga ons canvas te lijf en bouw actief mee aan een groot pop-up
kunstwerk dat de dijk zal opfleuren.
Of wil je eerder je eigen inspiratie tot leven laten brengen? Ook dat
kan, er is slechts één spelregel: vergeet verf, grijp gekleurd zand
en leef je uit.
Wanneer: Doorlopend van 14u en 17u
Waar: De 3 gapers, Zeedijk (t.h.v. het zwembad)
Prijs: gratis
Tramhalte: Halte Oostende Koninginnelaan
Tip: Speelkledij

Op deze 2de editie eren we een eeuwenoude traditie uit Hawaï en
draagt iedereen een lei, Hawaïaanse bloemenkrans. Neem een
surfplank en maak samen met ons een reuze surfcirkel op het
water. Maak een boodschap voor de zee in het zand en vergeet
vooral jouw lei niet!
Wanneer: 15u tot 22u (BBQ en live music)
Waar: Surfers Paradise, strand thv Appelzakstraat Knokke-Heist
Prijs: Gratis (BBQ betalend)
Inschrijven: Wetsuite en board reserveren via 050 61 59 60 of
info@surfersparadise.be!
Tramhalte: Knokke, eindhalte. Neem vervolgens De Lijn bus 12
Tip: Handdoek, zwemkledij, comfortabele vrijetijdskledij

Internationale Tweedaagse van
Vlaanderen
Daag jezelf of je familie uit voor een één- of tweedaagse
wandeltocht in en om Blankenberge. Onderweg passeer je het
strandlabo waar je kennis maakt met levende zeewezens die zich
schuilhouden op of in het strandzand of in zee!
Wanneer: 8u tot 18u
Waar: Start op de Grote Markt in Blankenberge
Prijs: 5 tot 12 euro
Inschrijven: www.2daagse.be
Tramhalte: Blankenberge Markt
Tip: Wandelschoenen

In een heus zeedorp kan men heel wat bijleren over de zee, het
strand, zeediertjes en zandkastelen. Verzamel stempels op je
stempelkaart en ontvang een leuke attentie! Dit alles met een muzee-kale noot.
Wanneer: van 10u tot 13.30 u
Waar: Zeedijk ter hoogte van Beachbar de Strandjutter en De
Barkentijn
Prijs: Gratis
Tramhalte: (Nieuwpoort) Bad
Tip: Speelkledij

za 19 en zo 20 mei 2018, Zeebrugge

Pinksterweekend van de Zee*
In het strandlabo ontdek je waar het zand vandaan komt en doe je
als een echte professor wetenschappelijke proeven. Je kan ook
materiaal ontlenen om je eigen zandkasteel of een boodschap aan
de zee te maken!
Wanneer: Doorlopend van 13 tot 18u
Waar: Strand Zeebrugge ter hoogte van het Badengebouw
Prijs: Gratis
Tramhalte: Zeebrugge Strand
Tip: Wij helpen je met ontdekken. Breng je schoppen, emmers
en vormpjes maar mee.
*De Week van de Zee kleurt in (Zee)brugge buiten de lijntjes, namelijk van 14 mei tot 20 mei

