
knutselen van strandbloemen, kennis maken met 
enkele schelpjes

Bloemenkraam en 
schelpenhandel 

OMSCHRIJVING
Winkeltje op het strand, bloemen maken en ruilen voor 
waardevolle schelpen; een gebruik in vele badsteden. 
We halen deze nostalgische activiteit van onder het stof en 
maken in groep mooie strandbloemen. Via een leuk spel 
verzamelen de kinderen verschillende schelpen die ze 
beter leren kennen. 
Na de workshop neemt elk kind een echt schatkistje mee 
met hun schelpen en een prachtige strandbloem. 

DOELGROEP 1ste graad lager onderwijs 

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE januari - december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 + €10 materiaal

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Bloemenkraam en schelpenhandel 
Het is een fenomeen dat enkel voorkomt aan onze kust. 
Op geen enkel strand in de buurlanden zijn ze te vinden: 
de ‘strandwinkeltjes’ waar kinderen bij zonnig zomerweer 
kleurrijke papieren bloemen te koop aanbieden. Veel 
geld brengen ze niet op, want de pasmunt die gebruikt 
wordt zijn aangespoelde schelpen die men op het strand 
verzamelt. Wel zorgen deze handeltjes al generaties lang 
voor veel strandplezier!

Aan onze Westkust worden de bloemen vandaag de dag 
betaald met (dubbele) ‘handjes’ met zaagjes of ,naargelang 
de streek, andere schelpjes. Men spreekt van een ‘poignée’ 
(= een handvol), vaak verbasterd tot ‘panier’ (=mandje). 
Maar welke schelpjes gebruiken we eigenlijk? 

Wat is de juiste benaming? Aan de hand van verschillende 
spelletjes komen ze meer te weten over het leven van deze 
diertjes. 

De kinderen knutselen een schatkistje waar ze hun 
favoriete schelpen in verzamelen.

Terwijl de ene groep strandbloemen knutselt, maakt de 
andere groep kennis met de meest voorkomende schelpen 
aan onze Noordzeekust. Na één uur wordt er gewisseld.

De kinderen gaan naar huis met een schelpen-schatkistje 
en een strandbloem. Een creatieve en leerrijke workshop!

Dit educatief project werd ontwikkeld door het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 
Vlaamse overheid en afgestemd op de eigen locatie door 
de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


