
   een zee 
 aan toffe 
activiteiten



Welkom 
in Oostende! 
Welkom in Oostende, dé stad aan zee. 
De hoofdstad van de garnaalkroketten, 
van eindeloze dagen ravotten op het 
strand en van wegdromen bij de werken 
van James Ensor en Spilliaert. 

We stelden met veel zorg een uitgebreid 
aanbod van toffe activiteiten voor jullie 
samen. Voor elk is er wat wils: wie graag 
meer wil bijleren over de zee, zit sowieso 
goed met een leuke sessie van Horizon 
Educatief. Hier mag je vooral veel zélf doen 
en de zee haast letterlijk proeven. Meer 
leren over de planeten in ons zonnestelsel, 
de handen vuil maken tijdens een kunstige 
workshop of al je energie kwijt op een gekke 
trampoline? Het kan allemaal in Oostende. 
Ook wie graag wat meer van de Belgische 
kust ontdekt, zit bij ons goed. 

Vogels spotten in ’t Zwin, zeehondjes 
bewonderen in Sea Life… Tal van 
mogelijkheden.
Kortom, neem snel contact op met Horizon 
Educatief. Wij steken graag een tof programma 
voor jullie vakantie aan zee in elkaar.

Met zotte zeegroeten 

Het team 
van Horizon Educatief

Onze 
must-do’s 
in Oostende

De zee 
proeven
bij Horizon 
Educatief

Wegdromen
bij de kunstwerken 
van Ensor

Je helemaal 
uitleven
bij Hangtime

De ruimte 
ontdekken
in Astropolis

Snuisteren 
in het verleden
op Raversyde



Tijd om op 
ontdekking te gaan!

Snuisteren 
in het verleden
op Raversyde

op Duin en Zee Al deze activiteiten duren ongeveer twee 
uur en zijn voor maximum 25 personen 
per groep (behalve Tour d’Horizon)

Simon 
de strandjutter
Speuren langs 
de vloedlijn
Wat afval is voor de zee, is geen 

afval voor Simon. Die schuimt 
de stranden af op zoek naar 

kleine schatten. Samen met de 
animator stappen de kinderen de 

vloedlijn af en verzamelen ze allerlei 
voorwerpen uit de zee: schelpen, zeewier, 

krabben, visnetten. 

Alle leeftijden, jong en oud  //  Prijs 90 euro

Boter bij de vis
Proeven van Noordzeevis
Tong, schelvis, rog of rode poon, zeewolf, wijting, 
schol of tongschar. In de kinderkeuken helpen de 
leerlingen bij het bereiden van een smakelijke 
waaier aan kindvriendelijke visrecepten. Ze maken 
kennis met de wereld van vis en genieten van een 
zelfgemaakt visgerecht.

Vanaf 6 jaar  //  Prijs 7 euro per persoon

Bordje zeewier
Koken met het 
voedsel van de 
toekomst
In de keuken wordt zeewier 
steeds populairder. In deze 
vegetarische kookworkshop 
koken we er zwierig op los met 
zeewier als basisingrediënt. 
Sushi maken hoort er zeker bij, 
maar we verrassen je smaak-
papillen met heel wat nieuwe 
recepten. 

Vanaf 6 jaar  // 
Prijs 7 euro per persoon 

Tuur de garnaal
Korren en kruien
Gelaarsd en gespoord, met lieslaarzen of broek-
pakken, als echte garnaalkruiers stappen we de 
zee in. De garnaalkruier helpt 
iedereen bij het onder-
zoek. De vangst wordt 
nadien geïdenti-
ficeerd. Als de 
vangst groot 
genoeg is, 
worden 
de vers 
gevangen 
garnaaltjes 
gekookt.

Vanaf 10 jaar  // 
Prijs 135 euro 
voor de hele groep



Zand, 
zee, zon
Bolderkar 
vol speelse 
impulsen
In een heuse bolderkar vind 
je een schat aan materialen om je met peuters 
of de jongste kleuters een weg te banen door-
heen het warme zand of om te stranden in de 
koelte van het zilte zeewater. Groot en klein 
strandmateriaal, zandvormpjes en fantasie- 
prikkelende voorwerpen zetten onze jongste 
kleuters aan tot bewegingsoefeningen, liedjes en 
relaxatiemomentjes.

Van 2,5 tot 5 jaar  //  Prijs 90 euro

Koning Wind
Een feest voor 
de zintuigen
Koning Wind biedt 
de beleefwereld zee, 

strand en duinen aan, 
verpakt in een stevige 

windjas, om te voelen, 
te proeven, te zien, te horen, 

te ruiken. We maken kennis met de 
wind die heftig trekt aan je kleren of zachtjes over je 
haren aait. De kinderen experimenteren en explo-
reren om meer te weten te komen over de biotopen 
van strand en duin. 

Van 4 tot 6 jaar  //  Prijs 90 euro

De kleuren van de zee
Spelend ontdekken
Een strandcabine stormt het duin op. In de lades 
zitten kleurrijke en speelse opdrachten verborgen 
die je laten kennismaken met de maritieme wereld. 
De kinderen uiten zee-, strand- en duinimpressies 
in persoonlijke, authentieke creaties en scheppen 
plezier in het zoeken en vinden van kleur, lijn, vlak, 
ritme en vorm.

Van 4 tot 7 jaar  // 
Prijs 90 euro

Waterwonderland
Waterpret met een spatje STEM

Waterwonderland neemt kleuters 
mee naar een fascine-

rende waterwereld. 
Een waterleiding 

bouwen, plastic uit 
het water vissen 
of goochelen met 
water, samen 
met de water- 
kapitein kunnen 

de kleuters al deze 
uitdagingen aan! 

Van 4 tot 6 jaar  // 
Prijs 90 euro

Willem de Zeerover
Belevingsspel voor 
kleine piraten
Tussen duin 
en zee woont 
Woeste Willem. 
Willem is 
zeerover. 
Of eigenlijk: 
Willem wàs 
zeerover want hij is 
met pensioen. Woeste 
Willem is een echte woeste 
piraat. Hij zwaait met zijn armen en roept: ‘Hoepel 
op, landrotten’. Alleen die rommel in zee en op het 
strand maakt onze zeerover nog bozer dan hij al is…. 

Van 4 tot 7 jaar  //  Prijs 90 euro

Flar- en 
Florapad
De natuur 
beleven

Een muzikaal 
poppenspel, een 

kleine waarnemings-
tocht en een verrassend 

spel binnen de wereld van zee, 
strand en duin. De wereld van het strand en de 
duinen worden samen met Flar en Flora onbe-
grensd en speels ervaren. De kinderen voelen, 
ruiken, horen, zien, proeven en ontfutselen de 
geheimen van de natuur. 

Van 6 tot 8 jaar  //  Prijs 90 euro



James & Co
Zeelandschap 

in de verf
Leren kijken en genieten met de 

ogen van een kunstenaar: het land-
schap van de zee, de verscheidenheid 

aan kleuren op het strand … James Ensor inspireert 
ons om onze ervaring van het moment in het moment 
te vangen en met waterpastels een eigen creatie aan 
zee te maken.

Van 6 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro

Speelduinen
Beleef het duin
In de duinen leven 
heel wat dieren die 
zich net als de 
planten aangepast 
hebben aan dit 
zanderig milieu. 
Via toffe spelletjes 
leer je meer over 
het belang van de 
duinen en de aanwe-
zige fauna en flora. 
Ideaal voor speelvogels!

Van 6 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro

Veilig aan Zee
Kennismaking met de redders aan zee
In een speelse en creatieve sessie leren de kinderen 
hoe ze op een veilige en zorgeloze manier kunnen 
genieten van het strand en de zee aan de Belgische 
kust. Zwemmen in zee is immers niet hetzelfde als 

zwemmen in een zwembad… De zee 
met haar golven, stromingen 

én dierlijke bewoners 
brengt enkele specifieke 

aandachtspunten en 
gevaren met zich 
mee. 

Van 6 tot 12 jaar  //  
Prijs 90 euro

Buiten 
Westen
Kaart- en 
kompasinitiatie 
Van landschapsobservatie 
naar luchtfotografie, van topogra-
fische kaart naar afstandmetingen, van windroos 
naar kompasinitiatie: spelenderwijs zoeken we onze 
weg en verliezen we er het noorden niet bij! 

Van 8 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro

Vliegerfeest
De zeewind 
ervaren
Met de kamishibai 
brengen we een 
boeiend verhaal 
dat aanzet om 
zelf een kleurrijke 
vlieger te maken. 
De leerlingen vinden 
plezier en voldoening 
in het beeldend vorm-
geven van hun eigen vlieger. 
De vlieger oplaten vergt wat feeling 
maar oefening baart kunst. De opgelaten 
vliegers zorgen voor een prachtig beeld aan de 
horizon.

Van 8 tot 12 jaar  //  Prijs 11 euro per persoon

Windpainting
Schilderen met wind en zee
Zin om de wind het strand te laten kleuren met 
natuurlijke pigmenten? Kunst voor één dag te 
maken? We creëren magie op het strand door het 
zand te kleuren met gekleurd krijt dat de wind tussen 
onze vingers laat glippen. 

Van 8 tot 12 jaar  //  
Prijs 90 euro



De Zeekoffer
Veldwerk op het strand
De kinderen buigen 
zich over de wereld 
van zee en strand. 
Aan de hand 
van speelse 
opdrachten 
komen heel 
wat biologische 
aspecten aan bod 
waardoor de nieuws-
gierigheid van de leerlingen 
aangewakkerd wordt. De Zeekoffer, dat is plezier en 
experimenteren in één.

Van 8 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro

‘t Zeehuis
Op verkenning 

in het maritieme 
leven
Aanmonsteren in ‘t 
Zeehuis is zeeman worden! 
Maak een vindingrijke 
verkenningstocht door het 
maritieme leven en ontdek 

het vissersleven als licht-
matroos, motorist of schipper. 

De Noordzee wiegt je in haar 
schoot, brengt de vissen groot, 

zorgt voor rijkdom en vertier, laat je 
joelen van plezier. 

Van 8 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro

Zee-in-zicht
Doen, ontdekken en experimenteren
De zee komt naar je toe! In een lokaal zetten we 
zeven stations op waarin kinderen in kleine groepjes 
kunnen experimenteren, doen en ontdekken. 
Ze krijgen op een praktische 
manier meer inzicht in 
diverse zee- 
gerelateerde 
onderwerpen 
zoals getijden, 
kustbescherming, 
golfwerking,…

Van 8 tot 12 jaar  // 
Prijs 90 euro

De geheimen 
van de Zee-
planeet
Ontdek de werking 
van de zee
Ontdek de geheimen van 
onze Zeeplaneet. We vinden in 
de ruimte de verklaring voor het 
bestaan van onze zee, van dag en 
nacht, van de seizoenen, van eb en vloed, en van 
maan en alle andere planeten. 

Van 10 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro

Project 
Zeewind

Duurzame 
energie 
uit zee

Project Zeewind wil 
kinderen sensibiliseren 

over hernieuwbare energie 
en windenergie op zee. Ze kruipen in 

de huid van verschillende beroepen en leren de rol 
van elke sector bij de bouw van windmolenparken op 
zee kennen. Deze interactieve sessie is doorspekt met 
heel wat doe-opdrachten en brengt het abstracte 
van elektriciteitsopwekking tot leven.

Van 10 tot 14 jaar  //  Prijs 90 euro

Clean Sea
Strand- 
opruimactie 
met diepgang
De plasticsoep is een 
wereldwijd probleem. 
Gewapend met grijpers 
en emmers ruimen we 
samen een stuk van het 
strand op. Het afval wordt 

daarna volgens een weten-
schappelijke methode geanalyseerd. 

Vanaf 14 jaar  //  Prijs 90 euro



Tour d’Horizon
Maritieme 

ontdekkingstocht 
De Oosteroever vormt 
het schitterende decor 
waarbinnen je de 
visserij kunt ontdekken. 

Je maakt op de site een 
actieve verkenningstocht 

doorheen het maritieme leven. 
Teambuilding staat hier net als 

binnen de visserijgemeenschap voorop. Tijdens het 
2 uur durende spel laveer je langs ongeziene plekjes 
en vindingrijke opdrachten. 

Alle leeftijden, jong en oud  // 
Prijs 10 euro per persoon 

Krabben vangen
Veldwerk voor durvers!
Krabben vangen, een klas-
sieker. En terecht, als je het 
ons vraagt! Maak het aas 
vast in het netje, hang het 
net aan de reling en laat het 
in het water zakken. Na een 
tijdje halen we de krabben-
netten op om te zien wat de 
vangst van de dag is. 
Onze krabbenspecialist vertelt je alles 
over deze interessante dieren maar de dieren deter-
mineren, dat doe je natuurlijk zelf! 

Van 8 tot 16 jaar  //  Prijs 90 euro

De haven binnenstebuiten
Ontdek de haven van Oostende

Een boeiende ervaringstocht langs een haven-
stad op mensenmaat met een rijk verleden. 

Creatief en explorerend maken we kennis 
met een maritieme wereld die voortdu-
rend in beweging is. Een verhaal van 
vissersschepen en jachten, sluizen en 
scheepshellingen en de steeds aanwezige 
dreiging van een overstroming. 

Van 8 tot 12 jaar   //  Prijs 90 euro

Afspraakplaats Vuurtoren

Ik word zeeman 
op de Mercator!
Alle hens aan dek!
Droom jij er ook van om matroos te 
worden en de zeven wereldzeeën te 
bevaren? Dan kan je met ons mee! 
Eerst moet je de boot heel goed leren 
kennen. We nemen een kijkje aan boord 
van de Mercator. De jonge leerling-officieren 
krijgen daar leuke opdrachten en maken zo 
kennis met de eigen wereld van de zee. 

Van 8 tot 12 jaar  //  Prijs 90 euro  + toegang Mercator

Onder de spiegel 
van de Spuikom
Wateronderzoek
Bij de inwoners van 
Oostende en Bredene is de 
Spuikom vooral bekend 
voor watersportrecreatie. 
Deze grote waterplas is 
ook een erg interessante 
biotoop die zich uitstekend 
leent voor wateronderzoek! 
Met een schepnet gaan we na 
wat er onder de spiegel van de 
Spuikom leeft. 

Van 10 tot 14 jaar  //  Prijs 90 euro

Afspraakplaats sportcentrum De Spui, 
Dokter Eduard Moreauxlaan 1

Aquadrones DIY
Bouw je eigen onderwaterrobot
In deze sessie nemen we een duik in de onderwater- 
wereld met zelfgebouwde onderwaterrobots. De 
leerlingen krijgen een bouwpakket waarmee ze met 
eenvoudige materialen een drone kunnen bouwen. 
De drone kan dan vanaf de kade bestuurd worden. 

Van 10 tot 16 jaar  //  Prijs 125 euro

Afspraakplaats 
Surfclub inside/outside, 
Schietbaanstraat 100, 
8450 Bredene

in de haven



Dit zijn actieve rondleidingen mét animator. 
Indien er geen vrije plaats meer zou zijn, is het 
ook mogelijk om op eigen houtje het mooie 
Domein Raversyde te ontdekken. 

Anno 1465 
Ontdek Walraversijde
In de vier gereconstrueerde vissershuizen 
maak je kennis met het dagelijks leven van 
de bewoners van het dorp. Verschillende 
middeleeuwse spelen, bewaartechnieken, 

kruiden, archeologische opgravingen… 
passeren de revue. Elk kind mag een eigen 

munt slaan en meenemen als souvenir. 

Van 8 tot 12 jaar  //  
Prijs 90 euro + toegang domein Raversyde

Atlantikwall
Het verhaal van WO II 
aan de kust
Deze educatieve rondgang 
brengt het verhaal van de 
Atlantikwall en de Tweede 
Wereldoorlog op een originele 
manier tot leven. Onze animator 
presenteert jullie een brede keuze 
aan thema’s uit de oorlog en legt ze op een heldere manier 
uit. Strandhindernissen, camouflage, oriëntatie… een 
tiental opdrachten staan volledig in het teken van de 
Atlantikwall.

Van 10 tot 14 jaar  // 
Prijs 90 euro + toegang domein Raversyde

Batterij Aachen
Het verhaal van WO I aan de kust
Op Batterij Aachen wordt een verhaal verteld 
dat zelden aan bod komt. Niet het verhaal van het 
Westfront of de loopgravenoorlog, wel het verhaal 

van de oorlog op zee, het kustfront en het leven 
in dit gebied. Via actieve werkveldjes en 

belevingsopdrachten ondervinden 
kinderen aan den lijve hoe het 

voelde om als Duitse soldaat 
op Batterij Aachen ingekwar-
tierd te zijn. 

Van 10 tot 12 jaar  //  
Prijs 90 euro + toegang 

domein Raversyde 

Hangtime
Duizend vierkante meter trampolines, 
een reuze ballenbad en een uitdagende 
playzone voor de allerkleinsten; dat is 
Hangtime! Naast de gewone trampolines 
zijn er heel wat extra’s: basketkorven, 
trampolines voor dodgeball, 
foampits... Ook de aller-
kleinsten kunnen hier 
terecht! Speciaal 
voor groepen 
van maximum 
50 personen is 
er de moge-
lijkheid om 
het volledige 
trampolinepark 
af te huren. 

Alle leeftijden

Ensormuseum
In de Vlaanderenstraat leefde en 
werkte James Ensor tot aan zijn dood 
in 1949. verderop. Na zijn dood werd het 
onaangeroerde woonhuis tot museum 
gepromoveerd. Het gloednieuwe 
belevingscentrum omvat het woonhuis 

van Ensor én vijf interactieve 
belevingsruimtes. 

Je wekt Ensors 
schilderijen 

tot leven, 
snuistert 
in zijn 
interieur- 
spullen en 
carnavals- 
maskers, 

neust in 
zijn brieven 

en foto’s en 
daarna mag je 

piepen in zijn authen-
tieke woon- en werkplek. 

Alle leeftijden   //  
• Ticket (audiogids inbegrepen): 4 euro
• Met gids: 4 euro ticket en 75 euro gids 

(maximum tien personen per gids)

in Raversijde in Oostende



Mu-Zee-Um
Kunst is voor mu-zee-um 
hét middel bij uitstek om 
mensen van alle leeftijden 
aan te zetten tot initiatief, 

creativiteit en reflectie. Met 
een ervaren gids worden 

kinderen en jongeren uitge-
nodigd om op pad te gaan. Een 

pad van horen, zien, denken en 
vooral veel doen! Creëren en experi-

menteren staan centraal!  

Alle leeftijden   // 
Prijs 90 euro + administratieve kost van 5 euro 
(maximum 25 personen per groep)

Vogelopvangcentrum
Bezoek het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde 
Dieren. Neem samen met een gids een kijkje achter 
de schermen. Tijdens een 
rondleiding kom je alles 
te weten over het VOC, 
welke dieren er 
verzorgd worden, hoe 
men te werk gaat en 
wat de dieren eten. Je 
leert er ook hoe je kan 
helpen wanneer je een 
gewond of ziek dier vindt.

Alle leeftijden   // 
Prijs 4,5 euro per persoon  
maximum 20 personen per groep)

Astropolis
Geen traditionele sterrenwacht, maar wel een 
uniek Space Science Center! 
Dit walhalla voor sterrenkunde- en 
ruimtevaartliefhebbers beschikt over twee 
tentoonstellingsruimtes. Je maakt er kennis 
met niet zo alledaagse sterrenkundige, klima-
tologische en ruimtevaart gerichte thema’s via 
workshops, vertoningen, voordrachten, uitstappen en 
waarnemingen.

Alle leeftijden  // 
Prijs gidsbeurt 35 
euro 
per groep van 
15 personen 
+ toegang 
Astropolis

Workshop 
Microraketten
Al eens een raket gebouwd? Uniek, 
want deze raket is door Astropolis zélf 
ontworpen. En het is een imposant stukje techniek, 
want de microraket gaat maar liefst honderd meter 
hoog. Niet te missen!  

Vanaf 8 jaar  //  
20 euro per persoon (maximum 20 deelnemers)

Captain Blue
De tocht voert je mee in volle zee tot aan de 
Buitenstroombankboei, zwaait daar in een ruime 
boog terug naar de kust, om zo langs de kustlijn en 
dicht bij het strand terug te varen naar de haven van 
Oostende. Extra: combineer de rondvaart met een 
aansluitende maritieme wandeling langs de 
levendige Visserskaai of geniet van 
een historische stadsverkenning, 
onder leiding van een ervaren 
stadsgids.

Vanaf 3 jaar  //  
Prijs 11 euro per persoon 
3-11 jaar, 
vanaf 13 jaar: 14 euro. 
Afhankelijk van het weer.

Bezoek  
Fort 

Napoleon
Het begint alle-
maal twee eeuwen 
geleden, in de tijd 
van Napoleon. Hij 
besliste, met zijn 

voeten in het zand, 
om géén zandkas-

teel maar een echt 
fort te bouwen, boven 

op het duin! Onze animator 
begeleidt de ontdekkingsreis 

doorheen dit monument op een eigenzinnige 
manier en stimuleert de groep om het fort 

met zijn rijke geschiedenis uit te pluizen. 
De leerlingen gaan in dialoog met het 
monument waardoor hun betrok-
kenheid tot bouwkundig erfgoed 
aangewakkerd wordt.

Van 8 tot 12 jaar // 
Prijs 90 euro + toegang Fort



Oosteroeverwandeling
Aan de oostkant van de haven-

geul rond de Oostendse 
vuurtoren ‘Lange Nelle’ 

is er een apart 
leefwereldje te 

ontdekken. In het 
visserijdok liggen 
vissersschepen 
aangemeerd. 

De deelnemer 
krijgt heel wat 

weetjes over het 
visserijgebeuren, de 

vistechnieken, de quota, de 
soorten vis en de vishandel. 

Je verneemt ook meer over de offshore-activiteiten 
voor de windmolenparken op zee. Ook stadsontwik-
keling hier komt aan bod.

Duur van de wandeling: 2 uur  //  75 euro 

Maximum aantal deelnemers: 
25 deelnemers per gids

Visserskaaiwandeling
Tijdens een zilte wandeling aan de westkant van 
de havengeul ontdekt de deelnemer de boeiende 
aspecten van actuele en historische haven- en 
visserijbedrijvigheden 
met onder meer: 
het voormalige 
opleidingsschip 
Mercator, 
de laatste 
IJslandtrawler 
O.129 Amandine, 
het directie- 
gebouw 
DAB Vloot, het 
Noordzeeaquarium, 
de vistrap & de kustvis-
serij, het Westerstaketsel en de nieuwe 
havendammen.

Duur van de wandeling: 2 uur  //  75 euro 

Maximum aantal deelnemers 
25 deelnemers per gids

Natuurwandeling 
op de Oosteroever
Tijdens de wandeling vertelt een ervaren gids je 
alles over de aanwezige flora en de rol van de 
duinen in de kustverdediging maar evenzeer wat 
de gevolgen kunnen zijn en besteedt aandacht aan 
de toekomstverwachtingen voor de toekomstige 
ingrepen in dit gebied.

Duur van de wandeling: 2 uur  //  75 euro 

Maximum aantal deelnemers: 
25 deelnemers per gids

Op stap met een ervaren gids



Een 
programma 
op maat?
Dat kan!
We steken graag een programma voor jullie in elkaar. 
Contacteer ons via info@horizoneducatief.be. 
Vermeld zeker volgende gegevens:
• Verblijfsperiode in JVC Duin en Zee
• Leeftijd van de groep
• De gewenste activiteiten

Met jullie info gaan wij aan de slag. We steken een tof programma 
in elkaar zodat jullie zorgeloos kunnen genieten van jullie verblijf 
aan zee. Wacht niet tot op het laatste nippertje om de activiteiten te 
reserveren. Hoe vroeger de reservaties gebeuren, hoe minder kans 
op teleurstelling. 

We zijn constant in de weer om het aanbod aan 
activiteiten steeds verder aan te vullen. 
Kijk op de website horizoneducatief.be/JVC 
om het meest recente aanbod terug te vinden. 



Fortstraat 128, 8400 Oostende

059 32 21 83
info@horizoneducatief.be
www.horizoneducatief.be
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