
 

Werkjaar 2020  

van de Strandwerkgroep België 
 

Het werkjaar 2020 was het 40e werkjaar sinds de opstart van onze vereniging in 1981, 

maar het was er geen zoals de andere jaren: de aankomst van een submicroscopische 

ziekteverwekker uit de familie van de coronavirussen heeft danig roet in het eten 

gegooid. Vele excursies en de jaarlijkse zwerfvuilactie in Koksijde werden afgelast, 

cursussen en de meerdaagse moesten verplaatst worden. Desondanks kunnen we toch op een geslaagd 

jaar terugkijken: een aantal excursies konden we toch laten doorgaan, we hebben gesmaakte cursussen 

georganiseerd en we konden deelnemen aan een uitzonderlijk goed geslaagde meerdaagse in het zuiden 

van Bretagne. 

Zaterdag 18 januari 2020 - Excursie in Blankenberge 

 

Zaterdag 15 februari 2020 – Excursie in Oostende Halve Maan 

 

Zaterdag 22 februari 2020 Jaarvergadering 

Voor de jaarvergadering konden we gebruik maken van het 

bezoekerscentrum De Duinpanne in De Panne. Mick Otten vergastte ons op prachtige foto’s tijdens zijn 

uiteenzetting 'Zeefauna en -flora met een hink-stap-sprong door Noordwest Europa' 

en Peter Moerdijk gaf ons meer uitleg over het tot stand komen van de Fossielenatlas. 

 

Zondag 5 juli 2020 – Excursie in Raversijde 

Op deze winderige zomerdag konden we op heel wat belangstelling rekenen. 

 

10 tot 25 september 202 – Schelpencursus 

In 2 x 2 sessies gaven Francis en Ingrid aan 60 geïnteresseerden een inleidende cursus over de schelpen 

van het Belgische strand. Plaats van het gebeuren was het Duinenhuis in Koksijde. 

 

14 tot 21 oktober 2020 – Meerdaagse in Bretagne (La Turballe) 

Na talloze e-mails slaagde de voorzitter erin om de meerdaagse die in 

april gepland was in uitgesteld relais te laten doorgaan. We kregen 

schitterend weer voor het jaargetijde, hadden het vakantiedorp voor 

ons alleen maar top of the bill waren natuurlijke de prachtige 

Bretoense stranden en schiereilanden. We keerden allen moe en 

voldaan, maar bovenal gezond en wel naar huis. 


