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Dag Christine, vertel eens iets over jezelf.
Ik ben Christine, getrouwd en ik heb twee kinderen. Mijn zoon is 34, mijn dochter 33, en ik 
heb twee schattige kleinkinderen. In onze wilde tuin lopen een kat, Poesjkin, een (ko)Nijntje 
en 4 kippen rond. 

Ken je Natuurpunt of Natuurpunt Blankenberge al lang?
Met mijn gezin ben ik al sinds mensenheugenis lid van 
Natuurpunt, we kennen Natuurpunt Blankenberge dus al 
lang.  We gingen vaak mee op stap met een gids.  Mijn 
man is een groot natuurkenner, hij weet al sinds kinds-
been veel af van flora en fauna. In tegenstelling tot hem 
ben ik op vlak van natuurkennis een laatbloeier. 

Wanneer kwam jij tot bloei?
Dat was pas nadat ik gestopt was met werken, en dit dank-
zij Natuurpunt Blankenberge. 

Hoe kwam dat?
Ik startte als vrijwilliger PR & PROM met de redactie van de 
activiteitenkalender, de persberichten, de Facebookpagi-
na ... Als ex-bibliothecaris mag ik sedert 2018 ook het documentatiecentrum van Natuur-
punt Brugs Ommeland & Middenkust mee verder uitbouwen. 

Ik volgde in 2019-2020 de cursus Natuurgids Uitkerkse polder bij Natuuracademie. Ik ver-
diepte mij voor het projectwerk in het strand en de zee. In 2020 startte ik met gidsen in mijn 
favoriete biotoop. Ik beleef veel plezier aan het gidsen van kinderen, dan voel ik mij als een 
vis in het zeewater! Als ik de pagadders mee op sleeptouw neem langs de vloedlijn, geniet ik 
van hun oprechte verbazing en leuke reacties bij het strandjutten. Ondertussen ben ik ook 
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secretaris van Natuurpunt Blankenberge. Op 
die manier ben ik erg nauw betrokken bij het 
reilen en zeilen van de afdeling. Ik heb dus een 
ruim, veelzijdig en gevarieerd takenpakket bij 
Natuurpunt Blankenberge!

Ben je nog in andere verenigingen actief?
Naast mijn vrijwilligersengagement bij Na-
tuurpunt ben ik ook als vrijwilliger actief bij 
Wiegwijs, beter gekend als Kind&Gezin. 

Wat doe je nog zoal in je vrije tijd?
Ik hou van talen en literatuur. Ik studeerde 
Germaanse talen, Nederlands-Engels. Nu zit ik 

in het 5de jaar van de cursus Spaans. Dit om met mijn Cubaanse schoondoch-
ter en Spaans/Nederlands kleinzoontje te kunnen praten. 

Ik hou ook van natuur- en cultuurreizen. We doorkruisten heel Europa en trok-
ken ook naar Namibië en Cuba. Maar ik heb mijn hart verpand aan Italië: de 
prachtige historische steden, de afwisselende kusten, de meren en geberg-
ten ... En niet te versmaden: de Italiaanse keuken en wijn! En… vorige zomer 
vierden we het huwelijk van mijn dochter en schoonzoon in het prachtige 
Toscane!

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Tijdens mijn loopbaan als bibliothecaris las ik veel en vooral fiction. 
Nu grijp ik eerder naar de natuurboeken. Ik lees momenteel “De zee 
is niet van water. Leven tussen de getijden”  van Adam Nicolson. Een 
kolfje naar mijn hand en een must read voor alle strandgidsen. Een 
echte aanrader!

In elk geval heel erg bedankt voor je inzet voor Natuurpunt, Christine, en 
misschien tot ziens in de Uitkerkse Polder of ander prachtig natuurgebied 
van Natuurpunt!

Bedankt!


