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Lezing: ‘Filmen met fotocamera’
door Monica Monté
Woensdag 18 september
van 19.30 tot 22.00 u.
Alle recente digitale camera’s beschikken over
een videofunctie. In deze lezing komt u alles te
weten van filmen. Door de andere beeldtaal
maakt u anders gebruik van het diafragma, de
sluitertijd, de ISO gevoeligheid en de scherpstelling.
Daarnaast bekijken we samen de accessoires en
de continuïteit in het verhaal. Na deze lezing kent
video geen geheimen meer voor u.
Kostprijs: € 20 leden / € 25 niet-leden /
inclusief waardebon € 15 bij Foto Coudenys
Inschrijven: via www.coxypics.be
Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670 Koksijde
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Cursus Sterrenkunde
Woensdagavond 23, 30 oktober en 6 en
13 november van 19.30 tot 21.30 u.
Wil je meer te weten komen over het heelal, de
sterren en planeten? Maak dan kennis met onze
cursus sterrenkunde. In 4 weken tijd krijg je een
algemeen overzicht van de astronomie!
Programma cursus: algemene begrippen,
het zonnestelsel, ontstaan en levensloop van
sterren, waarnemen en praktisch waarnemen
in de sterrenwacht.
Kostprijs: € 30
Inschrijven: kan nog tot 30 september via
de website www.desterrenjutters.be of via
info@desterrenjutters.be
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Kookworkshop ‘Mondiaal koken’
Maandag 23 september van 19.00 tot 22.00 u.
Bij de reeks Mondiaal Koken nemen we u graag
mee op een smakelijke reis! Deze keer kiezen we
er niet 1 land uit maar maken we verschillende
hapjes waarbij elk hapje uit een ander land
komt. Een mix van warm en koud maar ook van
vlees, vis en veggie. De gerechten zijn authentiek
maar praktisch haalbaar om achteraf thuis zelf te
maken.
Als wereldreizigster én gepassioneerd kok bereidt
Kim graag samen met u deze uiterst fijne en
verzorgde hapjes. Alle recepten krijgt u uiteraard
ook mee!
Kostprijs: € 25 (incl. materiaal, water, wijn)
Organisatie: Kim’s Kitchen i.s.m.
Dienst Internationale Samenwerking
Inschrijven: vóór 16 september via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 8 deelnemers
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Kom méér te weten over duinbessen!
Bessenwandeling : zondag 29 september:
start wandeling om 14 u. aan het
infobord t.h.v. de Zuid-Abdijmolen,
J. Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad
(afstapplaats tram: Ster der Zee)
Bessen(kook)workshop: maandag
30 september om 19 u. in het Duinenhuis
Herfst! De oogst is rijp, tijd om de duinen in te
duiken. Duinbessen leren kennen kan op zondag
29 september, duinbessen verwerken tot een
lekker hapje of wintervoorraad kan op maandag
30 september.
Lesgever: Marjan Janssens, natuurgids
en herborist
Kostprijs: € 15 (wandeling + workshop)
Inschrijven: vóór 25 september via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17
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Voordracht Sterrenjutters:
‘Hidden figures: de vergeten
vrouwen in de astronomie’
Vrijdag 4 oktober om 19.30 u.
Mevrouw Katrien Vanderheyden komt spreken in
het Duinenhuis over de vergeten vrouwen in de
astronomie. Dit naar aanleiding van een film over
zwarte vrouwen die bij de NASA werkten.
Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 leden / € 5 niet-leden
Inschrijven en info: info@desterrenjutters.be /
www.desterrenjutters.be / T 058 52 48 17
(Duinenhuis)
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Vroege ochtendwandeling
met fairtrade-ontbijt
Zaterdag 5 oktober om 7 u.
start aan het Duinenhuis
Onder leiding van natuurgids Luc David trekken
we voor een stevige ochtendwandeling door de
Schipgatduinen en maken we kennis met de
prachtige fauna en flora terwijl we genieten van
de zonsopgang. Tevens zoeken we naar sporen
van oude glorie ten tijde van de “duneboertjes
en strandjutters” en verhalen van schelpen en
andere strandvondsten. Nadien smullen we van
een (h)eerlijk fairtrade-ontbijt in het Duinenhuis.
Gids: natuurgids Luc David
Kostprijs: € 7
Inschrijven: vóór 1 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 25 deelnemers
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Workshop ‘Culinair van eigen
bodem’: van meel tot brood,
van kruien tot bord…
Zaterdag 5 oktober van 9.30 tot 15 u.
Duinenhuis Koksijde, Bakkerijmuseum Veurne en
garnaalkruiersclub De Spanjaardbank slaan
de handen in elkaar. Bereid je eigen ‘lunch’:
leer je eigen brood bakken met lokaal meel van
de Koksijdse Zuid-Abdijmolen en duik daarna in
een kruierspak om op zoek te gaan naar verse
garnaaltjes. Dit allemaal onder deskundige
begeleiding! Kinderen vanaf 12 jaar mogen mee
kruien in een kruierspak en jongere kinderen zijn
welkom om een handje toe te steken bij (groot)
ouders, zus, broer…
Start: Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde
Kostprijs: +12 jaar: € 25 (2 workshops, lunch +
drankje) / mee-eters: € 8/broodje (rijkelijk gevuld
met garnaaltjes en toebehoren + drankje).
Graag bij inschrijving vermelden.
Inschrijven: vóór maandag 30 september
via onthaal@bakkerijmuseum.be of
duinenhuis@koksijde.be / T 058 31 38 97 /
T 058 52 48 17 / max. 20 deelnemers
Info: www.bakkerijmuseum.be /
www.koksijde.be/duinenhuis
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Fairtrade-wijnproeverij
met Oxfam Wereldwinkel
Dinsdag 8 oktober om 19.30 u.
De Fairtrade-wijnproeverij is een gezellige
proeverij waarbij de deelnemers kennis maken
met eerlijke handel en Oxfam-Wereldwinkels. De
achtergrondinformatie over de partners en de
herkomst van de producten geven een extra
dimensie aan deze avond. Deelnemers maken
kennis met de impact van eerlijke handel op
het dagelijkse leven van producenten uit het
Zuiden maar zullen vooral ook kunnen proeven
van de heerlijke wijnen die deze partners van
Oxfam leveren.
Aan het eind van de avond wordt de
mogelijkheid geboden om wijnen uit het
aangeboden assortiment te bestellen via Oxfam
Wereldwinkels en deze later op te halen in Oxfam
Wereldwinkel Veurne.
Organisatie: i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Veurne
Kostprijs: € 8
Inschrijven: vóór 3 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 15 deelnemers

10

Fairtrade-chocoladeproeverij
Donderdag 10 oktober om 19.30 u.
Laat je tijdens de Week van de Fairtrade
onderdompelen in (h)éérlijke chocolade!
Proef chocolade in al zijn geuren en kleuren
en leer wat je er zelf mee kan maken. We
maken een lekkere moeilleux, een spicy
chocolademelk, een heerlijke chocolademousse
en chocoladerotsjes. Ondertussen vertellen we je
graag het verhaal achter de chocolade en welke
impact eerlijke handel heeft op het leven van
de cacaoproducenten in het Zuiden.
Organisatie: i.s.m. Iedereen Mondiaal
West-Vlaanderen
Kostprijs: € 6
Inschrijven: vóór 5 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 15 deelnemers
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Nacht van de Duisternis:
een avond vol boeiende en
geheimzinnige ontdekkingen!
Zaterdag 12 oktober met start wandeling
om 19.45 u. aan het Duinenhuis
Natuurpunt Westkust nodigt jullie graag uit op een
donkere avond vol boeiende wendingen. Wapen
je met een zaklamp, draag stevig schoeisel en
vergezel ons op een sfeervolle wandeling door
de Schipgatduinen. Snuif de deugddoende
avondlucht op, stap gezwind door het zand en
laat je verrassen onderweg. Na de wandeling is
er gelegenheid om na te keuvelen bij een tas
warme soep en een broodje. Als afsluiter kan je op
het dakterras van het Duinenhuis de sterrenwacht
‘de Sterrenjutter’ een bezoekje brengen. Bij helder
weer zal je er enkele prachtige hemellichamen
kunnen bewonderen.
Organisatie: Natuurpunt Westkust i.s.m. dienst
Milieu en Duurzame Ontwikkeling, de Sterrenjutters
en het Duinenhuis.
Info: duinenhuis@koksijde.be
Deelname: € 2 (inclusief soep)
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Lezing: ‘Verwarmen met hout’
door Johan Deblaere
Zaterdag 19 oktober van 09.30 u. tot 12.00 u.
Dit thema komt de laatste tijd steeds meer
onder druk te staan: er zijn heel wat slechte
verbrandingstoestellen in de woningen, het
verbranden van hout vraagt ook een kennis.
De problematiek van het ‘fijn stof’ en de CO2uitstoot worden uitgelegd. De houtsoorten en
pellets worden afgewogen en vergeleken.
Een boeiende en goed geïllustreerde lezing!
Spreker: De heer Johan Deblaere
Organisatie: Vereniging Velt Westkust-Veurne,
VormingPlus (Oostende) en Duinenhuis
Kostprijs: Velt-leden, leden VormingPlus en
inwoners Koksijde: € 3 / anderen: € 5
Inschrijven: vóór 12 oktober via
duinenhuis@koksijde.be
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Kookworkshop met (h)eerlijke
en verrassende groenten
Dinsdag 22 oktober van 19 tot ± 21.30 u.
Is je honger groot naar een wondere wereld van
groenten, lekkere combinaties en gemakkelijke
bereidingswijzen? Naar een pure en eenvoudige
keuken? Dan is deze workshop zeker iets voor jou!
Tijdens deze workshop leer je hoe je tientallen
verschillende groenten en kruiden kan gebruiken en
bereiden in je keuken. Na de workshop blijven de
‘BEETS OF LOVE’ voor groenten en gezonde voeding
eeuwig hangen!
Lesgever: orthomoleculair voedingsdeskundige
Hannelore Dejonghe
Kostprijs: € 15
Inschrijven: vóór 21 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 15 deelnemers
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Lezing: ‘Creatieve natuurfotografie’
door Ingrid Vekemans
Woensdag 23 oktober van 19.30 tot
22.00 u. (deuren open vanaf 19 u.)
Ingrid Vekemans is een veelzijdige natuurfotografe
met een passie voor Afrika en zijn Wildlife. Ingrid zal
tijdens haar lezing de verschillende aspecten van
creatieve natuurfotografie belichten. Ze zal onder
meer spreken over het gebruik van creatieve
standpunten, anders denken, creatief gebruik van
apparatuur, bewegingseffecten en meervoudige
belichting. Ze vertelt over haar internationaal
bekroonde foto’s, maar ook minder bekend en
nieuw werk passeert de revue.
Organisatie: CoxyPics i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 6 leden en inwoners Koksijde /
€ 12 niet-leden
Inschrijven: via www.coxypics.be en
info@coxypics.be
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Fairtrade koken met Oxfam
Wereldwinkel Veurne en Rob
Donderdag 24 oktober om 19.30 u.
Fairtrade… Ongetwijfeld vindt u dit ook
belangrijk maar is koken met FT-producten
wel haalbaar? Wij doen zelf de test!
I.s.m. Oxfam-Wereldwinkel Veurne en kok Rob
nemen we de proef op de som en gaan we aan
de slag met tal van FT-producten. Samen bereiden
we een lekkere maaltijd en krijgen we bovendien
het verhaal achter de gebruikte producten.
Boeiend, al zeggen we het zelf!
Gids: i.s.m. Oxfam-Wereldwinkel Veurne en kok
Rob Vandooren
Kostprijs: € 17
Inschrijven: vóór 17 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 15 deelnemers
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Kinderactiviteit (7-14 j):
Maak je eigen huid- en
milieuvriendelijke zeepjes
Dinsdag 29 oktober van 14 tot 16.30 u.
Weet jij welke ingrediënten er allemaal in zeep,
tandpasta of douchegel zitten? Al gehoord van
microplastics? Deze korreltjes zijn zo klein dat geen
enkel waterzuiveringsprocedure ze uit het water kan
halen. Daardoor komen ze in de riolering, daarna in
de zee en vervolgens op ons bord terecht.
Wil jij samen met ons aan de slag gaan om
met natuurlijke ingrediënten je eigen huid- en
milieuvriendelijke zeepjes te maken? Tijdens deze
workshop kies je zelf je zeepvormpjes, kleurtjes en
geurtjes. Schrijf je snel in!
Lesgever: Erika Leuridan, herborist
Kostprijs: € 8 incl. versierd doosje met zeepjes
Inschrijven: vóór 24 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 15 deelnemers
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Kinderactiviteit (7–12 jaar):
Zeewierworkshop met
een snuifje Halloween
Woensdag 30 oktober van 13 tot 17 u.
Ooit al zeewier van dichtbij bekeken? Waar zit de
spin in dat web? Ooit al zeewier-cake geproefd?
Vreemd en groen maar mmmm oh zo lekker!
Heb je zin om te speuren naar zeewieren op het
strand en op ontdekking uit te gaan? Schrikt het
jou niet af om iets onbekends te roeren, bakken
en proeven in onze keuken? We overgieten
vandaag alles met een snuifje Halloween.
Schrijf je snel in voor dit twee-in-één arrangement
op maat van 7- tot 12-jarigen. Deze activiteit vindt
plaats op het strand en in het Duinenhuis.
Begeleiders: Marjan Janssens en Lut Van Malderen
Praktisch: start aan Duinenhuis
Kostprijs: € 7
Doelgroep: kinderen van 7 tot 12 jaar /
max. 15 deelnemers
Inschrijven: vóór 25 oktober via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17
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Voordracht Sterrenjutters:
‘Planeet Aarde’
Vrijdag 1 november om 19.30 u.
De heer Manuel Sintubin komt spreken
in het Duinenhuis over de planeet Aarde.
Planeet Aarde, een planeet die tot leven kwam.
Revolutie in de aardwetenschappen.
Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 leden / € 5 niet-leden
Inschrijven en info: info@desterrenjutters.be /
www.desterrenjutters.be / T 058 52 48 17
(Duinenhuis)
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Zeewierwandeling
Zondag 17 november om 10 u.
aan het Elisabethplein
Tussen de vele mesheften, de kleurrijke nonnetjes
en de geribde kokkels liggen zwarte slierten van
zeewier, sommige met dikke knotsen, andere net
een zwarte lintmeter en af en toe een flinterdun
groen ‘slablaadje’. Tijdens de zeewierwandeling
verneem je het boeiende ‘levensverhaal’ van
knotswier, riemwier, zeesla en de vele andere
soorten zeewieren. Het wordt een actieve
zoektocht naar strandvondsten die eindigt in het
Duinenhuis waar bijkomende informatie te vinden
is over de vele toepassingen van zeewier o.a. in
de voeding, de medische wereld maar ook in de
industrie.
Trek dus je stapschoenen of je laarzen aan en
kom mee speuren naar de zeewiervondsten!
Gids: Marjan Janssens, herborist en natuurgids
Kostprijs: € 2 (max. 25 deelnemers)
Inschrijven: vóór 13 november via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17
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Workshop: koken met zeewieren
Maandag 18 november om 19 u.
Kookprogramma’s vertellen ons de laatste jaren
dat zeewier een waardevolle aanvulling is van
onze voeding. Meer nog, het is – volgens kenners
– een oergroente, een echte vergeten groente die
bij geen enkele maaltijd mag ontbreken.
In deze workshop vernemen we meer over het
zeewieraanbod te koop in de natuurwinkels en
gespecialiseerde zaken, hun eigenschappen
en toepassingen. Enkele soorten verwerken
we in eenvoudige receptjes en we worden
aangemoedigd thuis verder te experimenteren op
basis van een bundel met tips en aanwijzingen.
Zin om iets meer te weten te komen over
de voedingswaarde van de verschillende
zeewiersoorten? Schrijf je dan zeker in voor
de zeewier-kookworkshop!
Lesgever: Marjan Janssens, natuurgids en
herborist
Kostprijs: € 15 incl. bereidingen
Inschrijven: vóór 14 november via
duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 /
max. 15 deelnemers
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Lezing: ‘Timelapse fotografie’
door Walter Carels
Woensdag 20 november van 19.30 tot
22.00 u. (deuren open vanaf 19 u.)
Timelapse fotografie is een video waarin de tijd
versneld wordt; een ‘gebeurtenis’ die normaal
minuten, dagen of zelfs maanden in beslag
neemt, wordt in enkele minuten of seconden
bekeken. Tijdens deze lezing geeft Walter Carels je
tips & tricks mee. Hij zal onder meer spreken over
het materiaal, compositie, workflow….

Organisatie: CoxyPics i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: gratis voor leden / € 6 niet-leden
Inschrijven: via www.coxypics.be en
info@coxypics.be
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Kookworkshop: feestelijke
vegetarische hapjes en (dip)sauzen
Maandag 25 november om 19 u.
Maak feestelijke vegetarische aperitiefhapjes,
samen met enkele bijpassende sausjes.
Dipsausjes, plantaardige mayonaises,
kruidenstrooisels en pesto brengen smaak en
kleur op je bord. Je maakt kleine hapjes met
noten, pitten, zaden , groenten, bonen, yoghurt en
kruiden. Je feesthapjes zijn daardoor niet alleen
gezonder, maar ook een feest voor het oog.
Organisatie: i.s.m. VormingPlus
Lesgever: Peter Vandermeersch van
‘De Zonnekeuken’ uit Assebroek
Kostprijs: € 25 standaardprijs / € 21 Voordeeltarief
Inschrijven: vóór 20 november via
www.vormingplusow.be / T 059 50 39 52 /
aantal deelnemers beperkt
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Boeiende voordracht over Albert
Einstein door Dhr Emile Beyens
Vrijdag 6 december om 19.30 u.
Albert Einstein, de man die door de Times
Magazine ooit gekozen werd tot de ‘personaliteit
van de eeuw’!
Heel alleen stuurde hij in het begin van de 20ste
eeuw de fysica en de astronomie een andere
richting uit. Met zijn relativiteitstheorie trad de
astronomie en de kosmologie definitief een
nieuw tijdperk in. Einstein had lang de naam
ontoegankelijk te zijn voor gewone mensen. De
essentie van Einsteins theorieën zijn wel voor
iedereen toegankelijk. “Imagination is more
important than knowledge” schreef hij ooit.
Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis
Kostprijs: € 4 leden / € 5 niet-leden
Inschrijven en info: info@desterrenjutters.be /
www.desterrenjutters.be / T 058 52 48 17
(Duinenhuis)
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Overzicht gratis geleide
wandelingen najaar 2019
Bij deze wandelingen is het niet nodig om vooraf
in te schrijven!
Voor info: duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17

Zondag 8 september om 19.30 u.
Zaterdag 28 september om 19 u.
We gaan op zoek naar vleermuizen
Een ontspannende en leerrijke avondwandeling
in de omgeving van ‘t Liefoord en Noordduinen.
Gids: Johan Depotter
Startplaats: parking Sint-Pieterskerk Koksijde-Dorp

Zondag 22 september om 14 u.
In deze wandeling staan zeereepduinen
centraal. Ze vormen een natuurlijke bescherming
tegen de stijging van de zeespiegel.
Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad
(betalend parkeren!)

Zondag 6 oktober om 14 u.
Schelpdieren. Waar kan ik ze op het strand
vinden? Welke soorten vinden we? Hoe leven
deze dieren? Wat groeit er op de schelpen?
Liggen er ook fossiele schelpen op het strand?
Dit en andere weetjes leer je tijdens de
strandwandeling. Vergeet je laarzen niet.
Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad
(betalend parkeren!)
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Zondag 27 oktober om 14 uur

Struinend door een natuurgebied in verandering
bewonderen we de kleurschakeringen, speuren
we naar de laatste bessen en de eerste
zaaddozen. We verstillen bij een natuur die zich
voorbereid op de komende winter
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: infobord, Loze Vissertjespad
Oostduinkerke (Mariapark)
Afstapplaats tram: Groenendijk Oostduinkerke

Zondag 24 november om 14u

In deze wandeling staan zeereepduinen
centraal. Ze vormen een natuurlijke bescherming
tegen de stijging van de zeespiegel
Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad
(betalend parkeren!)

Zondag 8 december om 14u

Hoe gaat de natuur om met de stijgende
zeespiegel?
Gids: Luc De Prycker
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad
(betalend parkeren!)

Zondag 15 december om 14 u

Dwalend door de Schipgatduinen genieten we
van de winterse natuur en de midwinterverhalen.
We eindigen op het dakterras van het
Duinenhuis slurpend aan een lekker kop
kruidenthee.
Gids: Marjan Janssens
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad
(betalend parkeren!)

Zondag 29 december om 10 u

Schelpdieren. Waar kan ik ze op het strand
vinden? Welke soorten vinden we? Hoe leven
deze dieren? Wat groeit er op de schelpen?
Liggen er ook fossiele schelpen op het strand?
Dit en andere weetjes leer je tijdens de
strandwandeling. Vergeet je laarzen niet.
Gids: Ingrid Jonckheere
Startplaats: parking Elisabethplein Koksijde-bad
(betalend parkeren!)
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De Sterrenjutters
Neem een kijkje in onze
sterrenwacht op het dakterras van
het Duinenhuis en laat je betoveren door prachtige
hemellichamen (bij heldere hemel)! De Lokale
Afdeling VVS ‘De Sterrenjutters’ Koksijde opent de
sterrenwacht elke derde vrijdagavond van de
maand voor het publiek. De toegang is gratis.

Sterrenkijkmomenten (gratis toegang)
• vrijdag 20 september van 21 tot 23 u.
• vrijdag 18 oktober van 20 tot 22 u.
• vrijdag 15 november van 20 tot 22 u.
• vrijdag 20 december van 20 tot 22 u.

Voordrachten De Sterrenjutters
Start: telkens om 19.30 u.
Kostprijs: € 4 voor leden en € 5 voor niet-leden
Inschrijven: www.desterrenjutters.be /
cursus of via info@desterrenjutters.be of
via duinenhuis@koksijde.be
• vrijdag 6 september om 19.30 u.
Prof. Sven Derycke over de Euclides-missie
• vrijdag 4 oktober om 19.30 u.
Mevr. Katrien Vanderheyden over vrouwen in
de astronomie
• vrijdag 1 november
Dhr. Manuel Sintubin over de planeet aarde
• vrijdag 6 december
Dhr. Emile Beyens over Albert Einstein
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Fascinerend
Koksijde
Oostduinkerke

Duinenhuis Koksijde
Bereikbaarheid
Het Duinenhuis is enkel te voet of met de fiets
bereikbaar. Parkeren is mogelijk op het Elisabethplein of omliggende straten. Via het duinenpad of
de Bettystraat (a/d Koninklijke Baan) bereik je het
Duinenhuis. Met het openbaar vervoer stap je af
aan de tramhalte ‘Lejeunelaan’. Via de Koninklijke
Baan en Bettystraat bereik je het Duinenhuis.

Contactgegevens
Natuureducatief centrum Duinenhuis
Bettystraat 7 p/a Zeelaan 303, 8670 Koksijde
T +32 (0)58 52 48 17
duinenhuis@koksijde.be
www.koksijde.be/duinenhuis
www.koksijde.be/sterrenjutter
Volg ons op www.facebook.com/Duurzaam.Koksijde
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