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Persuitnodigingen 

 

 Woensdag 25 mei om 20 u.: seizoensvoorstelling c.c. Casino Koksijde 

  U bent van harte welkom op woensdag 25 mei om 20 uur voor de avant-première van 

de seizoensbrochure 2016-2017 van het c.c. CasinoKoksijde. 

 

 Vrijdag 27 mei om 11.30 u.: Overhandiging label ‘goe bezig’ aan de Dunecluze. Initiatief 

van cursiste Caroline Peeters (tweedekansonderwijs). Overhandiging van de label door de 

burgemeester.  

 

 Maandag 30 mei om 14.15 u.: fotomoment nieuw speelplein Strandlaan Sint-Idesbald 

(hoek Strandlaan-Koninginnelaan) 

 

 Zat. 4 juni om 11.30 u.: ontvangst 30 jaar Flanders Ladies Trophy Koksijde in raadzaal 

Kokpit. 

Zat. 6 aug. tot zon. 14 aug. 2016 is het de 30ste Flanders Ladies Trophy Koksijde, het $ 25.000 

tornooi voor dames, dat doorgaat op de tennisterreinen van tennisclub Koksijde en op het center 

court “Theaterplein” voor het gemeentehuis. Voor deze mooie  prestatie wordt het bestuur 

uitgenodigd op het gemeentehuis. 

 

 Zat. 4 juni om 11 u. (Kokpit): huldiging sportkampioenenploegen 

Heel wat Koksijdse ploegen zijn kampioen geworden, waaronder: de tafelvoetbalploeg De Guru’s, 

KVVC Damesploeg, de basketbalclub Koksijde, de Judoclub Koksijde en de Atletiekclub Koksijde.  

 

 Zaterdag 4 juni officiële opening vernieuwde Zeelaan 

 Het college van burgemeester en schepenen en het VVV-bestuur nodigen u van harte uit 
op de officiële opening van de vernieuwde Zeelaan in Koksijde. Deze feestelijke gebeurtenis 
wordt gekoppeld aan de lancering van het zomerevenement “Saxy Koksijde”, een samenwerking 
met de stad Dinant. Bovendien klinken we op de 60-jarige verbroedering met Bad Schallerbach 
(Oostenrijk). 
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór maandag 30 mei 2016 via communicatie@koksijde.be of T. 058 

53 30 30 

=> Zie uitnodiging Saxy Koksijde in bijlage en persbericht p. 9  

 

Tentoonstellingen 
 

 Keunekapel: Jef Nys, de beginjaren als cartoonist  

Vernissage: woensdag 22 juni om 20 u.  

Expo van 23 juni tot 17 juli, open van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u. 

 

 Galerie Welnis: Monique Cnockaert – Frans Buyse – Frans Leupe  

Vernissage: woe. 22 juni om 18.30 u. 

Atelier Rita Vansteenlandt (Westhoek Academie Koksijde) 

Expo van 25 juni tot 17 juli, dagelijks open van 10-12 & 13.30-17 u. (behalve op 

zondagvoormiddag)  

 

 Cabin Art – 8ste editie thema ‘Stoer’. 

Openluchtkunsttentoonstelling op de Zeedijk van Sint-Idesbald, vanaf 11 juni t.e.m. half 

september. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde ook digitaal op de kaart! Website(s) in een nieuw 
kleedje… 

Tegen de zomervakantie ziet de website van Koksijde er helemaal anders uit. Gebruiksvriendelijker, 

duidelijker én handig op smartphone en tablet. Dit geldt niet enkel voor koksijde.be. Ook het toeristische 

luik: visitkoksijde.be, casinokoksijde.be (cultureel centrum), tenduinen.be (Abdijmuseum Ten Duinen) en 

navigomuseum.be (Nationaal Visserijmuseum) duiken mee in het vernieuwingsbad.  

Benieuwd? Neem zeker een kijkje.  

Heb je suggesties? Laat ze zeker weten via communicatie@koksijde.be. 
 

Volg ons, deel ons, like ons! 
Onze sociale mediakanalen zijn in volle bloei. Wil je alle nieuwtjes van Koksijde snel te weten komen? 

Check dan deze kanalen: 
Facebook www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke  
Twitter www.twitter.com/gem_Koksijde @gem_koksijde  
Instagram www.instagram.com/koksijde_oostduinkerke 
Pinterest www.pinterest.com/koksijde 
YouTube www.youtube.com/gemeentekoksijde  
 

We liken, retweeten of regrammen ook jouw pareltjes! 

 

Info: 

Dienst Communicatie 

Tel.: 058/53 30 30 

communicatie@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Volg het EK 2016 op het groot scherm in Koksijde 

Na het WK 2014... zal nu ook het EK 2016 te volgen zijn op het GROOT SCHERM op het 

Theaterplein aan het gemeentehuis van Koksijde. Een samenwerking van de gemeente 

Koksijde met KVV Coxyde.  

Alle wedstrijden van onze nationale ploeg (ma. 13/06, zat. 18/06  en woe. 22/06) en de finale worden 

LIVE uitgezonden! Er zijn ook tal van randanimaties voorzien... Na het grote succes van twee jaar terug, 

hopen we ook nu te mogen rekenen op uw talrijke aanwezigheid! 

 

Foto: sfeerbeeld WK voetbal Koksijde©Dirkvanhove 

 

Info: 

Roland Terrière 

KVVC – secretaris (a.o. 01/06/2016) – ticketing 

Tel.: 058 31 49 36 

Gsm: 0496 68 46 32 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Clics Koksijde - een zomer lang speelplezier aan de kust!  

 

De gemeente Koksijde en de Belgische speelgoedfabrikant Clics slaan de handen in elkaar voor 

een zomer lang speelplezier! Van 12 juli t.e.m. 28 augustus 2016 wordt het                           

c.c. CasinoKoksijde helemaal omgetoverd tot een wereld vol Clicsblokken.  

 

Expo en speelzones 

In het expo gedeelte ontdekt u verschillende bouwwerken, helemaal opgetrokken in meer dan 100.000 

Clics blokjes. In de verschillende speelzones  wachten 150.000 blokjes in 22 verschillende kleuren op de 

kinderen die hiermee zelf aan de slag gaan. Jongens en meisjes  kunnen hun mooiste creatie maken  in 

de themahoeken van o.a. Clics Build & Play, Zoo, Dinos, Racing, Heros maar ook Glitter en Fashion!  

Geen inspiratie? Geen probleem, de bouwplannen helpen de bezoekers op weg. Wie geen eigen creatie 

wil maken, beleeft zeker en vast plezier aan de reuzespelen zoals ‘Mens erger je niet’, ‘Twister’ en het 

leuke hinkelspel allemaal met Clics blokjes gebouwd. 

  

Na urenlang speelplezier ga je niet met lege handen naar huis, want aan de uitgang mag je een zakje 

Clics blokken mee nemen. Niet genoeg? Dan vind je in de heuse Clics-shop verschillende boxen met 

allerhande blokken aan zeer scherpe prijzen.  

 

Clics-poort 

Ook ‘De Poort’ op de rotonde aan de Zeelaan, Jaak van Buggenhoutlaan en de Bliecklaan is intussen 

volledig ingekleed met 75.000 Clicblokjes. Een prachtig tafereel waarop de favoriete plezante figuurtjes in 

een Koksijds decor te zien zijn.  

 

Zelf Clics-blokjes sparen? 

Dat kan vanaf 1 juni bij de handelaars in Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen. Kijk zeker 

uit naar de leuke etalages versierd met Clics, in deze zaken krijg je bij je aankoop Clics blokjes voor 

eigen creaties. Een volledige lijst met de deelnemende handelaars vind je terug op de website 

www.clicskoksijde.be.  

 

Grote bouwwedstrijd 

Met je blokken thuis kan je ook meedoen aan de grote bouwwedstrijd van Clics. Laad een foto of een 

video van je originele bouwwerk op de website (www.clicstoys.com/koksijde2016) van Clics en wie weet 

win jij wel één van de mooie prijzen.  

 

Blijf op de hoogte van het evenement door een kijkje te nemen op de Facebook-pagina: 

facebook.com/clicskoksijde.  

 

Praktisch 

Clics Koksijde - c.c. CasinoKoksijde - Casinoplein 11 - 8670 Koksijde - www.clicskoksijde.be  

Openingsuren: dagelijks (behalve op maandag) van 14-18 u. 

Inkomprijzen: gratis <3 jaar / +3 jaar: 5 euro p.p. (incl. starterszakje Clics blokjes t.w.v. €3,99) 

 

=> campagnebeelden jongen/meisje 

=> Foto De Poort in clicsblokken met gemeentebestuur en VVV-Koksijde 

 

Info: 

Dienst Toerisme - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 - toerisme@koksijde.be  

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.clicskoksijde.be/
http://www.clicskoksijde.be/
mailto:toerisme@koksijde.be
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Dienst (W)integratie start werking rond integratiecoaches 

De dienst (W)integratie, een  samenwerking tussen de gemeente De Panne, Koksijde, 

Nieuwpoort en Middelkerke, start in 2016 met een werking rond integratiecoaches.    

 

De praktische en actiegerichte ondersteuning door coaches in het dagelijkse leven is een grote 

meerwaarde voor nieuwkomers: het vergemakkelijkt de integratie, zorgt voor ontmoeting, werkt aan een 

positievere beeldvorming, is laagdrempelig, … 

Deze coaches bieden sociale steun aan nieuwkomers en helpen hen om hun weg te vinden in hun 

gemeente en het dagdagelijkse leven in de regio.  Het is belangrijk dat de coaches geen hulpverlenende 

rol opnemen maar hun maatje ondersteunen in de uitbouw van hun netwerk en kennis laten maken met 

hun nieuwe thuis. Coaches kunnen wel doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. 

Een integratiecoach staat positief in het leven en is respectvol, sociaal, integer, geduldig en empathisch. 

Daarnaast is het van prioritair belang dat hij/zij openstaat voor diversiteit; zowel op vlak van afkomst, 

religie, seksualiteit, beperking, … 

 

Ben jij zo iemand? Laat dan zeker van je horen want elke nieuwe coach is steeds welkom! 

Wanneer je je kandidaat stelt als coach volgt een intakegesprek, waarna we een zo goed mogelijke 

match maken.  

Uiteraard begin je niet zomaar aan dit leuke avontuur. Je krijgt de nodige ondersteuning, een 

vrijwilligersverzekering en nuttige informatie. Daarnaast worden alle coachen op regelmatige basis 

uitgenodigd voor een groepsactiviteit, waardoor iedereen onder elkaar ook informatie en tips kan 

uitwisselen. 

 

Infovergadering 

Wij organiseren een eerste kennismakende en vrijblijvende infovergadering op maandag  30 mei 2016 

om 18 u. in de Delvauxzaal van het gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303 .   

Je krijgt er de eerste puzzelstukken aangereikt over deze werking, alsook is er mogelijkheid om vragen 

te stellen. 

 

Heb je nu al vragen?  

Neem contact op met integratieambtenaar Anke Inghelbrecht 

Via wintegratie@koksijde.be of 058/53.34.59 

  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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36 Shop & Go-plaatsen voor een half uur gratis parking 

Wie winkelt in Koksijde, wordt beloond! Wil je snel een brood kopen, de krant halen of een 

koffie drinken op een terrasje? Dan kan je je wagen een half uur gratis parkeren op één van 

de 36 Shop & Go-plaatsen in het centrum van Koksijde-Bad (Zeelaan en zijstraten en ook bij 

het postkantoor). Een shop ’n go-plaats wordt aangeduid door een paal met bordje (voor de 

uitleg). 

Je hoeft hiervoor zelfs geen ticket aan de voorruit van de wagen te leggen. Op de parkeerplaatsen zijn 

draadloze sensoren aangebracht die registreren hoelang een auto ter plaatse staat. Dit systeem bestaat 

al in Kortrijk en Oostende en is daar een groot succes. Als de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken 

is, krijgen de parkeerwachters een bericht en volgt een parkeerheffing van 30 euro. 

In tegenstelling tot de overige parkeerplaatsen die betalend zijn tussen 1 juni en 30 september, 

gedurende de schoolvakanties en op wettelijke feestdagen, zullen de shop & go-plaatsen het hele jaar 

door functioneren. Zo blijven er parkeerplaatsen met rotatie gegarandeerd gedurende 365 dagen per jaar 

tussen 9 en 19 u. 

Op de overige parkeerplaatsen blijft de mogelijkheid bestaan om een half uur gratis te parkeren mits het 

invoeren van je nummerplaatgegevens en het plaatsen van een ticket achter je voorruit. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Opening vernieuwde Zeelaan 

Op zaterdag 4 juni vindt de feestelijke opening van het vernieuwde stuk Zeelaan plaats. In 

september vorig jaar begonnen de werken voor de heraanleg van het stuk Jorisstraat-rotonde 

Poort. De uitvoering kende over het algemeen een vlot verloop. Net vòòr de paasvakantie ging 

het volledig stuk voor alle verkeer open. Daarna dienden nog enkele kleine stukken afgewerkt.  

Ondergronds werd in het vernieuwde stuk een nieuwe RWA-riool geplaatst met uiteraard aansluitingen 

naar de gebouwen. Ook diverse nutsleidingen werden vernieuwd. Het wegdek is gegoten in sierasfalt en 

de brede trottoirs zijn bedekt met blauwe hardsteen. De voetpaden vertonen geen niveauverschil met de 

rijweg en het straatmeubilair is beperkt. De nieuwe openbare verlichting op de gevels en de multipalen 

voltooien de vernieuwing. Multipalen zijn multifunctioneel voor o.m. kerstverlichting, geluid, 

sfeerverlichting en stopcontacten. 

Voortaan geldt in de Zeelaan eenrichtingsverkeer, van de Poort tot de Koninklijke Baan. Aan de kant van 

de pare huisnummers bevinden zich over de volledige lengte parkeerplaatsen en zones voor laden en 

lossen. 

Zo wordt de nieuwe Zeelaan een straat waar het bijzonder aangenaam wandelen en winkelen is. 

 

Programma feestelijke opening 

- 14-18 u., muzikale animatie met optredens van Sax à fond, The Machine (foto-act), The Saxophone 

Man (sketches), ballonplooien, grime, leuke attentie bij de handelszaken 

- 17–18.30 u., optreden van de Harmonie die Marktkapelle van Bad Schallerbach 

- 18.15 u., Zeedijk (horloge), ontvangst van de genodigden 

- 18.30 u., inwandelen van de vernieuwde Zeelaan onder begeleiding van de Koninklijke Gemeentelijke 

Harmonie (vertrek aan de horloge, Zeelaan, rond de rotonde Poort, Zeelaan, gemeentehuis) / expo Saxy 

Koksijde i.s.m. de stad Dinant 

- Theaterplein, toespraak door burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde, Gerhard Baumgartner 

van Bad Schallerbach en Richard Fournaux van Dinant. 

- 19 u., officiële toespraken en onthulling van de saxofoon van Koksijde op het Theaterplein 

- Uitvoering van De Vlaamse Leeuw en De Brabançonne door de harmonie van Koksijde, de hymne van 

Oostenrijk door de harmonie van Bad Schallerbach en de Europese hymne (samen) 

- 19.30 u., receptie (tot 20.30 u. gratis basisdranken) 

- 19.30 u., concert door de harmonie van Bad Schallerbach (1 à 1,5 u.) 

- 20.30 u. party met Sax and DJ tot 23 u. (einde) 

 

Foto 

 

Info: 

Dienst Communicatie 

Tel.: 058/53 30 30 

communicatie@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Feest: 60 jaar verbroedering Koksijde met Bad Schallerbach! 

Zestig jaar verbroedering tussen Koksijde en Bad Schallerbach. Deze unieke verjaardag kan 

niet onopgemerkt voorbijgaan. Daarom vieren de inwoners van Koksijde en Bad Schallerbach 

feest. In mei 2015, de eigenlijke verjaardag, vond in Bad Schallerbach al een eerste 

verjaardagsfeest plaats. Thans vindt van vrijdag 3 tot zondag 5 juni het “terugfeest” plaats in 

Koksijde. 

In 1955 kwam de eerste jumelage tot stand tussen België en Oostenrijk, en dan nog wel tussen Koksijde 

en Bad Schallerbach! Het was meteen ook de eerste en nu de oudste jumelage in Europa! Stichters ervan 

waren de burgemeesters Jaak Van Buggenhout en dokter Franz Krammer. Zo kort na WO II was het niet 

evident een dergelijke verbroedering te beginnen aangezien beide landen in de oorlog uit elkaar vijandige 

kampen kwamen. Niettemin durfde toenmalig senator en Koksijds burgemeester Jaak Van Buggenhout, 

die de Europese gedachte hoog in het vaandel voeren, deze verbroedering te starten. Na een ontmoeting 

met dokter Franz Krammer, burgemeester van Bad Schallerbach, op een bijeenkomst in Italië, werden de 

eerste plannen gesmeed. In de loop van 60 jaar verbroedering groeide een vriendschapsband in alle 

lagen van de beide bevolkingen. Bad Schallerbach is in Koksijde een begrip en wordt door Koksijdse 

gezinnen vaak als reisdoel gekozen. Omgekeerd ook! 

 

Luc Deltombe, al 20 jaar voorzitter van de jumelagewerkgroep Koksijde: “Het is niet voldoende dat enkel 

de besturen van de jumelagegemeenten elkaar ontmoeten, de jumelage moet ook werkelijk door de 

bevolking beleefd worden. Want zo worden sterke banden en vriendschappen gesmeed. Daarom 

organiseren we al vele jaren culturele en toeristische manifestaties, jeugdkampen, sportwedstrijden, 

uitstappen, enz.” 

 

Feestavond 

Een groep van 72 Bad-Schallerbachnaars, vooral leden van de harmonie de Marktkapelle, reist van 3 tot 

5 juni naar Koksijde. De academische zitting vindt plaats op vrijdag 3 juni om 20 u. in de feestzaal van 

c.c. Casino Koksijde. Op het programma behalve het officieel deel ook een ontvangstglas met 

wachtbordje, Vlaamse karbonaden met friet en ijstaart. Muzikant Glenn Degeselle luistert de dans- en 

feestavond op. De deelnameprijs bedraagt 15 euro, over te schrijven op rek. nr. IBAN BE85 1460 5535 

4706 van jumelagecomité. Het betalingsbewijs geldt als inschrijving. 

 

Volle zaterdag 

Op zaterdag 4 juni begint het programma om 10.30 u. met een fortenbouw op het strand. Wie wil 

meedoen neemt contact op met de organisatie. Om 11.30 u. volgt het aperitief op het strand. In de 

namiddag is er ook nog een smoefeltocht te voet. Zaterdagavond zal de Marktkapelle de feestelijkheden 

in het kader van de opening van de vernieuwde Zeelaan opluisteren (zie persbericht p. 9). 

 

Foto: De jumelage in 1955 tijdens een bezoek aan het bedrijf Maes Rommens. V.l.n.r. 1ste schepen Gaston Deramoudt, 

Julien Priem, mevr. Van Buggenhout, Hofrat Friedrich Leichner, burgemeester-senator Jaak Van Buggenhout, mevr. 

Christine Leichner, de h. Maes, kuuroorddirecteur Adolf Wolf, burgemeester dr. Franz Krammer, secretaris Germain 

Vandenberghe, Jose Ubleis, hotelier Franz Weninger, ir. Louis Delheye en Achiel Derck. 

 

Foto: In september 1986 fietsten 16 moedige wielertoeristen van WTC Koksijde in 7 dagen van Koksijde naar Bad 

Schallerbach (1 .200 km): Julien De Craene, Theofiel Deleeuw, Jean-Pierre Gilis, Jean-Pierre Lemiere, Flor Liekens, 

Gilbert Pauwels, Pol Pauwels, Jean-Claude Petit, Eric Rgheere, Gilbert Ranson, André Reynaert, Alain Steverlinck, Jean-

Pierre Thery, Nathalie Trentesaux, Robert Van Imschoot en Frans Wauters. 

 

Info:  

voorzitter Luc Deltombe van jumelagecomité Koksijde, - T. 058 52 06 09 

secretaris jumelagecomité Greta Cambier - T. 058 52 04 61 - gcambier@telenet.be. 

mailto:gcambier@telenet.be
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Drie rondleidingen en een concert in de Week van de 
Begraafplaatsen 

De dienst Cultuur en Erfgoed van de gemeente Koksijde organiseert op 28 mei en 4 juni drie 

rondleidingen en een intiem concert in het kader van de Europese Week van de 

Begraafplaatsen. Deze themaweek wordt al voor de veertiende maal georganiseerd, deze keer 

van zaterdag 28 mei tot zondag 5 juni. De vzw’s Epitaaf en vzw Grafzerkje verzorgen de 

nationale publiciteit en bundelen de initiatieven in een fraaie digitale brochure. 

Bewust wordt elk jaar gekozen voor de periode eind mei-begin juni en niet voor de tijd rond 1 november, 

waar het accent immers op het familiale en individuele herdenken ligt. In de zomerse gloed komen 

andere aspecten van het funerair erfgoed haast nog sterker naar voor: de sociale functie, het 

kunstzinnige, maar ook de diverse verhalen die vragen om ontdekt te worden. 

 

Zaterdag 28 mei, 14 u., begraafplaats, Geryllaan, Oostduinkerke-Dorp: 

rondleiding Stemmen in het zand 

In de jaren 1940 werden de meeste graven van het kerkhof bij de toenmalige Sint-Niklaaskerk van 

Oostduinkerke - waar nu het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum staat - verplaatst naar de huidige 

begraafplaats bij de Oostvoorduinen. Hier is het visserijverleden van Oostduinkerke vandaag nog altijd 

heel duidelijk aanwezig in de symbolen op de graven. De gids vertelt een boeiend verhaal over overleden 

Oostduinkerkenaars wiens stemmen in het zand rusten. 

 

Zaterdag 28 mei, 18 u., Sint-Pieterskerkhof, Kerkstraat, Koksijde-Dorp: 

rondleiding Herinneringen aan een rijk verleden + reveil-concert van Zinger 

Tijdens deze rondleiding wordt halt gehouden bij enkele opmerkelijke levensverhalen van Koksijdenaars 

die hier hun laatste rustplaats vonden. Nadien speelt de band Zinger op het kerkhof een kort sereen 

reveil-concert. De groep brengt hartverwarmende muziek om de kilte van een kerkhof te vergeten. Vorig 

jaar ging dit initiatief van start als eerbetoon aan vier van hun vrienden, vier jonge mensen die in amper 

acht maanden tijd het leven lieten. 

 

Zaterdag 4 juni, 14 u., militaire begraafplaats, Robert Vandammestraat, Koksijde-Dorp: 

rondleiding Een oase van rust 

Dit is het grootste Britse dodenveld van de Vlaamse kust. Er rusten 1.517 slachtoffers uit WO I en 155 uit 

WO II. Er liggen ook soldaten uit andere landen begraven. De gids vertelt over de symboliek van de 

graven, de oorlog, de gesneuvelden en hun familie die nog regelmatig op bezoek komt. 

 

Voor deze drie activiteiten geldt: 
inschrijven via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40, gratis deelname. 
 
Foto & flyer 
 

 

Info: 

Dienst Cultuur en Erfgoed 

058/53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kermis in Koksijde-Dorp 

Zaterdag 4 juni 

- Kermiskoers 
 

Zaterdag 11 juni 

- 17 u., dienst voor de overleden parochianen en bloemenhulde aan het monument op het Hegerplein, 

rondgang in de herbergen 
 

Zondag 12 juni 

- 11–12.30 u., wandelconcert  door Hoger op uit Woumen 

- 12-15 u., Sint-Pietersplein, dorpsfeest met paella à volonté en muzikale sfeer voor 20 euro, org. 

dorpsraad Koksijde-Dorp 

- 15 u., geleide wandeling door Koksijde-Dorp 

- 16-18 u, Koksijde-Bad, wandelconcert door Hoger op uit Woumen 
 

Dinsdag 14 juni 

- 14 u., seniorennamiddag met muzikale ambiance (DJ) in de cafetaria van het Hoge-Blekkerzwembad, 

pannenkoeken en koffie voor 4 euro 
 

Woensdag 15 juni 

-14–16 u., creatieve namiddag voor de schoolkinderen 
 

Zondag 19 juni 

- 6-18 u., rommelmarkt 
 

Foto 

 
Oproep: kleurrijke kermisfoto’s 

 

Ga je naar de kermis in Koksijde-Dorp? Maak een leuke foto en stuur hem door naar 

communicatie@koksijde.be of post hem op facebook, twitter (@gem_koksijde) of instagram 

(koksijde_oostduinkerke) met de verwijzing #kermiskoksijde. De leukste beelden komen in het Koksijds 

infoblad en worden geretweet of geregrammed. We zijn benieuwd! 

 

Bijlage: affiche met programma & foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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JCI Veurne-Westkust zoekt 2.000 vrienden voor ontbijt op 
het strand 

Op zondag 12 juni pakt JCI Veurne-Westkust in het kader van de Dag van de Vriendschap 

weer uit met een reuzenontbijt op het strand van Oostduinkerke. Tien jaar geleden, in 2006 

namen daar tweeduizend personen aan deel! 

JCI Veurne-Westkust vond de geschikte plaats aan het openluchtzwembad op het strand van 

Oostduinkerke. De gemeente Koksijde levert de nodige logistieke steun om een 1 km lange tafel te 

plaatsen voor liefst tweeduizend personen die op vaderdag 12 juni samen willen ontbijten. De 

ontbijtzakjes zullen gevuld worden met allerlei dagvers lekkers zoals ontbijtkoeken, beleg en drankjes. 

Voor de kinderen is er een speciale versie. Iedereen is welkom om nieuwe vrienden te maken en te 

genieten van een ontbijt met de voeten in het zand. Voor randanimatie is gezorgd. 

De prijs bij voorinschrijving via de website is 5 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen.  

 

Inschrijven via www.dagvandevriendschap.be. 

 

Info:  

www.jci-vw.be en www.ditisjci.be 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Familiemaal voor Cross to Romania 

De vereniging Cross to Romania organiseert op zondag 12 juni vanaf 11.30 u. in zaal Witte 
Burg in Oostduinkerke zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de humanitaire werking 
in Roemenië. 

Deze organisatie, die voornamelijk leden telt uit Koksijde en uit buurgemeente De Panne, reist al ruim 
twee decennia elk jaar met een konvooi hulpgoederen naar de Roemenië. Sedert enkele jaren worden de 
hulpgoederen geleverd bij Romagemeenschappen waar de armoede nog heel schrijnend is. 
De adoptiedorpen Borzia en Andreneasa zijn heden minder behoeftig maar worden toch bezocht om de 
goede contacten te bewaren. Op het familiemaal wordt gebraiseerde ham met een groentebuffet 
opgediend. De toegangsprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen minder dan 10 
jaar. 

Inschrijvingen bij André Cavyn, 0479 94 58 49, andreas.cavyn@telenet.be. 
 
Foto 
De initiatiefnemers van de jaarlijkse Cross to Romania. 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Samen Zingen met Filip Piens 

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis Koksijde organiseert op donderdag 23 juni van 
14 tot 17 u. in zaal de Witte Burg in Oostduinkerke de 2de editie van het zangspektakel Samen 
Zingen. Dat houdt iedereen jong van hart en geest! 

Zanger-muzikant Filip Piens zorgt voor een ongelooflijke ambiance, boordevol afwisseling: bekende 
meezingers van toen en nu (tekstboekje voor iedereen), humor, danspasjes…  Filip speelt alles wat je 
vraagt. Kom naar deze fantastische zangnamiddag, een aanrader voor liefhebbers van echte ambiance, 
en beleef het plezier van samen zingen met andere senioren. 
 
Toegang: 2 euro (drankje incl.), inschrijven bij katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 
19. Met steun van de provincie. 

 
Foto 
 
Logo provincie 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De engelen van de zee door Stephan Vanfleteren 

Van 25 juni tot 20 november toont Stephan Vanfleteren zijn Engelen van de zee in het 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke. Deze bijzondere portretreeks toont 

kinderen die vandaag de maritieme opleiding volgen bij Koninklijk Werk IBIS. 

“Kwetsbare jongeren van zes tot zestien jaar kunnen terecht in het Koninklijk Werk IBIS in Bredene. 

Deze maritieme school biedt hen een thuishaven waar structuur en menselijke warmte vooropstaan in de 

geest van de aloude maritieme traditie, die naar een moderne context vertaald wordt. De IBIS werd 

begin vorige eeuw gesticht door Albert I om het lot van de arme en vaak verwaarloosde weeskinderen uit 

de lagere sociale klasse van vissersfamilies op te vangen. Fotograaf Stephan Vanfleteren keek in de pure 

ogen van deze hedendaagse engelen en portretteerde hen, verpakt in hun prachtige traditionele 

zeemanskostuumpjes. Een aandoenlijke blik op kwetsbare jongeren die zorgzaam begeleid worden naar 

een horizon waar ieder kind recht op heeft.” (Stephan Vanfleteren - februari 2016) 

 

Open tijdens de openingsuren van het museum, ticket inbegrepen in toegangsticket, gratis voor 

Koksijdenaars. 

Stoer 

De engelen van de zee is het eerste deel van het tweeluik Stoer waarin het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum op zoek gaat naar het DNA van de visser. In 2017 wordt de gelaagdheid van de visserij 

verder uitgediept. De grenzen van dit brede begrip worden afgetast, zo verruimt de horizon. 

Foto: Ibis_Noah_Peere_stnr2289_pers-®STEPHANVANFLETEREN 

 

Boek Onze vissers 
Bij deze expocyclus hoort ook het boek Onze vissers. Het DNA van de Vlaamse zeebonk, met 

bijdragen van o.a. Ineke Steevens, Martin Heylen, e.a. De uitgave gebeurt in samenwerking 

met de provincie West-Vlaanderen en Uitgeverij Kannibaal/Hannibal. 

De visserij in ons land is in volle evolutie. Veel van de typische zeevisserscultuur is aan het verdwijnen. 

Dit boek wil het verleden, het erfgoed en de immateriële aspecten van de visserscultuur vastleggen en 

eren. Met tientallen historische ongeziene foto’s, objecten en een selectie van de beste foto’s die ooit van 

Belgische vissers gemaakt werden. 

Martin Heylen levert een tekstbijdrage aan het boek met een portret van zijn belevenissen bij de 

Belgische zeevissers. 

Daarnaast wordt het boek doorspekt met quotes uit de typische visserstaal. Het boek bevat een audio-cd 

met daarop een aantal klassieke zeemansliederen gebracht door hedendaagse muzikanten, onder wie 

Roland Van Campenhout. Exclusief in het NAVIGO-museum en op de website van de uitgever zullen 

exemplaren te koop zijn met de unieke vissersliederen op een vinylplaatje. 

Technische specificaties: hardcover met audio-cd of vinyl-plaat, formaat: 21 x 14,50 cm, 416 bladzijden, 

prijs 39,50 euro, ISBN 978 94 9208 165 0 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 
T. +32 (0)58 51 24 68 
E-mail info@navigomuseum.be 
Website www.navigomuseum.be 
 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Weekend 25/26 juni 2016: 67ste Garnaalfeest in 
Oostduinkerke 

 
Vrijdag 17 juni 

- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele Paardenvissersavond met receptie (cava, vers gekookte garnaaltjes, 

garnaalsoepje, hapje), optreden van Mariette Crevette / 20 u., afscheid Mieke Garnaal en eredames 2015 

en aanstelling Mieke Garnaal met eredames 2016 / 20.30 u., voorstelling nieuwe paardenvissers / 21 u., 

visbuffet / dansavond / prijs 35 euro, kaarten bij de paardenvissers of dienst Toerisme, Zeelaan 303, of 

door storting tot 13 juni op rek. BE51 7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de VVV Koksijde-

Oostduinkerke (org. de Oostduinkerkse Paardenvissers) 

 

Zaterdag 25 juni 

- 7-15 u. , Witte Burg, start van de paardenvisserswandeltocht (1,10 euro voor leden wandelclubs, 1,50 

euro voor niet-leden) 

- 9.45 u., vertrek in Oostduinkerke-Dorp van de paardenvissers, begeleid door de Koninklijke Harmonie 

Vrienden van de Brandweer 

- 10.30 u., Astridplein, start wedstrijd garnalenvissen door de paardenvissers, de kruiersverenigingen de 

Slepers, de Stienesteekers, de Spanjaardbank, de Gernoarskruwers en de kinderen 

- 11-18 u., Fabiolaplein, folkloremarkt De visserij en oude ambachten 

- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van de paardenvisserssoep (org. Orde van de Paardenvisser) 

- 11.45 u., Zeedijk, koken van de garnalen 

- 14 en 15 u., Fabiolaplein, straattheater Mariette Crevette met het paardenvisserslied De visscher op z’n 

peerd 

- 20 u., culinair hapje met zilte drankjes, kaarten voor deze gastronomische lekkernijen bij de dienst 

Toerisme 

- 22.30 u., openluchtzwembad, “waterfollies”, spektakel met waterfonteinen, klank, licht en vuur 

 

Zondag 26 juni 

- 9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader van de zeewijding 

- 10 u., Zeedijk, zeewijding in aanwezigheid van de paardenvissers, kruiersverengingen, folkloristische 

groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft en werkt met de zee. Na de mis uitreiking van de 

diploma’s wedstrijd garnalenvissen 

- 11-13 u., Astridplein, optreden van de folkloristische groepen de Oud-IJslandvaarders en An Alach uit 

Bretagne / gebakken vis en culinaire hoogstandjes, kaarten bij de dienst Toerisme 

- 14 u., Zeedijk: optreden van showkorps El Fuerte 

- 15.30 u., 67ste grote folkloristische garnaalstoet, omloop IJslandplein – Zeedijk – Europaplein – 

Albert I laan –Leopold II laan – Oostduinkerke-Dorp (ca. 17 u.). 
  

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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6de gratis festival van Het Nostalgisch Terras 

De buurtwerking Het Nostalgisch Terras uit Sint-Idesbald pakt op zaterdag 25 juni vanaf 

14.30 u. al voor de zesde keer uit met zijn festivalletje met onvervalste live muziek uit de 50’s, 

60’s en dit jaar ook de 70’s. 

Plaats van het gebeuren is weer de Kerkepannezaal (Strandlaan 128). Dankzij de sponsors is 

het festival gratis en het evenement staat voor iedereen open. 

 

De spits wordt afgebeten door de FB’s uit het Brugse die vooral muziek uit de 70’s zullen brengen. Deze 

van zestigers speelde al op menig feestje de pannen van het dak.  

Not Johnny Cash & The Tennessee Three uit Brecht is een gekende waarde in het circuit. Zanger Frans 

heeft immers de warme stem van Cash himself. De Backseat Boppers (Oost-Vlaanderen), zijn ook weer 

van de partij. Om af te sluiten komt de band waarmee het 6 jaar geleden allemaal begon, nl. Mr. P. & 

The Cadillacs uit Oost Vlaanderen (vanaf 22 u.). 

Assortiment aan drankjes, originele hamburgers, broodjes en hotdogs. 

 

Org. en info: 

Harry Decrop 

Duinenkranslaan 36 in Sint-Idesbald 

0497 28 86 06 

 

Foto (deel van affiche) 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Opendeur Vrienden der Blinden 

Het Opleidingscentrum voor Blindengeleidehonden opent weer zijn deuren voor het grote publiek. Op 

zaterdag 25 juni om 11 u. begint De Bree Veertiene de opendeurdag met een aperitiefconcert. 

Doorlopend zijn er demonstraties op het oefenparcours en een wedstrijd voor de dopjesactie. Durft u 

zich, geblinddoekt, door de honden laten leiden doorheen de oefenomloop? Om 15 u. is er een 

demonstratie van gehoorzaamheid en om 14 en 16 u. tonen de politiehonden hun kunnen. Voor de kids is 

er een springkasteel. Een bar, een frietmobiel, een dessertbuffet en een infostand van Versele-Laga 

fleuren het opleidingscentrum op. 

 

Info:  

H. Noterdaemestraat 1 

info@vriendenderblinden.be 

www.vriendenderblinden.be 

T. 058 53 33 00 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@vriendenderblinden.be
http://www.vriendenderblinden.be/


 

P 20/35 

Yourin verlegt de creatieve grenzen 

De 4de editie van het Yourin Festival vindt plaats op dinsdag 28 juni op het strand van 

Oostduinkerke. Tegelijk is er ook Yourin in Bokrijk, Westerlo en Aalst. Yourin trekt deze keer 

de kaart van de creativiteit. Waar de focus de afgelopen jaren op springkastelen en artiesten 

lag, wordt het aanbod nu verbreed: meer creativiteit, beleving én beweging. Er worden vier 

verschillende zones geïntroduceerd: media, avontuur, sport en talent. 

 

Vier zones 

- Mediazone: het podium met bekende artiesten en workshops (Start to DJ, YouTube, Fashion shows, 

enz.) 

- Avonturenzone: een doolhof, een echte escape room of een laserparcours 

- Sportzone: de Highland Games dagen de kinderen uit, wie gooit het verst de boomstam? 

- Talentenzone: gooi je eigen kennis in de strijd met wetenschappelijke proeven, technologische 

experimenten, bodypainten, grafitti spuiten, enz. 

 

Optredens, DJ`s en straattheater 

Niet enkel op het podium, maar ook op andere plaatsen zullen er optredens zijn. Voor het eerst ook 

straattheater en straatanimatie. Van een waarzegger en een goochelaar tot een gekke bende met 

instrumenten of verrassende voorstelling. De kinderen kunnen de hele dag door genieten van een brede 

waaier animatie. Er komen bekende TV–gezichten langs voor meet & greets en voor het eerst zullen ook 

bekende YouTube–sterren op de rode loper verschijnen. 

 

De leraarskamer 2.0 

En de leerkrachten? Ook zij kunnen dit jaar de hele dag in de leraarskamer vertoeven. Gratis massages, 

een jacuzzi en een foodtruck staan klaar om hen aan de vakantie te laten beginnen. Dankzij het gebruik 

van de Check-in veiligheidstoepassing die Yourin lanceert, kunnen ze dat ook met een gerust hart doen. 

 

Deuren 8.30 u., einde om 16 u. Groepstickets kosten 8 euro, individuele tickets 10 euro (vvk) 

en 13 euro (add), tickets en info op www.yourin.be. 

 

Foto 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Foodtruck Boulevard op de Zeedijk van Koksijde 

Foodtruck Boulevard zal vanaf donderdag 30 juni tot en met maandag 4 juli postvatten op de 
Zeedijk van Koksijde.  
Foodtruck Boulevard is een gezellig evenement waar men aan originele foodtrucks een waaier van 

wereldse gerechtjes kan bestellen, variërend van oesters, champagne, Mexicaanse burrito’s, Amerikaanse 
hamburgers, Mojito’s, enz., betaalbaar en voor elk wat wils. Dj’s spelen ook sfeervolle muziek. 
 
Elke dag open van 12 tot 24 u., op donderdag pas vanaf 17 u. en op zondag tot 22 u. 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Feestelijk Openingsweekend Kunstencentrum Ten Bogaerde 

 
Tijdens het eerste weekend van juli 2016 opent het Kunstencentrum Ten Bogaerde zijn 

deuren! En u kan erbij zijn! Kom onze prachtige gerenoveerde schuur bewonderen en geniet 

ondertussen van een mooi gevuld programma: kom de tentoonstelling ‘Les pierres sauvages’ 

en het werk George Grard ontdekken, sluit aan voor een hapje of drankje, neem je kinderen 

mee voor een leuk crea-atelier of volg de gids met het toeristentreintje in Sint-Idesbald. 

Afhankelijk van het weerbericht stijgen op zaterdagavond om 20 u. ook een reeks 

luchtballonnen op! 

 

Zaterdag 2 juli van 13 u. tot 20 u. en zondag 3 juli van 10 u. tot 18 u.  
 
Bistro Cultuur 
Geniet in Bistro Cultuur van een lekker hapje bij één van onze foodtrucks of drink een glaasje in ons 
gezellig mobiel café. 
 
Atelier Cultuur 

Ook de mama’s en papa’s kunnen samen met de kids creatief aan het werk: Marble De Lux.  
Een knikkerbaan in ’t groot, zo simpel kunnen we onze Marbel-De-luxe voorstellen. De plastiek buisjes 
worden grote kartonnen buizen, de knikkers tennisballen. Op basis van modules in betonijzer puzzelen 
we met grote kartonnen buizen onze marbel-de-luxe in elkaar. Maar… eerst denken waar onze tennisbal 
vertrekt en aankomt en hoe we een route maken. Drie vliegen in één klap: ontwerpen, bouwen en 
spelplezier. Want na het bouwen halen we de tennisballen boven en we verzekeren je dat dat dikke leute 

is! Bovendien is Marbel-de-luxe telkens een uniek kunstwerk met monumentaal cachet. 
 
Meccano Grande 

Iedereen kent wel Meccano, het bouwspel waarmee je met bout en moer zowat alles kan bouwen. Vanuit 
dat idee ontwikkelden we Mekkanno Grande, een supergroot bouwpakket waarmee we samen aan de 
slag gaan. Jong en oud: klaar om er in te vliegen met grote planken? Polsen opgewarmd om de grote 
bouten in te draaien? Bouwen maar! 

 
Erfgoedtrein 
Stap op onze erfgoedtrein en ontdek alles over de vriendschap tussen George Grard en Paul Delvaux. We 
zijn ongeveer anderhalf uur onderweg en zetten u nadien terug af aan Kunstencentrum Ten Bogaerde. 
Een gids neemt je mee doorheen de verhalen van de ‘School van Sint-Idesbald’, langs het voormalige 
kunstatelier van George Grard en een aantal kunstwerken in het Koksijdse straatbeeld en straat- en 
pleinnamen. Zaterdag 2 juli en zondag 3 juli om 14 u. 

 
Shuttle  
In het openingsweekend is er een shuttle die op diverse plekken in de buurt rondrijdt: 
Abdijmuseum Ten Duinen, station, horloge Zeedijk centrum, kunstencentrum Ten Bogaerde. 
 

Zaterdag 2 juli om 20 u. 

Geniet op de eerste rij van luchtballonnen die opstijgen van op de site van Ten Bogaerde 
 
23 u. — ‘Feel The Sky Balloonshow’ op het strand ter hoogte van Koksijde-Bad 
Vanaf 21 uur kan je er reeds genieten van animatie, muziek, eet- en drankstandjes. Wanneer het 

volledig donker is, omstreeks 23 uur, zullen in totaal 10 luchtballonnen zorgen voor een prachtig 
lichtspektakel tijdens de Balloonshow, alles gesynchroniseerd op het geluid van muziek. 
 
23.30 u. — Vuurwerk op het strand ter hoogte van Koksijde-Bad 
 
Vergeet niet dat de ballonvaart sterk weersafhankelijk is. Daardoor kunnen de vooropgestelde uren onderhevig zijn 
aan wijzigingen. Wil je graag eens meevliegen met een ballon?  Inschrijven kan via balloontickets@feelthesky.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kalender juli-augustus Kunstencentrum Ten Bogaerde 

 
Crea-atelier voor kinderen 

Zaterdag 16 juli van 14.30u tot 17.00u - Stofmotion 

Zaterdag 30 juli van 14.30u tot 17.00u - Tape-It 

Zaterdag 13 augustus van 14.30u tot 17.00u -  Ik zie Ik zie 

Zaterdag 27 augustus van 14.30u tot 17.00u  

 

Gidsbeurten 

Telkens één gidsbeurt in het Nederlands en één in het Frans 

Afspraak aan de balie van Kunstencentrum Ten Bogaerde om 14.30 u. 

Donderdag 7 juli - zaterdag 16 juli - zaterdag 23 juli - donderdag 28 juli 

Zaterdag 6 augustus - donderdag 11 augustus - zaterdag 20 augustus - donderdag 25 augustus 

 

Art Talks 

 Donderdag 4 augustus om 19.30u 

Keren Detton, de nieuwe directrice van FRAC Nord-Pas de Calais gaat in gesprek met Frank Maes, 

curator van EMERGENT galerie&vereniging in Veurne, over de tentoonstelling Les pierres 

sauvages. 

 

 Donderdag 18 augustus om 19.30u 

Chantal Grard (kunstenaar, dochter van George Grard), Francine Van Brabant (muze en weduwe 

van George Gard) en Marie-Anne Gheeraert (kunsthistorica) gaan in gesprek met Els Wuyts 

(diensthoofd Cultuur & Erfgoed van Koksijde) over de collectie, het werk en het leven van George 

Grard. 

 

Info: 

 Voor de crea-ateliers moet je vooraf inschrijven via kunstencentrumtenbogaerde@koksijde.be, 

plaatsen zijn beperkt. 

 Wil je graag een gegidste rondleiding met een groep? Dat kan! Mail ons via 

kunstencentrumtenbogaerde@koksijde.be of bel 058 51 29 10 

 

Ontdek het Kunstencentrum Ten Bogaerde met het hele gezin! 

Vraag dan je doe-boekje aan de balie en maak er een speelse ontdekking van. 

Voor de kleinsten onder ons hebben we ook een leuke bouwhoek gecreëerd, waar ze actief aan de slag 

kunnen gaan. 

 

Vlakbij Kunstencentrum Ten Bogaerde kan je terecht in het Abdijmuseum Ten Duinen 

Ontdek de rol van de Koksijdse Duinheren binnen de Orde van Cîteaux, een Europees project avant la 

lettre. Geen saaie, stoffige bedoening of een ver-van-mijn-bedshow. 

Wel een unieke archeologische site en een eigentijds museum dat het verhaal van de stille stenen 

levendig brengt! (Koninklijke Prinslaan 2, 8670 Koksijde) 

 

Praktisch: Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde 

Openingsdagen en –uren:  

Tijdens de periode van tentoonstelling (van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2016) 

woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag telkens van 10.00 uur tot 17.00 uur.  

Gesloten op maandag en dinsdag. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Eerste VIS-TIVAL met zangtheater en heerlijke geneugten 
van de zee… 

Op het domein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke vindt van vrijdag 1 tot 

zondag 3 juli voor de eerste keer VIS-TIVAL plaats, een reeks evenementen die vele 

geneugten van de zee omarmen. Samengevat biedt het programma zangtheater, muziek, 

garnaal- en visfestijnen. 

 

Vrijdag 1 juli: Ostdunkerke ziengt! 

- Binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, om 18.30 u. sfeer, om 19.30 u. start van het 

zangtheater Ostdunkerke ziengt, samenzang van populaire Vlaamse liedjes over de zee (tekstboekje ter 

beschikking), aan elkaar gebreid door plaatselijke artiesten met ludieke verhaaltjes van een terugkerende 

visser na een adembenemende zeereis. Muzikale begeleiding Johan Bouttery, regie Frieda 

Vanslembrouck. Gratis toegang. 

 

Zaterdag 2 juli: paardenvissers- en strandvissersdag 

- 13 u., vissersbrunch Estaminet In de Peerdevisscher (tomaat-garnaal, gerookte zalm en heilbot, 

langoustines, neptunes, brood, enz.), muzikale animatie 

- 14.30 u., geleid bezoek met gidsen in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

- 16 u., vertrek in de huifkar naar het Astridplein, samenkomst met de paarden- en strandvissers, 

welkomdrink 

- 17.15 u., start demo garnaalvissen te paard en te voet met uitleg door gidsen 

- 18.30 u., Zeedijk, koken en proeven van de vers gevangen garnaal, daarna met de huifkar terug naar 

NAVIGO 

Deelnameprijs voor dit arrangement 35 euro pp (in: brunch, museumbezoek, huifkar, welkomdrink, 

demo, garnaalproeven). Kaarten te koop in Estaminet In de Peerdevisscher tot uiterlijk 27 juni. 

 

Zondag 3 juli: VIS-TIVALDAG 

- 11 u., binnenplein van het Nationaal Visserijmuseum, aperitiefconcert door de Kon. Harmonie Vrienden 

van de Brandweer Oostduinkerke 

- 11.30 u., aperitief 

- 12.30 u., reuzenvispaëlla (bereid door Peter Dalle en Mieke Bruneel), deelnameprijs voor het apero en 

de paëlla 20 euro pp. Kaarten te koop in Estaminet In de Peerdevisscher tot uiterlijk 27 juni. 

- 14.30 u., vismarkt (talrijke kraampjes met een waaier van heerlijke vishapjes, bereid en te koop 

aangeboden door de verenigingen van Oostduinkerke 

 

Alg. org.: Estaminet In de Peerdevisscher i.s.m. NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en De Vrienden van 

het Nationaal Visserijmuseum  

 

Info: T. 058 51 32 57 

 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 
Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 
E-mail info@navigomuseum.be 
Website www.navigomuseum.be 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/


 

P 25/35 

Zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde 

De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus voor de 10de 

keer de toeristische zomerfietszoektocht (ca. 35 km) De gordel rond Koksijde.  

De deelnemers moeten een aantal foto’s langs het traject lokaliseren en daar telkens vragen 

beantwoorden. Enkele vragen dienen opgelost in de Northsea Bowling, waar een waardebon kan 

verbruikt worden. De schiftingsvraag wordt beantwoord in het toerismekantoor in Koksijde-Bad. Er zijn 

veel mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een nieuwe fiets. Iedere deelnemer die het antwoordblad 

indient heeft recht op een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats in c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 9 

september om 20 u. 

Wie de zoektocht met de auto wil afleggen moet hier en daar rekening houden met eenrichtingsverkeer 

en wegen die voor auto’s niet toegankelijk zijn. Deelnameformulieren (10 euro, incl. een consumptiebon 

van 5 euro) in alle toerismekantoren van Koksijde, bij Toerisme Veurne, Estaminet De Peerdevisscher en 

in Northsea Bowling. 

 
Foto 
 

 

 

Uitslag lentewandelzoektocht 
 

De 9de VVV-lentewandelzoektocht (18 maart-17 april) was met z’n 508 ingeschrevenen (waarvan 388 

hun antwoordblad indienden) een recordeditie. De prijsuitreiking vond plaats op 22 april in c.c. 

CasinoKoksijde. De deelnemers moesten foto’s lokaliseren in een traject van 6 km tussen Koksijde-Bad 

en Sint-Idesbald, en hersenbrekers oplossen in eethuis–tearoom Siska bij een gratis consumptie. 

 

Winnares werd Christine Vanbillemont uit Oostduinkerke (bon 60 euro, P&Q-culinair nv), gevolgd door 

Edith Van Remoortere uit Hamme (bon 30 euro, restaurant C-lounge) en Paul Taillieu uit Oostrozebeke 

(bon 30 euro restaurant Pure). Volgende winnaars: 4. Paul Pallemans uit Kapellen (bon 30 euro 

restaurant Mozart) / 5. Marleen Verlinde uit Torhout (bon 30 euro restaurant Florishof) / 6. Regina Steen 

uit Kortemark (bon 30 euro restaurant Wielrijdersrust) / 7. Nicole Denduyver uit Kortemark (bon 20 

euro) / 8. Gilbert Defour uit Koksijde (bon 20 euro) / 9. Eric Bremeersch uit Dendermonde (bon 20 euro) 

/ 10. Laura Overbergh uit Veurne (bon 20 euro). 

De volledige rangschikking ligt ter inzage in alle toerismekantoren van Koksijde. Antwoorden en verslag 

ook op www.koksijde.be/bezoeker/weetjes. Nog niet afgehaalde prijzen liggen klaar in de dienst 

Toerisme in het gemeentehuis tot eind augustus. 

 

Foto 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vlaams Kampioenschap Garnaalkruien voor clubs en 
individuele kruiers 

Op zaterdag 9 juli vindt in de strandwateren van Oostduinkerke het 18e Vlaamse 

garnaalkruikampioenschap plaats, georganiseerd door De Spanjaardbank en De Slepers met 

steun van de gemeente Koksijde en het gemeentelijk elf-julicomité. 

Deze wedstrijd is gratis en staat open voor elke liefhebber die voldoet aan de voorwaarden van het 

wedstrijdreglement.  

 

Programma: 

- 8-8.45 u., individuele inschrijvingen in Estaminet In De Peerdevisscher, inschrijvingen per club in groep 

- 9 u., verplaatsing naar de parking Jacquetlaan, klaarmaken kruiers, helpers en controle netten 

- 9.45 u., in stoet naar het strand 

- 10.15-11.45 u., wedstrijd 

- vanaf ca. 13 u., gratis uitdeling van de garnalen 

- 14.30 u., barbecue en prijsuitreiking (enkel voor deelnemers en leden van de clubs) 

 

Inschrijven voor de wedstrijd kan vanaf begin juni tot 6 juli ook bij secretaris J.P. Deblieck, 058 51 81 86 

of via mail spanjaardbank.secretaris@proximus.be. 

Inschrijven voor de barbecue op 30 juni door op rek.nr. BE 66 7554 1104 6243 (17 euro volw., 8 euro tot 

12 j.) 

 

Info: Johny Popieul, 0472 51 32 56 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Expo’s eindeschooljaar WAK 

Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoekacademie Koksijde hun werk van het 

afgelopen academiejaar tentoon. De expo’s bieden een mooi overzicht van hun creaties. 

Iedereen is welkom op de vernissages. 

 

* Middelbare graad en initiatie volwassenen, Kapel Ster der Zee (Kon. Baan) 

Vernissage op vrijdag 3 juni om 17.30 u., open op zaterdag 4 en zondag 5 juni van 14 tot 17 u. 

* Lagere graad, Kapel Ster der Zee (Kon. Baan) 

Vernissage op vrijdag 17 juni om 17.30 u., open op zaterdag 18 en zondag 19 juni, telkens van 14 tot 17 

u. 

* Cursisten hogere en specialisatiegraad, hoofdgebouw (Veurnelaan 109) 

Vernissage op vrijdag 24 juni om 19 u., open op zaterdag 25 juni van 14 tot 17 u. / van 16 tot 31 aug. 

van 14 tot 16 u. 

* Schilderkunst van Monique Cnockaert, Frans Buyse en Frans Leupe uit het atelier Rita Vansteenlandt in 

galerij Welnis (toerismekantoor Astridplein in Oostduinkerke-Bad) 

Vernissage op woensdag 22 juni om 18.30 u., open van 25 juni tot 17 juli tijdens de openingsuren van 

het kantoor 

 

Info:  

WAK  

Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald 

T. 058 53 27 00 

westhoekacademie@koksijde.be 

www.westhoekacademie.be 

 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sterren kijken in juni én van de zomer… 

Wetenschap en film -  Vrijdag 3 juni, 19.30 u.  

De filmindustrie pakt de laatste jaren uit met prachtige ruimtespektakels, zoals Gravity, Interstellar, The 

Martian. Elk van die films beweert wetenschappelijk onderbouwd te zijn. Is dit zo? Wat is correct en met 

welke wetten van de fysica nemen ze een loopje? In deze lezing licht Katrien Vanderheyden een tipje van 

de sluier. Toegang 5 euro (incl. drankje), 4 euro leden De Sterrenjutters Koksijde, inwoners, gidsen 

Duinenhuis en studenten.  

Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, 0499 69 17 15. (Org. i.s.m. de Sterrenjutters) 

 

Sterren en planeten - Donderdag 9 juni van 22 tot 00 u. (bij helder weer).  

Maandelijks kan je elke tweede donderdag van de maand gratis de sterrenwacht op het dakterras van het 

Duinenhuis bezoeken. In juli en augustus verwachten de Sterrenjutters je wekelijks op donderdag tijdens 

Soiree aan zee. Noteer alvast donderdag 7 juli in de agenda. 

 

Zonnekijkdag – Zondag 3 juli van 14 tot 17 u. (bij helder weer).  

In Vlaanderen kan je op meer dan 20 kijkposten terecht om naar de zon te kijken. Met speciale filters en 

bijzondere telescopen kan je de zon op een veilige manier ontdekken. Bekijk het zonneoppervlak en alle 

details van dichtbij en ontdek zelf hoe actief de zon wel is. Bij helder weer kan je de zon waarnemen met 

een zonnekijker op het dakterras van het Duinenhuis onder deskundige begeleiding van de 

Sterrenjutters. 

 

Foto 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.duinenhuis.koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kijk! Ik Fiets! – Seniorensportdriedaagse - wielerwedstrijd 

 

Kijk! Ik Fiets! 

 

Kinderen vanaf het 2e kleuter, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, leren in een namiddag fietsen 

op twee wielen. Een ervaren monitor geeft oefeningen en nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider. 

Doel is om op het einde van de sessie alle kinderen naar huis zien fietsen op twee wielen met 

fietsdiploma! 

 

Les op woensdag 8 juni van 13.30 tot 16.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Elk kind brengt 

zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes en wordt de hele les door een familielid begeleid. 

Deelnemen kost 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen 

(sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be). 

 

Seniorensportdriedaagse 

 

Van 10 tot 15 juni vindt de jaarlijkse seniorensportvierdaagse plaats, m.m.v. de sportdienst en dienst 

Veiligheid en Preventie. 

Petanque – Op vrijdag 10 juni om 14 u. in de Bolledroom, sportpark Hazebeek (Oostduinkerke) met 

individuele inschrijving (melé). 

Fietsen – Op maandag 13 juni, 13.30 u., zaal voor vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp), vertrek om 

14 u., ca. 30 km aan een gezapig tempo, met begeleiding. 

Wandelen – Op dinsdag 14 juni om 14 u., A. Geryllaan (begraafplaats Oostduinkerke), 6 km, ontdek de 

mooiste plekjes van Ter Yde, onder begeleiding, met tussenstop, stapschoenen aanbevolen. 

Golf – Op woensdag 15 juni voor twee groepen van max. 15 p., 1ste groep start om 14 u., 2de groep 

om 16 u. Afspraak aan de driving range in gemakkelijke kledij en schoenen met vlakke zool. Vooraf 

inschrijven, beperkt aantal plaatsen. 

 

Algemeen – Alle activiteiten zijn gratis, vooraf inschrijven is nodig, uiterlijk op 8 juni bij 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10 (SH, Ter Duinenlaan 34) met vermelding gekozen 

activiteit. 

Foto 

 

Wielerwedstrijd 

 

De Interclub Grote Prijs Houtsaeger voor nieuwelingen vindt plaats op zaterdag 4 juni om 14.30 u. in een 

organisatie van de Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde. Afstand 77 km (10 ronden van 

7,7 km), start en aankomst in de Kerkstraat t.h.v. ’t Oud Schooltje. 

 

Omloop: Kerkstraat, Noordstraat, Zeelaan, Panoramalaan, C. Francklaan, Nieuwe Wandeling, 

Fazantenparkstraat, Verdedigingslaan, Overwinningslaan, Spotbofstraat, Dorlodotlaan, Koninklijke Baan, 

Doornpannestraat, Guldenzandstraat, Westhinderstraat, Pylyserlaan, Silicostraat, Galloperstraat, 

Kerkstraat. 
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Geslaagde eerste Sporteldag voor 50+ in Oostduinkerke  

 

De sportdienst van Koksijde organiseerde op donderdag 19 mei in Oostduinkerke voor het 

eerst een Sporteldag. Een sportieve dag die volledig in het teken stond van de actieve 50-

plusser. Beweging, maar zeker ook plezier en gezelligheid waren het centrale thema van de 

dag. 

Deelnemers konden kiezen uit een heel ruim sportaanbod.  Sommigen leefden zich uit in hun vertrouwde 

sporten zoals badminton, petanque of fietsen, anderen vonden het de ideale gelegenheid om eens kennis 

te maken met iets nieuws zoals drums alive, smovey wandelen of wandelvoetbal.  Koksijds schepen van 

sport Dirk Dawyndt feliciteerde de meer dan 170 deelnemers met hun enthousiasme voor deze 

Sporteldag en mocht na afloop nog enkele sportievelingen blij maken met een  mooie tombolaprijs.  De 

dag werd afgesloten in de cafetaria van sporthal Hazebeek met een gezellig optreden van accordeoniste 

Karine Peeters.  De sportdienst kijkt alvast uit naar een volgende editie! 

 

=> Foto’s Sporteldag 2016 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.sport.koksijde.be 
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De bib Koksijde: vernieuwde afdeling - thema in juni en 
zomerse boekenverkoop. 

 
Gedaanteverwisseling in de bib! 
Na twee weken sluiting in april wegens herinrichting van de boekenafdeling vond op zaterdag 

23 april de plechtige heropening van de vernieuwde afdeling plaats. Het is een aantrekkelijke 

gedaanteverwisseling. Het geheel is opener en luchtiger maar toch rustig dankzij het sober 

gehouden kleurenpalet. Inkijken tot in de verste hoek is nu mogelijk. 

Bij het binnenkomen valt de ronde nieuwe infobalie onmiddellijk op. Een medewerker is steeds in de 

buurt. De speelse ingerichte babyhoek is kleurrijk versierd met een mooi geschilderde uilenboom. Met de 

upside down-stoelen kan je zelf bepalen hoe je zit, hoog, laag of schrijlings als op een paard. In de 

loungehoek staan I-pads op moderne tafeltjes. Blikvangers bij het binnenkomen zijn de moderne 

uitleentoestellen. Aan één en hetzelfde toestel kan je materialen lenen en betalen voor kopieën, 

lidmaatschap enz. In het leescafé ben je omgeven door groen om er in gemakkelijke zetels de krant te 

lezen. Voor studenten is er nu een extra studeerruimte. De informatieve boeken staan in rekken aan de 

raamzijde. De nieuwe fluo boekensteunen geven het geheel een fris en modern uitzicht. Ze laten de bib-

medewerkers toe om nog meer aanspreekbaar te zijn. De bezoekers en gebruikers zijn heel enthousiast 

over het resultaat. 

Foto: kinderburgemeester Maïté Vanhee was heel trots de eveneens heringerichte jeugdafdeling van de 

bibliotheek plechtig voor geopend te mogen verklaren! 

 

Thema in juni: verfilmde boeken 
Wat is beter: boek of film? In juni maak je zelf de keuze. Ontdek in de bib het originele boek én de film 

die erop gebaseerd is. De ene keer volgt de film het boek bijna tot op de letter, denk maar aan de Harry 

Potter en The Hunger Games-series. In andere gevallen zijn boek en film nauwelijks te vergelijken. Wist 

je dat de klassieker Apocalypse now (1979) van Francis Ford Coppola gebaseerd is op Hart der duisternis 

(1899) van Joseph Conrad. Maar in plaats van het Belgisch-Congo van 19de eeuw speelt de film zich af 

tijdens de Vietnamoorlog. Toch baden zowel boek als film in dezelfde beklemmende sfeer, krijgen de 

hoofdpersonages te maken met hetzelfde meedogenloze klimaat, en heerst er een spanning die toeneemt 

naarmate men dieper doordringt in de jungle. 

Een andere aanrader is De wildernis in (1996) van John Krakauer dat in 2007 schitterend werd verfilmd 

tot Into the wild door Sean Penn. In dit waargebeurde verhaal laat een jongeman zijn luxeleventje en 

vertrekt naar de wildernis van Alaska. 

 

Zomerse boekenverkoop 
Op zaterdag 18 juni is er in de Willem Elsschotzaal van de bibliotheek een boekenverkoop van thrillers, 

(ont)spannende en romantische verhalen voor thuis en op reis. Kom eens snuisteren in de boeken die 

aan democratische prijzen aangeboden worden. Van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u. 

 

Op zondag 19 juni staat de bib vanaf 10 u. voor ’t Oud Schooltje in de Kerkstraat met een boekenstand 

op de rommelmarkt in Koksijde-Dorp: tijdschriften, jeugdboeken, romans en informatieve boeken aan 

een zacht prijsje. 

 

Info: Bibliotheek Koksijde, Casinoplein 10, Koksijde 
T.: 058 53 29 53 , email: bibliotheek@koksijde.be, www.bibliotheek.koksijde.be 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugdraad Koksijde steunt het beste fuifconcept 

De jeugdraad van Koksijde geeft organisatoren van nieuwe fuiven of van fuiven met een totaal vernieuwd 
concept een financieel duwtje in de rug. Deze steun geldt dus niet voor organisatoren die jaarlijks 
dezelfde fuif organiseren. Uiteraard moeten deze fuiven ook in de gemeente Koksijde plaatsvinden. 

Doelgroep van deze actie is de jongerengroep van 16 tot 30 jaar, ofwel fuiven die exclusief op die 
doelgroep gericht zijn. 
Dien een aanvraag in bij de jeugdraad en/of stel je concept voor op een vergadering. Een subsidie van 
1.500 euro is mogelijk. 
Volledig reglement op www.depit.be/story/beste-fuifconcept-the-rules. 
 
Foto “evenementenfiche” 

 
Info: 

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.depit.be/story/beste-fuifconcept-the-rules
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/


 

P 33/35 

Koksijde tekent charter Geletterde gemeente 

Naar aanleiding van een kwarteeuw basiseducatie lanceerden de provincie West-Vlaanderen 
en de West-Vlaamse Centra voor Basiseducatie samen de actie Werken aan geletterdheid 
loont! Een belangrijk onderdeel van de actie is het charter Geletterde gemeente. 

 
Op woensdag 11 mei werden afgevaardigden van alle West-Vlaamse gemeenten die een geletterde 

gemeente willen zijn in het provinciaal Hof in Brugge ontvangen. In aanwezigheid van Vlaams minister 

van Onderwijs Hilde Crevits van Onderwijs ondertekenden ze de verbintenis die in een charter is 

beschreven. Voor ons was schepen Lander Van Hove van Onderwijs van de partij. 

De actie werd op het getouw gezet na de jammerlijke vaststelling dat 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen 

laaggeletterd is.  

Daar wil onze provincie alvast iets aan doen door te werken aan o.m. volgende aandachtspunten: 

- inwoners op een duidelijke en begrijpbare manier informeren 

- inwoners in eenvoudig en begrijpelijk Nederlands bedienen 

- werk maken van een toegankelijk cultuur-, sport- en vrijetijdsbeleid voor laaggeletterden 

- laaggeletterden ondersteunen om ook een beroep te doen op digitale dienstverlening 

- duidelijke bewegwijzering op straat, in onze diensten en lokalen plaatsen 

- ontmoetingen van inwoners stimuleren om sociale netwerken te vergroten en het Nederlands te 

verbeteren 

- het Centrum voor Basiseducatie stimuleren in zijn werking om de laaggeletterdheid te doen dalen. 

Voorbeelden: lokalen ter beschikking stellen, helpen bij promotie, onderwijs en vorming voor 

laaggeletterden, (project)subsidiëring voorzien...  

 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  



 

P 34/35 

Leadingcourses.com geeft Koksijdse Golf certificaat 

Koksijde Golf ter Hille werd door Leadingcourses.com het recommended-predicaat voor 2016 uitgereikt. 
Alleen golfclubs met voldoende beoordelingen op Leadingcourses.com kwalificeren zich voor zo’n label. 
Het certificaat wordt enkel toegekend aan golfclubs met een 7,5 (van de 10) of hoger. Koksijde Golf ter 

Hille behoort met deze award tot de beste golfclubs van het land. 
 
Info: 
Koksijde Golf ter Hille 
058 53 27 10  
golfsecretariaat@koksijde.be 
www.koksijdegolfterhille.be. 
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Verdienstelijke studie over de Zoeaven in Koksijde en regio 
in WOI 

Van de hand van Michel Piérart verscheen recent het werk Koksijde en de Zoeaven, 1915-1916 
i.s.m. de gemeentelijke archiefcommissie. Het boek beschrijft het 14 maanden durend verblijf 
van de Zoeaven die Koksijde als hun “tijdelijke thuis” beschouwden en die hun leven veil 
hadden voor het laatste stukje vrije België dat niet eens van hen was. Een verdienstelijke 

studie die de lezer vertrouwd maakt met die vreemde kornuiten in hun rare kleren waarover 
tot op heden eigenlijk weinig geweten was. 
De Zoeaven waren eenheden van het Franse koloniale leger (opgericht 1830). Het 1ste en 4de regiment 
die tijdens WO I in Koksijde verbleven, kwamen uit Algerije en Tunesië. Ze droegen een uitbundig 
uniform: rode ballonbroek, blauwe jas en de rode chéchia (muts) met kwast. De regimenten bestonden 

vooral uit vrijwilligers: hoogopgeleiden, arbeiders, brouwers, bakkers, muzikanten en voddenrapers 
vochten zij aan zij, ongeacht hun sociale achtergrond. Ze gaven zonder aarzelen hun leven voor hun 

makkers, dikwijls in de meest penibele omstandigheden. 
 
Monument 
Op pinkstermaandag 21 mei 1934 onthulde burgemeester Houtsaeger het Monument voor de Zoeaven, 
ter ere van alle Zoeaven die in WO I op Belgische bodem sneuvelden. Het monument is een ontwerp van 
de Franse architect René Clozier. Sindsdien wordt in Koksijde elk jaar op Pinkstermaandag hulde aan de 
Zoeaven gebracht. 

 
Bijzondere plaatsen 
In zijn boek laat Michel Piérart architect René Clozier, sergeant in het 1ste Zoeavenregiment, aan het 
woord. Aldus vertelt Clozier over het verblijf van de Zoeaven in Koksijde. Hij neemt de lezer mee naar 
o.a. de villa’s Zonnig Hoekje/Ravensteen, Quand-Même, Marie-Henriette, het Rozenhof, kamp Bador en 
andere plekjes. Veel van die plaatsen en gebouwen zijn tot vandaag bewaard gebleven. In de publicatie 

zijn ook twee wandelingen opgenomen met aandacht voor de bijzondere plaatsen. 

Ook andere gemeenten in onze regio komen aan bod: Nieuwpoort, Veurne, Lombardsijde… 
 
Auteur 
Schrijver Michel Piérart is geboren in Wallonië, maar woont al jaren in Koksijde. Hij is gepassioneerd door 
de geschiedenis van Koksijde, vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn grootvader Oswald Michotte 
stond als protestantse aalmoezenier zijn landgenoten bij in WO I. Joseph Frans Van Hove, grootvader van 

zijn echtgenote, vocht in de loopgraven van de IJzer. De herinnering aan beide personen indachtig 
verzamelt Michel Piérart teksten uit gekende bronnen maar ook uit onuitgegeven materiaal, zoals het 
oorlogsdagboek van generaal Hély d’Oissel, die tijdens de Grote Oorlog in Koksijde en Oostduinkerke 
verbleef. 
De Grote Oorlog blijft dus schrijvers inspireren en ook Michel wil zijn kennis en verzameling graag delen 
met het bredere publiek. 
 

Fiche 
Het boek is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, kaarten, documenten enz. uit die tijd. Verschillende 
archivalia worden zelfs voor het eerst gepubliceerd. Een aanrader voor iedereen die zich interesseert voor 

WO I en/of de geschiedenis van Koksijde-Oostduinkerke. 
Koksijde en de Zoeaven 1915-1916 is uitgegeven door de gemeentelijke archiefcommissie. Zowel de 
Nederlandstalige als de Franstalige versie zijn te verkrijgen in het gemeentearchief, Zeelaan 303 

(verdieping -1). Prijs 12 euro. 
 
Foto van de cover 
Foto van de auteur: rechts Michel Piérart, auteur van het nieuwe boek “Koksijde en de Zoeaven 1915-
1916”. 
 


