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Persuitnodigingen  

 

 Vrijdag 24 maart: 

- om 13.00 uur: fotomoment wandelzoektocht en fietszoektocht (achterkant 

gemeentehuis) 

 Info via dienst Toerisme 

 

 Zaterdag 22 april: 

 

- Om 10.00 uur: ontvangst in raadzaal Kokpit (gemeentehuis) van de 10 

restaurants uit Koksijde – Oostduinkerke die vermeld staan in de Gault&Milau.  

Uit passie voor de gastronomie blijft de Gault&Millau investeren en uitbreiden, samen 

met de-vaak erg jonge-koks die ook dit jaar een restaurant begonnen of verfraaiden. 

Zo telt Koksijde-Oostduinkerke dit jaar 10 restaurants die vermeld staan in de gids:  

Ten Bogaerde, Willem Hiele, Carcasse, De Kelle, Sea Horse, 8chef, Edison, Julia, Oh 

restaurant en Bistronomie Egelantier. De huldiging vindt plaats in het weekend van 70 

jaar horeca Koksijde-Oostduinkerke. 

 

- Om 11 uur: huldiging rond de strijd tegen kanker. 

Het gemeentebestuur van Koksijde wenst een gezamenlijke huldiging te doen voor alle 

mensen die zich inzetten voor de strijd tegen kanker, namelijk: Think Pink, Levensloop en 

Kiekafobee. Deze ontvangst vindt plaats in de Raadzaal “Kokpit” met nadien een receptie 

in het Atrium. 

 

 

Toeristische paasbrochure 2017 in een nieuw jasje  

Een primeur in ontwerp. 

De dienst Toerisme kiest voor een uitgave in een volledig nieuw jasje. 

De viertalige paasbrochure is een scheurblokje in handig formaat.  Per dag zie je een duidelijk overzicht 

van het aanbod aan activiteiten. 

Dankzij deze gebruiksvriendelijke ‘tool’ zal zowel de toerist als de inwoner gemakkelijk zijn weg vinden 

naar de activiteiten in Koksijde-Oostduinkerke. 

Info: Dienst Toerisme – Zeelaan 303 – T. 058 512910 – toerisme@koksijde.be 

 - www.visitkoksijde.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen 

 Galerie Welnis – tentoonstelling Linda Blokken 

Van zaterdag 1 april tot en met zondag 16 april vindt er in galerie Welnis (Toerismekantoor in 

Oostduinkerke), Astridplein 6, een tentoonstelling plaats van Linda Blokken (schilderkunst).  

De tentoonstelling is vrij toegankelijk van 10-12 uur en van 13.30-17 uur. Gesloten op 

zondagvoormiddag.  

 

De vernissage vindt plaats op vrijdag 31 maart  om 19 uur in galerie Welnis, toerismekantoor - 

Astridplein 6 in Oostduinkerke.  

 

 Keunekapel – Tentoonstelling Em-Dé-Bé - Goudenhooft 

Van donderdag 23 maart tot en met zondag 23 april 2017 vindt er in de Keunekapel te Sint-

Idesbald, een tentoonstelling van Margot De Beys en Geneviève Goudenhooft. De tentoonstelling 

is elke dag vrij toegankelijk van 14-18 uur, behalve op maandag.  

 

De vernissage vindt plaats op woensdag  22 maart om 19 uur in de Keunekapel, H. 

Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald. 

 

Info: 

Dienst Cultuur en Erfgoed 

058/53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Restauratiepremie Vanneuvillehuis goedgekeurd 

Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid keurt een restauratiepremie 

goed voor werken aan het Vanneuvillehuis in de Middenlaan te Koksijde. 

 

Een fragment uit de officiële brief: 

“Geacht College, 

Voor de restauratie van hogervermeld goed (het Vanneuvillehuis) hebt u bij de Vlaamse overheid een 

restauratiepremie aangevraagd. Na onderzoek van uw dossier heeft minister Bourgeois op 15 februari 

2017 beslist u voor de hierboven genoemde werkzaamheden een restauratiepremie toe te kennen.” 

 

Een fragment uit het officiële besluit: 

Ministerieel besluit houdende toekenning van een restauratiepremie.  

Artikel 1. Een premie wordt verleend aan de gemeente Koksijde, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde voor het 

uitvoeren van restauratiewerken aan de Abdij Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen, onderdeel Vanneuvillehuis, 

Middenlaan 103 te Koksijde (lot 1 bouwkundige werken, lot 2 inbraak- en brandbeveiliging, lot 3 

technieken-brandblusmiddelen), in totaal geraamd op 419.415,53 euro, waarvan 277.141,60 euro in 

aanmerking komt voor de berekening van de premie (bedragen BTW exclusief). 

Artikel 3. De premie van het Vlaamse gewest wordt als volgt vastgesteld (…): 243.884,61 euro. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Toegang Milieupark Koksijde voor tweedeverblijvers 

 

De dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de gemeente Koksijde wenst enkele 

verduidelijkingen te maken wat de toegang betreft van het Milieupark voor tweede verblijvers. 

Sinds kort is het Milieupark enkel toegankelijk met e-id of K-pas. 

De tweedeverblijvers moeten rekening houden met volgende richtlijnen:  

 Wie zelf geregistreerd is als tweedeverblijver, kan binnen met zijn Belgische e-id.  

 Wie niet zelf geregistreerd is als tweedeverblijver, maar toch toegang zou moeten krijgen 

(meest voorkomend: echtgenote die niet persoonlijk geregistreerd staat als tweedeverblijver), 

wordt aangeraden om een K-pas aan te kopen. Omdat daar ook andere voordelen aan 

gekoppeld zijn waar de betrokkene recht op heeft en mogelijks in geïnteresseerd is. Dat is ook de 

enige manier om buitenlandse tweedeverblijvers zonder Belgische e-id automatisch toegang te 

geven. 

K-pas-houders worden op dit ogenblik nog manueel binnen gelaten door de parkwachters, vanaf eind 

maart (tegen de paasvakantie) kan de slagboom automatisch geopend worden met een K-pas. 

 

K-pas 

De K-pas voor tweedeverblijvers is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme, Zeelaan 303 op vertoon van 

identiteitskaart en aanslagbiljet. Kostprijs is 5 euro/kaart (gratis voor kinderen t.e.m. 11 jaar).  

De geldigheidsduur is 2 jaar. 

Met een K-pas geniet je van volgende voordelen: 

• gratis toegang tot het NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum 

• gratis toegang tot het Abdijmuseum Ten Duinen 

• 15% korting op het lidgeld en greenfee bij Koksijde Golf ter Hille 

• gratis toegang tot het containerpark 

• huur sportaccommodatie aan dezelfde prijs als inwoners 

• voorrang voor inschrijving voor alle sportkampen (enkel geldig indien de ouders tweedeverblijvers zijn) 

• toegang Hogeblekkerbad aan €1 voor 55+ op dinsdag tussen 15.45 u en 16.15 u (niet tijdens 

schoolvakanties) 

• Toegang Paul Delvauxmuseum : reductietarief €7 ( in plaats van €10) 

• Sunparks Oostduinkerke: 50% korting op een zwembeurt, 25% op sportfaciliteiten, 1+1 actie voor 

toegang tot de welness(aquabalie) 

Info K-pas: Dienst Toerisme - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde - Tel.  +32 (0)58 51 29 10 - 

toerisme@koksijde.be  - www.visitkoksijde.be  

Info Milieupark: Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling - Jan Vandromme  

diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling - T. 058/ 53 34 39 – milieu@koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuw in Koksijde: Buitenspeeldag 

Op woensdag 19 april is de televisie hopeloos defect, alle schermen slaan die namiddag zwart uit. Tijd 

dus om buiten te spelen… De jeugddienst had de bui al zien hangen, maar bedacht een oplossing: de 

Buitenspeeldag, van 14 tot 17 u. op drie plaatsen. 

- Witte Burg: race tegen elkaar met fietsen of go-carts 

- Noordduinen: bouw een kamp of leer jongleren 

- Kerkepanne: versla de koning met Viking-kubb of speel petanque tegen oma of opa 

Gratis toegang. Ouders (of grootouders) moeten de kinderen wel begeleiden. 

 

Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be. 

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wijziging reglement honden op het strand 

De Koksijdse gemeenteraad wijzigde de regeling inzake honden op het strand. Nieuw is dat 

honden vanaf de komende zomer ook buiten de gedoogzones op het strand toegelaten zijn 

voor 10.30 u. en na 18.30 u. van 1 juni tot 15 september (uiteraard aan de leiband zoals ook 

vroeger het geval was). 

 

Volgende bepalingen blijven van kracht: 

* De toegang met honden is verboden op het strand en in het strandwater van 1 juni tot en met 15 

september tussen 10.30 en 18.30 u. 

 

* Honden zijn steeds toegelaten in drie gedoogzones op het strand: 

Zone 1: tussen de grensscheiding met De Panne en het Lucionplein 

Zone 2: tussen de Vredestraat en Sint-André 

Zone 3: tussen de Fairybankhelling en de Westenwindhelling 

Deze zones worden aangeduid door een blauw bord met de figuur van een witte hond. 

 

Analoge omschrijving 

Dergelijke materie kan snel tot verwarring leiden. Daarom nog andere omschrijving met dezelfde 

betekenis: 

- In de gedoogzones mogen honden ALTIJD op het strand. 

- Buiten die zones mogen honden vanaf 16 september tot 31 mei ALTIJD op het strand. 

- Buiten die zones mogen honden vanaf 1 juni tot 15 september UITSLUITEND tussen 18.30 en 10 u. op 

het strand. 

 

Info:  

Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 34 39 – milieu@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Heraanleg Hof ter Hillestraat en nieuw fietspad Nieuwstraat 

In zitting van 20 februari ging de gemeenteraad eenparig akkoord om onderhoudswerken uit 

te voeren aan de Hof ter Hillestraat en de Nieuwstraat in Wulpen. Beiden straten vormen 

samen één aanbestedingsdossier dat unaniem werd goedgekeurd voor een raming van 

334.198 euro. Eigenlijk zijn ze het sluitstuk van de omgevingswerken bij het golfterrein. 

 

Hof ter Hillestraat – Over een afstand van 350 m bevindt de Hof ter Hillestraat zich in slechte staat van 

het dagcentrum De Bollaard tot het kanaal. Het asfalt is op enkele plaatsen gescheurd, er zijn 

verzakkingen, toplagen zijn op sommige plaatsen weggesleten, er is waterstagnatie, enz. Dit gedeelte zal 

dus hersteld worden. Volgende ingrepen zullen gebeuren: goede fundering, lichte verhoging van het peil 

om waterstagnatie te vermijden, vervanging van het asfalt door cementbeton wat duurzamer is. 

 

Nieuwstraat – Het huidig tweerichtingsfietspad dient volledig vernieuwd om diverse redenen: de 

beperkte breedte (ca. 1,65 m) voldoet niet aan de fietsrichtlijnen, het is van de rijweg gescheiden door 

schrikkasseien, het asfalt is gebarsten en verzakt, bij huidige en vroegere bomen is het omhoog gedrukt. 

Daarom komt er van de Toekomstlaan tot het kanaal een nieuw tweerichtingsfietspad van 3 m breed in 

duurzaam rood cementbeton. De rijweg wordt versmald tot 4,40 m. 

 

Foto: langs de Nieuwstraat komt er een volledig nieuw tweerichtingsfietspad van 3 m breed. 

Foto: van het dagcentrum De Bollaard (rechtsboven) tot het kanaal wordt de Hof ter Hillestraat hersteld. 

 

Bekijk de gemeenteraad live via www.koksijde.be/streaming 

Info: http://www.koksijde.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Journalist Eric Goens ereburger 

In zitting van 20 februari heeft de gemeenteraad eenparig de titel van ereburger toegekend 

aan journalist Eric Goens omwille van zijn verdiensten voor de gemeente Koksijde. 

 

Eric Goens is een kind van de zee en in het bijzonder van Koksijde. Hij werd geboren in Nieuwpoort in 

1969 als tweede zoon van gewezen gemeenteraadslid Hugo Goens en Rogianne Gaytant en groeide op in 

Koksijde-Dorp. Grootvader René Goens was bij zijn overlijden in 2008 de oudste paardenvisser van 

Koksijde-Oostduinkerke. 

Eric studeerde politieke wetenschappen aan l'Institut de Sciences Politiques in Parijs en journalistiek aan 

de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Als journalist startte hij bij De Morgen en ging vervolgens aan 

de slag bij Panorama/De Post. Van 1991 tot 2001 was hij sportverslaggever bij betaalzender Canal Plus, 

waar hij instond voor het commentaar bij de rechtstreekse verslaggeving van NBA-wedstrijden. Dan 

volgde een periode als journalist bij eerst Humo en nadien Bonanza. 

Van 2001 tot 2011 stond hij aan het hoofd van de nieuwsdienst van de Vlaamse commerciële omroep 

VTM, eerst als hoofdredacteur, later als directeur Informatie. Daarna werkte hij enige tijd voor 

Woestijnvis. Hij werd na 2011 zaakvoerder van het productiehuis Het Nieuwshuis, verantwoordelijk voor 

reportages als Kroost (VIER), Molenbeek (Eén), Niveau 4[2] (VIER) en Onze dochter heet Delphine 

(VIER/RTL). Momenteel scoort hij hoge toppen in de kijkcijfers met Het Huis (Eén). 

Eric Goens neemt elke gelegenheid te baat om “zijn” Koksijde in de picture te zetten. Met deze staat van 

verdiensten verleende de gemeenteraad hem de titel van ereburger van Koksijde. 

 

De huldiging wordt voorzien op zaterdag 20 mei om 11.30 uur in de kokpit van het gemeentehuis.  

 

Foto 

Eric Goens, nieuwe ereburger van Koksijde. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ontwerp van beheerplan voor Koksijdse duinen in de kijker 

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een ontwerp beheerplan klaar inzake maatregelen 

voor inrichting en beheer voor zo’n 250 ha duinen op het grondgebied van Koksijde. Concreet 

gaat het o.a. over de Oostvoorduinen (achter het kerkhof in Oostduinkerke), de Plaatsduinen, 

de Hoge Blekker, de Schipgatduinen, delen van Ter Yde en de Doornpanne, de Beleinderduinen 

en een aantal kleinere zones. Om dit ontwerp bekend te maken zijn er een infoavond, drie 

wandelingen en een tentoonstelling gepland. Er loopt ook een openbaar onderzoek van 28 

april tot 29 mei. 

 

De samenstelling van het beheerplan past in het kader van het door de Europese Commissie 

meegefinancierd LIFE+ Natuurproject ‘FLANDRE’ voor de grensoverschrijdende duinengordel tussen 

Duinkerke en Westende. Alvast een groot deel van die duinen op Belgisch grondgebied zijn eigendom van 

of worden beheerd door het Vlaams gewest. 

Het ontwerp beheerplan stelt inrichtings- en beheermaatregelen voor die de natuurkwaliteit sterk moeten 

verbeteren en, afhankelijk van de draagkracht van de gebieden, een duurzame toegankelijkheid voor 

wandelaars, mountainbikers en ruiters moeten verzekeren. Plaatselijk worden ook speel- en struinzones 

voorzien. 

 

Infoavond en wandelingen 

Geïnteresseerde bewoners krijgen nu de gelegenheid om kennis te maken met de voorgestelde 

maatregelen en in dialoog te treden met de ontwerpers en de beheerders van de betrokken 

duingebieden. Ook de gemeente Koksijde hoort graag jouw mening tijdens: 

* een informatieavond op dinsdag 25 april om 20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde 

* een geleide wandeling in de Belvedèreduinen (tussen de Robert Vandammestraat en Ten Bogaerde) op 

zaterdag 13 mei om 10 u., vertrek op de parking van de Hypermarkt Carrefour. 

* een geleide wandeling in de Schipgatduinen op zaterdag 13 mei om 14 u., vertrek aan het natuur-

educatief centrum Duinenhuis (Bettystraat, Koksijde) 

* een geleide wandeling in de Oostvoorduinen op zondag 21 mei om 14 u., vertrek aan de meest 

zuidelijk gelegen parking van Sunparks Oostduinkerke langs de Karthuizerstraat (dichtst bij 

Nieuwpoortsteenweg) 

 

Openbaar onderzoek 

Het ontwerp wordt ook onderworpen aan een openbaar onderzoek dat zal lopen van vrijdag 28 april tot 

en met maandag 29 mei. Het document kan elke werkdag van 9 tot 12 u. en op maandag en woensdag 

ook van 13.30 tot 16 u. ingezien worden bij de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling in het 

gemeentehuis. 

Opmerkingen en bezwaren moeten schriftelijk ingediend worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos, 

Vlaams Administratief Centrum Jacob van Maerlant, Koning Albert I–laan ½, bus 74, 8200 Brugge (Sint-

Michiels). 



 

P 12/39 

 

Tentoonstelling 

Om meer te weten te komen over de unieke natuurrijkdom van de grensoverschrijdende duinengordel en 

over het LIFE+ natuurproject kan je tot zondag 18 juni de tentoonstelling bezoeken in het IWVA- 

Bezoekerscentrum Doornpanne, Doornpannestraat 1, te 8670 Koksijde-Oostduinkerke. 

 

LIFE 

LIFE staat voor L’Instrument Financier européen pour l’Environnement en FLANDRE voor Flemish And 

North French Dunes Restoration. Het LIFE+ FLANDRE project heeft een totaal kostenplaatje van 4,066 

miljoen euro waarvan de Europese Unie 50% meefinanciert via het LIFE-programma. Het project startte 

op 2 september 2013. De uitvoeringstermijn loopt nog tot 1 maart 2020. De kustduinen die het 

projectgebied van LIFE+ FLANDRE vormen, beslaan in totaal 3.280 ha waarvan 2.200 ha op Belgisch en 

1.080 ha op Frans grondgebied. 

 

Info: www.lifeflandre.be 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Acht bejaardenwoningen klaar in de nieuwe Bert 
Bijnensstraat 

Op het vroeger gemeenteterrein dat wat verloren lag tussen de Groenstraat en de Matexi-wijk 

in Koksijde heeft de Woonmaatschappij IJzer & Zee van oktober 2015 tot half februari 2017 

acht bejaardenwoningen gerealiseerd. Ze kosten samen 1,091 miljoen euro. De acht huizen 

zijn intussen al door de maatschappij toegewezen. 

 

“Het betreft bejaardenwoningen met één slaapkamer, ideaal voor senioren” zegt Frans Verhegge, 

voorzitter van de Woonmaatschappij IJzer & Zee. “Ze zijn volledig rolstoeltoegankelijk en uitgerust met 

een inloopdouche. Door de speciale aandacht voor isolatie en luchtdichtheid zullen de verwarmingskosten 

zeer laag zijn. Er wordt gebruik gemaakt van zonnecellen voor de verwarming van de woningen en het 

verwarmen van het douchewater.” De ontwerper is architect Johan Bonquet uit Koksijde. 

Burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Albert Serpieters van Huisvesting beklemtonen dat de 

woningen er gekomen zijn dankzij de goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en de 

bouwmaatschappij. 

Ondertussen is ook de nieuwe straat – de Bert Bijnensstraat - aangelegd met groen en parkings. Deze 

werken werden 100% gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest voor een bedrag van 107.000 euro. 

 

Wie wil inschrijven voor een huurwoning wendt zich tot Woonmaatschappij IJzer & Zee:  

058 31 22 40 of  - info@ijzerenzee.be, www.ijzerenzee.be 

 

Foto 

Burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen van Huisvesting Albert Serpieters, voorzitter Frans 

Verhegge, directeurs Patrick Verbrugge en Charles Deconinck van Woonmaatschappij IJzer & Zee met 

enkele bewoners van de Bert Bijnensstraat. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Strandophogingen in Sint-Idesbald 

In opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid 

is de Deense baggerfirma Rohde Nielsen op maandag 20 maart gestart met 

strandophogingswerken in De Panne. Vanaf maandag 10 april (2de week van de paasvakantie) 

worden gelijkaardige werken op het strand van Sint-Idesbald uitgevoerd. 

In Koksijde wordt drie weken gewerkt tussen de grens met De Panne en Ster der Zee. De centrale zuiger 

(buis van 500 m, haaks op de kustlijn) zal centraal in deze zone liggen. Er zal eerst opgespoten worden 

richting De Panne, daarna richting Ster der Zee. 

De aannemer zal de telkens wijzigende werkzone (grenzend aan de zee) goed afbakenen. Die zone zal 

vrij beperkt zijn en schuift dus op. Het strand blijft grotendeels toegankelijk. Zand wordt door 

baggerschepen op zee gewonnen. Op het strand zullen machines overdag (als het klaar is) in de 

afgebakende zone heen en weer rijden om zand op zijn plaats te brengen. Uit het zand wordt het water 

verwijderd om drijfzand te voorkomen. De aannemer mag 7d/7 en 24u/24 werken met uitzondering van 

het paasweekend. 

Einde van de werken rond 30 april. 
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Kwart minder zwerfvuil tijdens actie in Koksijde    

Op zaterdag 18 maart 2017 vond de grote zwerfvuilopruimactie van de IVVO in de Westhoek 

en aan de Westkust plaats. Ook in Koksijde staken opnieuw veertien verenigingen de handen 

uit de mouwen. Met een mooi resultaat! Want dit jaar werd minder zwerfvuil aangetroffen, 

klonk het bij veel ervaren deelnemers. 

 

Schepen van Leefmilieu Albert Serpieters beaamt: ‘de cijfers bevestigen inderdaad wat velen al tijdens de 

actie aanvoelden, er werd ruim 25% minder zwerfvuil ingezameld in vergelijking met de acties van de 

voorbije jaren. Dat is hoopgevend. Maar laat het duidelijk zijn, het zwerfvuilprobleem is niet opgelost. 

Wie mee deed, heeft het maar al te goed gezien: nog steeds worden we geconfronteerd met plastic 

flessen, blikken, zakjes tot zelfs batterijen en een afgedankte televisie in de bermen en duinen. Dat is 

niet meer van deze tijd.’ 

 

‘En dus rusten we niet op onze lauweren’, vervolgt schepen Serpieters: ‘Koksijde werd onlangs 

geselecteerd als één van de partnergemeentes van ‘Vlaanderen Mooi’ (een samenwerkingsverband van 

OVAM, de VVSG, het kabinet van minister Schauvliege en FostPlus) en ontvangt daardoor 70.000 euro 

om extra acties tegen zwerfvuil en sluikstorten te voeren in 2017 en 2018. We steken de komende 

maanden dus nog een tand bij voor een nog mooier Koksijde.’  

 

‘Maar wat me bovenal blijft bekoren, is het enthousiasme waarmee de deelnemers aan de slag gaan voor 

een mooi Koksijde. Dat is echt hartverwarmend’, besluit schepen Serpieters. 

 

Deelnemende verenigingen:  

Natuurpunt Westkust, De Spanjaardbank, De Gernoarskruwers, Strandwerkgroep, Vriendenkring 

Brandweer Koksijde, Tandem vzw, De Juttertjes, Think Pink, Hondenclub de Westhoek, De Slepers, Huize 

Rozenwingerd, Petanque club Koksijde en onze surfclubs tijdens de Eneco Clean Beach Cup op zondag 26 

maart.  

 

Info:  

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be 

 

Als bijlage: groepsfoto’s met de deelnemende verenigingen (bij het ingezamelde zwerfvuil)  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstelling in het Paul Delvauxmuseum - Delvaux, 
uitnodiging voor een verhaal 

Het Paul Delvauxmuseum opent het seizoen 2017 met het tweede luik van de cyclus gewijd 

aan Delvaux en de gravure. Dit deel belicht de literaire samenwerkingen en onthult de 

vruchtbare contacten die Delvaux met talrijke letterkundigen onderhield. Deze expo loopt van 

1 april tot 30 juli. 

De kunstschilder liet zich doordringen van het universum van Paul Eluard, Claude Spaak, 

Jacques Meuris, Franz Hellens en Alain Robbe-Grillet. Hij illustreerde hun werken met 

gravures die initieel bedoeld waren om samen in zeldzame en luxueuze uitgaven gebundeld te 

worden. 

 

 

Derde luik 

Vanaf 1 augustus ontluikt het derde en laatste deel (van 1 augustus tot 8 januari 2018) een nieuw facet: 

de verni mou-techniek. Dit nieuwe aspect, ook crayonmanier genoemd, is een ode aan het levendige 

karakter van Delvaux die zich op het einde van zijn leven nog een nieuwe techniek eigen maakt. 

Aangemoedigd door zijn neef Charles Van Deun vindt Delvaux met deze techniek - waarbij de te etsen 

tekening met een potlood aangebracht wordt - het plezier terug dat tekenen hem geeft. Heel fijne 

werken die de fundamentele plaats van de vrouwelijke figuur laten zien. 

 

Feestjaar 

In 2017 wordt ook de 120ste verjaardag van de kunstenaar Paul Delvaux gevierd. Een rijkgevuld feestjaar 

met talrijke evenementen. Wordt vervolgd. 

Het Paul Delvauxmuseum is weer open vanaf 1 april. Zowel de vaste collectie als de tijdelijke 

tentoonstellingen zijn voor inwoners van Koksijde gratis toegankelijk. 

Openingsuren  1 april-31 augustus: dinsdag-zondag, 10.30-17.30 u. / 1 september-8 januari: 

donderdag-zondag, 10.30-17.30 u. 

 

Foto 

Ets Léda, 1969, Oost-Indische inkt op papier. Illustratie van een gedicht van Eluard. © Foundation Paul 

Delvaux 
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Voortentoonstelling Getij-Dingen04 in het gemeentehuis van 
Koksijde 

Ben je benieuwd naar de nieuwe ontwerpen voor de kunstmanifestatie Getij-Dingen04, aan de 

laagwaterlijn in 2018? Die kan je van 1 tot 14 april 2017 (tijdens de paasvakantie) 

bewonderen in het atrium van het gemeentehuis. De kandidaat-exposanten stellen er hun 

ontwerpen voor. Uit deze reeks kiest de jury de vijftien werken waarmee ze letterlijk en 

figuurlijk in zee zal gaan voor Getij-Dingen04 in 2018. 

 

De vierde editie van Getij-Dingen belooft een uitzonderlijke openluchttentoonstelling te worden op de 

stranden van Koksijde. Vijftien geselecteerde kunstenaars gaan de confrontatie aan met de zee. Elk werk 

wordt vastgemaakt aan een meetpaal op het strand. Het kunstwerk wordt hierdoor bij vloed tweemaal 

per dag ondergedompeld. Van maart tot oktober 2018 verdrinken de kunstwerken in het zoute water. 

Kom naar de voortentoonstelling en bewonder de artistieke ontwerpen, de maquettes, schetsen en foto’s 

om te zien welke kunstenaars hun plaats op het strand verdienen. 

 

Het gemeentehuis is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 12 u. en op maandag en woensdag ook 

van 13.30 tot 16 u. 

 

Foto 

 

Info: 

Dienst Cultuur en Erfgoed 

058/53 34 40 

cultuur@koksijde.be 
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C.c. CasinoKoksijde strikt internationaal 
kamermuziekfestival Arte Amanti 

De achtste editie van het internationaal kamermuziekfestival Arte Amanti strijkt op zondag 2 

april voor de eerste keer neer in de Abdijhoeve Ten Bogaerde. Dit festival organiseert in maart 

en april concerten opgebouwd zoals rock- of popconcerten met een voorprogramma en 

hoofdact op uitzonderlijke locaties in Vlaanderen. 

 

Cellist en componist Felix Vermeirsch, afkomstig uit Nieuwpoort, is amper zeventien, maar hij is een 

natuurtalent en won intussen al heel wat prijzen. Hij studeert sinds 2013 cello aan de wereldberoemde 

Kronberg Academy bij de jonge Hongaarse stercellist Istvan Vardai. Sinds 2016 studeert hij ook cello aan 

het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bij France Springuel. Felix volgde masterclasses bij heel wat 

grote namen zoals o.m. Roel Dieltiens, eerder al te gast op Klassiek op Zondag. 

Felix speelt het voorprogramma van de Bulgaarse pianiste Victoria Vassilenko, een internationaal rijzende 

ster. Sinds 2016 is Victoria artist in residence aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, onder de hoede 

van Louise Lortie. In oktober 2016 won ze de eerste prijs in de George Enescu International Competition. 

Victoria Vassilenko brengt Nocturne Op. 62, No. 1 van Chopin, Suite Pour le Piano van Claude Debussy en 

Piano Sonata No. 6, Op. 82 van Prokofiev. 

 

Dit extra Klassiek Op Zondag-concert vindt plaats op zondag 2 april om 11 u. in Abdijhoeve Ten 

Bogaerde.  

Tickets 12 euro, <26 j. 6 euro, via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

Foto 

De Bulgaarse pianiste Victoria Vassilenko, een internationaal rijzende ster. 
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Plezier verzekerd met Koksijde Kids 

Het grote gratis kinderevenement Koksijde Kids vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 april. 

Twee dagen lang valt er dan van 10.30 tot 18 u. weer een supertof weekend met vele 

megacoole attracties voor alle leeftijden te beleven. De Zeelaan, het Theaterplein voor het 

gemeentehuis en het Casinoplein worden weer een grandioos speeldorp voor kleine en grotere 

kinderen. 

 Voor de allerkleinsten: een echt kleuterdorp, springkastelen, disco springkasteel, klauterparcours, 

grimestand en nog veel meer. 

 Voor de kleuters: kleuterfietsen, racepiste, hindernissenbanen, voetbal rodeo, gekke fietsen, 

springkastelen. 

 Voor de tieners: Wipe-out-balls, klimmuur, bungee trampoline, game zone (race challenge, 

vluchtsimulator, voetbal & xbox move), mega base jump, space-bikes en spider-toren XXL. 

 

Pimeur:  

Adrenalator - Trotseer de snelheid van de Adrenalator en haal de top vooraleer je tegenstander hem 

bereikt. De tegen-de-richting-draaiende loopbanden zijn in snelheid regelbaar waardoor de Adrenalator 

voor jong en oud een zware fysieke challenge inhoudt. Glij vervolgens weer naar beneden om de 

moeilijke beklimming opnieuw in te zetten. 

 

Lasergame - In de verduisterde feestzaal van c.c. CasinoKoksijde kan je je wagen aan een spannende 

lasergame. Je kan er je tegenspelers met een laser-gun uitschakelen. De lasershooting gebeurt in 

groepjes van 10 spelers, vooraf inschrijven is niet noodzakelijk. Meld je ter plaatse aan. Prijs 2 euro per 

persoon. 

 

Info:  

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Spartarun: avontuurlijke loop voor het gezin 

Op zaterdag 15 april is het strand van Koksijde voor de tweede keer het decor van de Junior 

Spartarun. Jongereneventorganisator Yourin vertaalt zo de loophype naar jongeren en 

gezinnen. Aan de eerste editie van de Junior Spartarun namen 500 kinderen vanaf 7 jaar deel. 

 

Er zal op het strand weer een uitdagend en avontuurlijk parcours met 15 hindernissen uitgestippeld 

worden. Deelnemers zijn vrij om om-ter-snelst, om-ter-mooist of om-ter-hulpvaardigst de omloop af te 

leggen. Start 14 u., einde 16 u. Er zijn drie leeftijdsgroepen met eigen vertrektijden: 7-10 j., 11-12 j., 

13-15 j. 

Organisator Geert Torfs: “We voorzien begeleiders zodat iedereen de hindernissen kan overwinnen. 

Uiteraard willen we ook de ouders, peters en meters enz. motiveren om samen met hun kinderen de 

uitdaging aan te gaan. Zo wordt de Junior Spartarun een echte sportieve familieuitstap.” 

Voorbereiding is niet nodig, wie de Facebookpagina van Yourin volgt, krijgt heel wat tips.  

 

Info: www.yourin.be/events/spartarun  

Tips op www.facebook.com/yourin.be  

Het aantal plaatsen is beperkt. Tickets 10 euro, via de website van Yourin. 

 

Foto 
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Bloemenjaarmarkt 

Op paaszaterdag 15 april geurt en kleurt de Zeelaan ter gelegenheid van de 66ste editie van 

de bloemenjaarmarkt (8 tot 17 u.) die ook geldt als de start van het nieuwe toeristische 

seizoen. Bloem- en tuinliefhebbers vinden er hun gading en inspiratie in het grote aanbod. 

Uiteraard vrij toegankelijk voor het publiek. 

 

Zo’n 30 standhouders bieden een zeer uiteenlopend assortiment aan: een ruime keuze aan voorjaars- en 

zomerbloeiende perkplanten, bloembollen en –knollen, vetplantjes, heesters, coniferen maar ook 

kamerplanten en snijbloemen. 

Nieuw: 

Deze keer kan u zich gezellig laten verwennen door stoere tuinmannen die jouw bloemen en planten met 

de kruiwagen helemaal gratis naar uw wagen brengen. Je hoeft dus helemaal niet te sleuren met je 

aankopen… Laat je maar eens goed bedienen!  

 

Flanerend door de Zeelaan brengt een leuke dixieband tussen 14 en 17 u. sfeer en animo met hun jazzy 

repertoire. 

Parkeren: 1 uur gratis in de ondergrondse parking van c.c. CasinoKoksijde. 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be. 
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Paasactiviteiten in gemeentelijke musea 

I. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN 

Woensdag 5 april 

* 14.30 u., Family@TenDuinen: workshop Een pluim voor schrijven (10-14 j.).  

Een duik in de geschiedenis van het schrift. Ontdek wat er bij dit monnikenwerk al kwam kijken! In het 

aansluitend creatief atelier maken de kinderen een boekje, leren ze enkele zwierige gotische letters 

schrijven en bedenken ze een originele slotboodschap. Inschrijven (max. 15 deelnemers) 

abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Prijs 2 euro, duur 2 u. Tegelijk museumrondleiding voor 

(groot)ouders. 

 

* 14.30 u., Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 

Bezoek (1,5 u.) met gids (N) voor volwassenen, gratis voor inwoners en K-pas-houders, anderen 

reguliere toegangsprijs. 

 

Donderdag 6 april 

* 14.30 u., rondleiding (F), gids inbegrepen in het regulier toegangsticket.  

 

Woensdag 12 april 

* 14.30 u., Family@TenDuinen: rondleiding met quiz (10-14 j.).  

Met een gids verken je het museum. Je leert de belangrijkste zaken over de abdij en het dagelijkse leven 

van de monniken. Wie goed oplet heeft een streepje voor, want na de rondleiding volgt een leuke quiz! 

Inschrijven (max. 25 deelnemers) abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Prijs 2 euro (gidsbeurt 

inbegrepen in het toegangsticket), duur 2 u. Tegelijk museumrondleiding voor (groot)ouders. 

 

* 14.30 u., rondleiding en bierdegustatie. Soms gaat erfgoed door de maag. Je komt te weten waar de 

abdijbrouwerij stond en hoe de monniken met alcohol omgingen. Afronding met degustatie van de vier 

Idesbaldbieren. Prijs toegangsticket museum + 4 euro voor de degustatie, inschr. (max. 20 deelnemers) 

abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. 

Foto van de vier Baaldjebieren 

 

Donderdag 13 april 

* 14.30 u., rondleiding (F), gids inbegrepen in het regulier toegangsticket (Visite guidée en français. Le 

guide est compris dans le prix d’entrée.) 

Foto 
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II NAVIGO – NATIONAAL VISSERIJMUSEUM 

Tijdens de paasvakantie zijn er op vrijdag coole workshops in het NAVIGO-museum. Op hetzelfde 

moment vindt een rondleiding plaats voor volwassenen. Zo vervelen (groot)ouders zich niet terwijl de 

kinderen toffe dingen doen, zien en leren. Inschrijven via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be 

 

Vrijdag 7 april 

* 14.30-16 u., workshop voor kleuters (3-6 j. / 2 euro per kind): Visje, visje in de zee.  

Zwem mee, knutselen, verhaaltjes vertellen en de wereld van de visjes ontdekken. 

 

Vrijdag 14 april 

* 14.30-16 u., workshop voor kinderen (6-10 j. / 2 euro per kind): zelfportret van een zeemeermin of 

zeemeerman.  

Duizenden jaren geleden kropen we uit de zee. Onze schubben en vinnen zijn we ondertussen verloren, 

of zijn dat zwemvliezen tussen mijn tenen? Een zelfportret maken waarin we op zoek gaan naar de zee in 

elk van ons. Echte zeemeermannen en -minnen mogen dit niet missen! 

Foto knutselen 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 
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Jeugddienst Koksijde: kinderfilms in de paasvakantie & the 
battle of the dj’s.  

Kinderfilms in de paasvakantie 

Aanvang telkens om 14.30 u in de PIT.  

Toegang: 2,50 euro per film, reserveren via jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. 

* Dinsdag 4 april: Baas in eigen bos 4 - Er sluipt een weerwolf rond in het bos. Jager Shaw wil hem 

doden maar brengt het leven van alle dieren in gevaar. Boog, Elliot en Mr. Weenie moeten al hun schrik 

overboord gooien om de ongrijpbare weerwolf op te sporen en zo het jachtseizoen te stoppen. 

Foto 

* Dinsdag 11 april: The Good Dinosaur - Dino Arlo sluit vriendschap met een mensenkind en noemt 

hem Spot. Samen beleven ze een spannende ontdekkingsreis door een mysterieus landschap. De 

onzekere Arlo leert zijn angsten overwinnen en ontdekt wat hij allemaal kan. 

Foto 

 

The battle of the dj’s 

Plaatselijke draaierstalenten nemen het op vrijdag 28 april vanaf 21 u. in jeugdhuis de PIT tegen elkaar 

op. Elke inschrijver krijgt een half uur om de jury en het publiek te overtuigen. Moedig je favoriete lokale 

dj aan. Hij/zij heeft jouw steun nodig om te winnen. De winnaar gaat naar huis met 100 euro en een 

plaats op het volgende event van de PIT. Reden genoeg om te supporteren. Gratis toegang. 

 

Info: www.depit.be 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Sterrenkijken - De Sterrenjutters openen de sterrenwacht elke derde vrijdag van de maand. Tijdens 

de paasvakantie is de sterrenwacht ook open op vrijdag 7 en 14 april vanaf 20 u. en op vrijdag 21 april 

van vanaf 21 u. 

* Yoga op het dak van de duinen – Op ma 10, wo 12, do 13 en za 15 april van 9.30 tot 10.30 u. Met 

yoga-instructrice en ex-topsportster Sigrid Rondelez. Matje, deken en kussentje meebrengen. Prijs 6 euro 

per les (max. 20 deelnemers), inschrijven verplicht bij duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

* Workshop voor kinderen (7 > 14 j.): natuurlijke badbruisfiguren en –zeezout – Op wo 12 april 

van 14 tot 16.30 u. met herboriste Erika Leuridan. Prijs 9 euro (incl. een gevuld zakje bruisballen en een 

flesje badzout voor thuis). Inschrijven (max. 15 deelnemers) vóór 5 april via duinenhuis@koksijde.be, 

058 52 48 17. 

* Cursus fotografie Lightroom - Op zondag 23, 30 april en 7, 14, 21 en 28 mei van 9 tot 12 u. met 

lesgever Walter Carels. Deze reeks vormt het slot van de basiscursus natuurfotografie waarvan 

deelnemers voorrang hebben bij inschrijving (max. 15, annulering bij minder dan 12 deelnemers). Org. 

en info: Natuurwerkgroep De Kerkuil, www.natuurwerkgroepdekerkuil.be. 

* Yogawandeldag – Op zaterdag 29 april van 9 tot 14 u. In de voormiddag een lange ontspannende 

yogales met lesgeefster ex-topsportster Sigrid Rondelez voor zowel beginnende als ervaren yogi. Daarna 

stevige wandeling op het strand en door de duinen. Picknick onderweg. Matje, deken en kussentje 

meebrengen. Prijs 15 euro, vooraf inschrijven (duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17) is aangeraden. 

* Workshop Op natuurlijke wijze de zomer in – Op dinsdag 2 mei om 19 u. Maak je eigen 

zonneproducten o.l.v. herboriste Katrien Bonnez met natuurlijke ingrediënten: een zonnecrème, een 

aftersun en een beschermende lippenbalsem. Deze producten neem je mee naar huis. Prijs 15 euro, 

inwoners 12,50 euro. Inschrijven vóór 25 april via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52, org i.s.m. 

VormingPlus. 

* Workshop vegetarische burgers – Op woensdag 3 mei om 19 u. voor alle geïnteresseerden. Leer 

met Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken, uit Assebroek) burgers maken op basis van granen, 

groenten en vegetarische eiwitten. Ontdek diverse passende bindmiddelen. Proef je zelfgemaakte 

vegetarische burger. Prijs 18 euro, inschrijven (max. 15 deelnemers) vóór 26 april via 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

* Eetbare planten – Fietsuitstap (2 u.) op zondag 7 mei om 14 u. op zoek naar eetbare planten. 

Workshop op maandag 8 mei om 19 u. om deze planten tot lekkere hapjes te verwerken. O.l.v. van 

herboriste Marjan Janssens. Prijs 15 euro (uitstap en workshop), inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 

058 52 48 17. 

* Cursus grassen, zeggen en russen – Op di 9,16 mei van 19 tot 22 u, za 20 mei, 3 en 17 juni van 14 

tot 17 u. Grasachtige planten hebben een slechte reputatie. Ze vormen weinig tot de verbeelding 

sprekende bloemen. Als je met een loep de bloeiwijzen van grassen bekijkt, betreed je wel een 

verbazingwekkende wereld. Lesgever is Hans Vermeulen. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 058 

52 48 17, prijs (syllabus incl.) 21 euro leden Natuurpunt, 24 euro voor anderen. Org. Natuurpunt 

Westkust i.s.m. het Duinenhuis. 
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Infonamiddag seniorenadviesraad over Alcohol en ouder 
worden 

De volgende medische infonamiddag van de seniorenadviesraad van het Sociaal Huis vindt 

plaats op dinsdag 18 april om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde. Jan Debaene (hoofdverpleger acute 

ouderenpsychiatrie in het AZ Sint-Jan Brugge) zal het hebben over Alcohol en ouder worden. 

De spreker is een expert op het vlak van ouderen en alcohol- en middelengebruik. 

 

Een op de vier Vlamingen tussen 55 en 75 jaar drinkt dagelijks alcohol. Bij een feest of een terrasje in de 

zon hoort vaak een glaasje alcohol. 55-plussers hebben meer vrije tijd dan de jongere generaties. Hun 

hele leven gaat er met de jaren anders uitzien. Vaak betekent dat meer gelegenheden om een glas 

alcohol te drinken. 

Niet zo onschuldig, want naarmate je ouder wordt, kan je minder goed tegen alcohol. Een geringe 

hoeveelheid alcohol kan al tot intoxicatie en schadelijke effecten leiden. Ook medicatie leidt in combinatie 

met alcohol of drugs tot een hoger risico op sociale- en gezondheidsproblemen. Extra aandacht voor deze 

problematiek is dan ook wenselijk. Volgende aspecten komen aan bod: wat doet alcohol met mij, hoeveel 

mag ik drinken, wanneer extra uitkijken, alcohol en medicijnen, waarom minder vaak beter is, tips voor 

een glaasje minder, alcohol en de fysiologische verandering bij het ouder worden. 

In de foyer wordt een moctailbar geplaatst met een gratis moctail voor alle aanwezigen. Er kunnen ook 

gratis moctail-recepten bekomen worden. 

Toegang 2 euro, moctail inbegrepen.  

 

Inschrijven bij: 

seniorenconsulent katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42, www.sociaalhuiskoksijde.be 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ontdek de luchtvaart in volle actie op het vliegveld Koksijde 

Onder het motto Ontdek de luchtvaart in volle actie vindt op zaterdag 22 april in 

samenwerking met de Vlaamse overheid de tweede editie van de Vlaamse Luchtvaartdag 

plaats. Niet alleen de grote luchthavens (Deurne, Wevelgem, Oostende en Zaventem), maar 

ook alle vliegclubs en -velden, de Vlaamse lucht- en ruimtevaartindustrie en Defensie houden 

dan opendeur voor de luchtvaartliefhebbers. En dus ook het vliegveld Koksijde, van 10 tot 18 

u. 

Luchtvaart is zoveel meer dan vliegen naar je droombestemming. Voor dringende medische interventies 

(bv. orgaantransport) en humanitaire hulpverlening is luchtvaart essentieel. Dankzij de luchthavens staat 

Vlaanderen in verbinding met de rest van de wereld en kan het invulling geven aan haar logistieke 

ambities binnen Europa. 

Luchtvaart is ook zoveel meer dan een piloot en een stewardess. Luchtvaart begint bij de opleidingen 

voor een van de bijna honderd specifieke beroepen. De échte kweekvijver voor een luchtvaartbaan 

vinden we in de 18 Vlaamse Motorvliegclubs; in de zweefvliegwereld en de modellenvliegerij, in de 

paraclubs op onze vliegvelden, in de technische scholen, universiteiten en opleidingscentra. 

 

Programma in Koksijde 

Het vliegveld Koksijde en de Royal West Aviation Club (WAC) nemen natuurlijk ook deel aan de Vlaamse 

Luchtvaartdag. Met op het menu o.m. volgend aanbod. 

* Niet alleen zullen de eigen clubtoestellen getoond worden, maar ook talloze bezoekende vliegtuigen en 

een aantal old timers. 

* Belangstellenden kunnen er alle info bekomen over de luchtvaartberoepen, de opleidingen tot piloot 

binnen de club, de technische aspecten en milieumaatregelen. 

* Er zijn uitzonderlijke historische en artistieke tentoonstellingen te bezichtigen in de abdijhoeve Ten 

Bogaerde: de geschiedenis van het vliegveld (ook tijdens WO I), de luchtoorlog in de Westhoek en in het 

Vlaamse luchtruim, kunstvoorwerpen uit gerecycleerd vliegtuigmateriaal, de luchtvaart in de kunst enz. 

* Initiatievluchten kunnen nu al aangevraagd en ingepland worden, voor, na of tijdens de luchtvaartdag 

(inschrijven op 058 31 23 67 of 0477 43 95 17). 

* In Ten Bogaerde bevindt zich ook een vluchtsimulator waarin vrijwilligers even kunnen proeven van 

een lesvlucht in een zéér moderne simulator van Belgische makelij. 

 

Info: http://mow-vlaanderen.be/luchtvaartdag2017 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Lenteconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde 

 

Op zaterdag 22 april speelt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde zijn jaarlijks 

lenteconcert om 20 u. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Dirigent Luc Note en zijn 

muzikanten brengen zoals steeds een gevarieerd programma. Gratis toegang. 

 

Het wordt een internationaal getint concert. Met nummers als Paris Montmartre en Paris sera toujours 

Paris probeert de harmonie de sfeer van de lichtstad op te roepen. Granada en Cabeza Compostizo zijn 

vurige Spaanse werken. Stevie Wonder en Colorado refereren elk op hun manier naar de Verenigde 

Staten, en met The winds of Taiwan neemt de harmonie de luisteraars zelfs mee naar het Verre Oosten. 

 

Meer info op www.kghk.be. 

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gedenkjaar Zalige Idesbald 1167-2017 en toekenning 
ereburgerschap abt Leo Van Schaverbeeck 

Het Genootschap van de Zalige Idesbald en de gemeente Koksijde gedenken in 2017 de 850ste 

verjaardag van het overlijden van abt Idesbald Van der Gracht in 1167. Om het gedenkjaar 

extra luister te geven wordt abt Leo Van Schaverbeeck van de Sint-Bernardusabdij Bornem de 

titel van ereburger van Koksijde toegekend. 

 

Het Genootschap van de Zalige Idesbaldus werd in 1994 in Koksijde opgericht om de devotie tot de 

Zalige Idesbald te bevorderen. De kring organiseert in april jaarlijks de bedevaart naar Baaldjes Kruus en 

op de eerste zondag van augustus een openluchtmis in het ruïneveld. 

 

Bedevaart (24 april) 

Abt Idesbald werd zalig verklaard in 1894 en is door de eeuwen heen patroon van de vissers, de 

landbouwers en de Vlaamse adel. Na 15 jaar monnik te zijn geweest, werd hij in 1155 de derde abt van 

de Duinenabdij, meteen de eerste abt uit de eigen gemeenschap. Abt Idesbald verwierf enkele nieuwe 

domeinen (o.a. het domein van Sinten in Noord-Frankrijk), zorgde voor een vernieuwing van de 

tolvrijheid en bevorderde de handelsbetrekkingen (wol) met Engeland, o.m. met een eigen vloot. 

Idesbald wordt o.a. aanroepen tegen koorts, jicht en reuma. 

De plechtigheid op maandag 24 april start om 14 u. in de O.L.V. ter Duinenkerk waar abt Leo de dienst 

voorgaat. Van daar wordt om 14.30 u. in processie gewandeld naar het kapelletje Baaldjes Kruus (Van 

Buggenhoutlaan) voor het zingen van Idesbalduslied. 

Deze uiting van volkse devotie verloopt in samenwerking met de Pastorale Eenheid Ster der Zee en de 

VVV. Lid worden van het Genootschap van de Zalige Idesbald kan door storting van 12,50 euro (of 

vrijwillig meer) op rek. nr. BE12 4748 3583 5192. Leden ontvangen drie keer per jaar gratis de 

nieuwsbrieven. 

 

Ereburger 

In zitting van 20 februari kende de gemeenteraad de titel van ereburger toe aan abt Leo van 

Schaverbeeck (°Temse, 1939) die in 1993 de 47ste abt van de cisterciënzerabdij Sint-Bernardus in 

Bornem werd. Vandaag is hij de laatste cisterciënzerabt van België. 

Abt Leo is de voorbije decennia een vaste gast in Koksijde. Lange tijd leidde hij afwisselend met abt 

Gerardus Hopstaken (1930-2016) van de cisterciënzerabdij Mariënkroon (Nederland) de plechtigheid in 

Koksijde. Toen abt Gerardus niet meer in staat was om naar Koksijde te komen, leidde abt Leo elk jaar 

de erediensten op de bedevaart en de openluchtmis. Zijn aanwezigheid geeft de plechtigheden een 

belangrijke meerwaarde. Door de jaren heen is ook een warme vriendschapsband ontstaan tussen het 

Genootschap en de abt. Abt Leo is al ereburger van de Zuid-Franse stad Gordes, waar de abdij van 

Senanque een nauwe band heeft met de Bernardusabdij van Bornem. 
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Programma gedenkjaar 

Ter gelegenheid van de 850ste verjaardag van het overlijden van abt Idesbald organiseert het 

genootschap enkele extra gedenkmomenten: 

* Zaterdag 22 april, 17 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk, jaarlijkse eucharistieviering voor de intenties 

van de bedevaarders, abt Leo Van Schaverbeeck gaat de dienst voor, met zang door het Sint-

Niklaaskoor. 

* Zondag 23 april, Koksijde-Bad, O.L.V. ter Duinenkerk, eucharistieviering om het gedenkjaar te starten. 

* Zondag 23 april, 16 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk, vesperdienst voor de Zalige Idesbald 

voorgegaan door abt Leo 

* Maandag 24 april, 14 u., bedevaart naar Baaldjes Kruus voorgegaan door abt Leo met assistentie van 

vele abten uit Vlaanderen 

* Zondag 6 augustus, ruïneveld Duinenabdij, openluchtmis door bisschop Lode Aerts van Brugge 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Foto 

De kapel Baaldjes Kruus in de Jacques Van Buggenhoutlaan. 

Foto 

Abt Leo Van Schaverbeeck, nieuwe ereburger van Koksijde. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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17de Erfgoeddag (23 april): een waaier activiteiten in het 
teken van Zorg 

Op zondag 23 april staat Koksijde klaar voor de 17de editie van Erfgoeddag. De dienst Cultuur 

& Erfgoed, de dienst Archief en de gemeentelijke musea focussen zich deze keer op het thema 

Zorg. Deze diensten zorgen enerzijds voor ons erfgoed, door onder andere de juiste bewaring 

en behandeling van objecten en geschriften toe te passen. Anderzijds is er ook de 

geschiedenis van de zorgsector die we graag in de kijker zetten. Een heel ruim thema… 

 

I. ABDIJMUSEUM TEN DUINEN 

Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde 

Het museum is doorlopend gratis te bezoeken van 10 tot 18 u. 

Info: 058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, www.tenduinen.be 

 

* Het Abdijmuseum zorgt ervoor (deel 1): begeleid depotonderzoek, 14.15 en 15.30 u. (duur 

30’) 

Collectieregistrator- en beheerder Gianna Hubert neemt je mee naar het ondergrondse depot. Hier liggen 

prachtige stukken die je nog nooit of zelden zag in de vaste museum-opstelling. Wat doet het 

Abdijmuseum om al die stukken te soigneren? Je komt het te weten tijdens een korte rondleiding. Een 

exclusieve kans! 

 

* Het Abdijmuseum zorgt ervoor (deel 2): begeleid sitebezoek, 14.45 u. (duur 45’) 

Gemeentearcheoloog en wetenschappelijk medewerker Alexander Lehouck leidt je in het ruïneveld rond 

tussen de oude muurrestanten van de Duinenabdij. Welke inspanningen levert de gemeente om de site 

toonbaar te houden? Waarom worden sommige archeologische ontdekkingen weer met zand bedekt? 

Alexander wacht je op met het betere graafwerk doorheen de geschiedenis van de site. 

 

* De handschriften van de Duinenabdij, 10.30 u. (reservatie noodzakelijk) 

Boeiende lezing door Evelien Hauwaerts, wetenschappelijk medewerker en catalograaf van de 

handschriftencollectie in de Openbare Bibliotheek Brugge. In het Abdijmuseum worden vaak 

Duinenhandschriften uit vooral het Brugse Grootseminarie getoond, maar het grootste deel van de 

collectie berust in de Brugse Openbare Bibliotheek. Een aanrader! I.s.m. Familiares de Dunis 

(Vriendenkring van het museum) 

Foto 
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II. NAVIGO-NATIONAAL VISSERIJMUSEUM 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

Het museum is doorlopend gratis te bezoeken van 14 tot 18 u. 

 

* Workshop om 16 u.: ICE op de korrel. Immaterieel cultureel erfgoed? UNESCO? Borgen? Wat 

hebben de garnaalvissers te paard van Oostduinkerke te maken met het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum? 

Het garnaalvissen te paard zoals beoefend in Oostduinkerke, is een eeuwenoude ambacht nauw 

verbonden met de natuur en afhankelijk van de elementen. Het NAVIGO-museum helpt ervoor zorgen 

dat dit ambacht wordt onderzocht, in beeld gebracht en dat het niet verloren gaat. Hoe pakt het museum 

dat aan? En welke accenten wil men in de toekomst toevoegen? 

Vooraf inschrijven via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. 

Foto 

 

III. VARIA 

1. Kapel Ster der Zee (Kon. Baan 126, Koksijde), tentoonstelling Zee-Zorg, 10-18 u. 

Wist je dat Jeanine Deckers (Soeur Sourire) vanaf 1959 zorgde voor zwakke kinderen in de Koksijdse 

vakantiekolonie Ster der Zee? En dat Eugénie Terlinck de eerste gasten ontving in hotel Terlinck? Wellicht 

doet ook de naam van oorlogsverpleegster Jeanne Delaunoy een belletje rinkelen? Leer meer over deze 

boeiende vrouwen tijdens de expo Zee-Zorg met randanimatie van 13 tot 18 u. 

Info: dienst Cultuur & Erfgoed, cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40. 

 

2. Demo Be"zorg"d om ons geheugen - Archieven in het gemeentehuis in Koksijde en in het 

erfgoedhuis in Oostduinkerke, 10-18 u. 

Kom snuisteren in het uitgebreide archief van het gemeentehuis in Koksijde en maak kennis met de 

collectie van het Erfgoedhuis in Oostduinkerke. De archivaris en haar medewerkers tonen doorlopend 

o.m. enkele restauratietechnieken en geven duiding bij het verpakken van kostbare archiefstukken. Een 

aanrader! 

Info: dienst Archief, gemeentehuis (-1), Zeelaan 303 / Erfgoedhuis, Leopold II-laan 2, Oostduinkerke 

I 058 53 30 71, archief@koksijde.be 

 

3. Dorpsplaats, Wulpen, rondleiding: de legendes van Sint-Godelieve en Sint-Willibrordus, 11 

en 13.30 u. 

Wulpen kent zijn heiligen: Sint-Willibrordus en Sint-Godelieve. Hun hulp wordt ingeroepen bij oogziektes, 

koorts en kinkhoest. Begenadigd verteller EH Pol Dehullu dompelt je tijdens een korte wandeling 

onderdompelen in de geschiedenis van deze heiligen. Beleef ook hoe het voelt blind of slechtziend te zijn 

tijdens een wandeling op het Dorpsplein met een blindengeleidehond van de Vrienden der Blinden vzw. 

(demo’s van 14 tot 17 u.) 
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4. Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2, Oostduinkerke) 

Familiekunde Vlaanderen regio Westkust opent de deuren van 10 tot 17 u. voor al wie meer wil weten 

over het opmaken van z’n stamboom en familiegeschiedenis. Vrijwilligers beantwoorden alle vragen. Ook 

de collectie bidprentjes en rouwbrieven is er te raadplegen. 

 
 

Info:  

Dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be 

T. 058 53 34 40 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Samen Zingen: 3e editie 

Na het grote succes van de vorige edities en op vraag van veel senioren, organiseert het 

project Samen Zorgen van het Sociaal Huis voor de 3e keer het zangspektakel SAMEN ZINGEN: 

op woensdag 26 april van 14 tot 16.30 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke. 

Zanger-muzikant Filip Piens speelt opnieuw bekende meezingers van toen en nu. Met een tekstboekje in 

de hand kan iedereen uit volle borst meezingen. Of zet je graag een danspasje? Of wil je gewoon 

genieten van de gezellige sfeer? Alles kan! Beleef het plezier van samen zingen met andere senioren. 

 

Toegang 3 euro (koffie en gebak inbegrepen), inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 

058 53 43 19. 

 

Logo 

Met de steun van de provincie 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Raymond van het Groenewoud solo en puur 

Raymond van het Groenewoud nam afscheid van zijn muzikanten en tourt nu solo met de 

voorstelling Kreten & Gefluister. Zijn liefde voor muziek is er daarom niet minder op 

geworden. Op donderdag 27 april treedt hij om 20 u. in de theaterzaal op van c.c. 

CasinoKoksijde 

Raymond: “Ik heb het gevoel dat ik er nu écht rijp voor ben. En misschien ook wel dankzij de 

schooldirecteur van een van mijn zonen. Hij vroeg me wanneer ik nu eindelijk eens zonder begeleiding 

wou optreden, zodat mijn stem al haar emoties kon tonen, zonder die storende muziek. En kijk, ik heb 

hem zijn zin gegeven. Ik sloot me drie maanden op met piano en gitaar, met Kreten & Gefluister als 

resultaat. Het is alsof ik bij de mensen thuis speel.” 

 

 

Ttickets 18 euro, >26 j. 15 euro, via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bib Koksijde: AppCaravan van het Geluidshuis en 
fototentoonstelling Lieve Blancquaert 

Hoorspelen van het geluidshuis 

De AppCaravan van het Geluidshuis staat op zaterdag 22 april op het Casinoplein bij de bib. Wil je weten 

wat een hoorspel is? Of ben je er al fan van? Stap dan binnen in de AppCaravan tussen 14.30 en 17 u. 

Breng je oudere cd van het Geluidshuis mee en in ruil krijg je een gratis downloadcode waarmee je 

voortaan je hoorspel kan beluisteren via de Geluidshuis-app op je tablet of smartphone, handig als je op 

reis bent. Bekende hoorspelen van het Geluidshuis zijn De Zevenmijlslaarzen, Het meisje met de gouden 

glimlach of De mestkever. Alle hoorspelen kan je ook lenen in de bib. 

 

Fototentoonstelling Lieve Blancquaert 

Van 7 april tot 5 mei kan je in de bib tien sprekende foto’s van Lieve Blancquaert bewonderen, genomen 

in Afrikaanse ziekenhuizen. Ze behandelen verschillende thema’s (bv. een gebrek aan elektriciteit in 

ziekenhuizen) rond het centrale thema moedersterfte. Bij elke foto zorgt een korte tekst voor duiding. De 

expo is gemaakt in samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Memisa, waarvan Lieve Blancquaert 

meter is. Ben je geraakt door Lieves foto’s? Leen dan zeker haar fotoboek Birth day: hoe de wereld zijn 

kinderen verwelkomt. Je vindt dit boek samen met haar andere fotoboeken op een standje bij de 

tentoonstelling. 

Foto 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Week van de Zee (21 april-7 mei): programma 

Wat begon als een aandachtsweek om de schoolgaande jeugd het strand, de duinen en de zee 

te laten (her)ontdekken, is na 21 jaar ook bij veel recreanten een vast begrip geworden. Ook 

nu weer kun je tijdens de weekends van 21 april en 7 mei volop de natuur in eigen streek 

beleven tijdens workshops, doe-activiteiten en begeleide tochten. 

 

Zondag 23 april 

* 14-16 u., Koksijde-Bad, Elisabethplein, (gratis) wandeling fauna en flora met gids Marjan Janssens 

langs het strand en door de Schipgatduinen, einde dakterras Duinenhuis (panorama), info 058 52 48 17 

 

Zaterdag 29 april 

* 9-10.45 u., Sint-Idesbald, strand (t.h.v. dienst Toerisme), gratis demo garnaalkruien (laarzen 

meebrengen) met natuurgids Christa Defour en De Spanjaardbank, vanaf 11 u. koken en uitdeling van de 

verse garnalen aan het publiek, info dienst Toerisme, 058 51 29 10. 

* 14-16 u., Sint-Idesbald, parking Ster der Zee (einde Prof. Blanchardlaan), gratis boeiende 

schelpenwandeling Over zand, zee en schelpen met Filip Nuyttens, info dienst Toerisme, 058 51 29 10. 

* 13.30-17.30 u., Koksijde-Bad, Westendestraat (t.h.v. dienst Toerisme), doorlopend start van gratis 

tochtjes met de huifkar (max. 30 p.), getrokken door twee Brabanders. 

 

Zondag 30 april 

* 9.45-11.30 u., Sint-Idesbald, strand (t.h.v. dienst Toerisme), gratis demo garnaalkruien (laarzen 

meebrengen) met natuurgids Christa Defour en De Spanjaardbank, vanaf 11.45 u. koken en uitdeling 

van de verse garnalen aan het publiek, info dienst Toerisme, 058 51 29 10. 

* 10-12 u., Koksijde-Bad, parking Panoramalaan, gratis duinenwandeling Hoge Blekker met gids Marjan 

Janssens (wat groeit en bloeit er bij het hoogste duin van de kust?), info dienst Toerisme, 058 51 29 10. 

* 13.30-17.30 u., Oostduinkerke-Bad, Astridplein (t.h.v. dienst Toerisme), doorlopend start van gratis 

tochtjes met de huifkar (max. 30 p.), getrokken door twee Brabanders. 

 

Maandag 1 mei 

* 14-16 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutlaan), gratis kruidenwandeling (meidoorn, 

lentekruiden) in de Noordduinen met gids Marjan Janssens. 

 

Zondag 7 mei 

* Voormiddag, Oostduinkerke, strand, zandkastelen bouwen 

* 14-16 u., Koksijde-Bad, Zuid-Abdijmolen (Van Buggenhoutlaan), gratis medicinale plantenwandeling in 

de Noordduinen met gids Johan Depotter. 

Info: dienst Toerisme, 058 51 29 10 

www.weekvandezee.be, www.visitkoksijde.be, www.koksijde.be/duinenhuis  

http://www.weekvandezee.be/
http://www.visitkoksijde.be/
http://www.koksijde.be/duinenhuis
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Donderdag 18 mei: Sportdag voor 50+ 

Een sportieve en gezellige dag in Oostduinkerke voor 50-plussers: sporten op eigen tempo, 

kennismaken met iets nieuws, vertrouwde medesporters ontmoeten of nieuwe mensen leren 

kennen. 

Een greep uit het aanbod: swissjump, piloxing, fietstocht, golf, valinitiatie, zumba gold en nog veel meer. 

Beweging, maar ook plezier en gezelligheid staan centraal! Deelnemen kost 5 euro, met 

sportverzekering, koffiepauzes en broodjeslunch inbegrepen. Inschrijven bij de sportdienst vanaf dinsdag 

18 april: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. 

 

Info: www.koksijde.be/sportvoor50plus. 

 

Logo Gezonde Gemeente 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Theater In ’t Bloote speelt komedie De jeugd van heden 

Theater In ’t Bloote uit Wulpen is in volle voorbereiding voor hun volgende toneelvoorstelling, 

De jeugd van heden, een dolle komedie van Ron Aldridge in regie van Gino Bruneel uit 

Roeselare. De jeugd van heden is een spel met knotsgekke situaties dat de toeschouwers een 

fantastisch avondje uit garandeert. 

Een beknopte sfeerschepping: altijd hetzelfde liedje, laat uit met zijn vrienden, nachtelijke zuippartijen, 

loeiharde muziek. Pas thuis in de vroege uurtjes en tot de middag in bed blijven liggen. Staf en Rik 

kennen die problemen en worden er knettergek van. Oorzaak is de generatiekloof tussen de jeugd van 

heden en de vijftigers van nu. Een bijzonder wild vrijgezellenfeestje dat tot verwarrende toerstanden 

leidt, zal bij velen de ogen openen. 

Acteurs zijn Marc Vileyn, Sonja Boeve, Dirk Janssens, Thijs Baelde, Lieselot en Valerie Fabel en Philippe 

Declercq. 

Opvoeringen in Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a in Oostduinkerke op zaterdag 8 april om 20 u. / vrijdag 14 

april om 20 u. / zaterdag 15 april om 20 u. / vrijdag 21 april om 20 u. / zaterdag 22 april om 20 u. / 

zondag 23 april om 15 u. 

Toegang 9 euro, kaarten in herberg Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart, Dijk 33 te Wulpen, 0474 40 99 69, 

kaartinfo www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be. 

 

Info: Willy Bautil, 0495 57 52 00 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


