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Persuitnodigingen 

 

• Beaufort 2018.  

o Dinsdag 27/03 om 15.30 uur: persco Koksijde / officiële voorstelling kunstwerk - 

Verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen Rita Gantois. In 

aanwezigheid van gedeputeerden Guido Decorte, Franky De Block en curator Heidi Ballet. 

Afsluiten met fotomoment. 

 

=> Persmap Beaufort ter plaatse, perbericht Koksijde en foto’s in bijlage 

 

• Opening SeaNat ‘Logies van de Toekomst’ 

Sea Nat werd einde 2017 bekroond als Logies van de Toekomst, door Westtoer. Dit voor het 

uniek concept van vakantie en beleving.  

o Vrijdag 27/04/2018 om 18.30 uur: officiële opening met gedeputeerde Franky Deblock 

en burgemeester Marc Vanden Bussche. Daar Sea Nat een vakantielogies is voor 

naturisten, zal de voorzitter van de Belgische Federatie voor Naturisten ook een 

toespraak houden. De officiële opening zal gepaard gaan met een tentoonstelling, met als 

titel ‘Blootgewoon’, in samenwerking met de Westhoek Academie van Koksijde en een 

fotograaf. 

Info: Sea Nat GCV Vakantielogies - Molenwal 40 - 8670 Oostduinkerke Koksijde 

0495 80 12 07  - info@seanat.be  

=> meer info volgt 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen 

 
* Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald 

Van 10 maart tot 30 nov., 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn, over 8 km van de grens met 

Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater 

 

* Atelier Tekenkunst van de Westhoekacademie 

Tot 31 maart en van 17 tot 27 april in de WAK (Veurnelaan 109, Sint-Idesbald) 

 

* Beaufort: kunsttriënnale aan zee 

Van 2 april tot 30 september in Koksijde en Oostduinkerke, info www.beaufort18.be 

 

* Paul Delvaux en de crayonmanier 

Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux 

Van 31 maart tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald, info 

www.delvauxmuseum.com 

 

* Schilderkunst van Katia Vanhaelewyn 

Tot 15 april in de Keunekapel (Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald) 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Koksijdse jongeren ontbijten met burgemeester en schepen 
van Jeugd 

Voor de tweede keer zaten Koksijdse jongeren met de burgemeester en de schepen van Jeugd 

rond de tafel. Op zaterdag 17 maart wisselden twintig jongeren - in aanwezigheid van de 

jeugddienst – van gedachten met het bestuur. 

 

De jongeren schoven drie thema’s naar voor:  

• Fuifbeleid 

• Betaalbaar wonen 

• Werkgelegendheid 

Thema’s die ze heel belangrijk vinden. 

 

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Ik vond het verfrissend om met de jeugd van Koksijde van 

gedachten uit te wisselen. Dat het c.c. CasinoKoksijde een volwaardige functie kan hebben als fuifzaal 

werd onlangs bewezen met de succesvolle beerpongfuif van begin maart. We hebben nog een 

dynamische jeugd, die zelf initiatieven neemt, organiseert en zelfs volk trekt. Onze jeugd verzekert 

ongetwijfeld een schitterende toekomst voor de gemeente.“ 

 

Fuiven in het c.c. CasinoKoksijde, dat smaakt 

De jongeren zijn heel tevreden met de accommodatie die het cultureel centrum biedt. Een geschikte plek 

om fuiven te geven en ook een plaats die ze in de toekomst nog willen gebruiken. Recente fuiven – Decennia 

en Hongpong – lokten heel wat jonge fuivers naar Koksijde-Bad. 

 

Betaalbaar wonen en werkgelegenheid 

Geen gemakkelijke materies. Niet voor jongeren en ook niet voor het bestuur. Toch lanceert de vergadering 

een aantal interessante pistes die het bestuur verder zal bekijken. Co-housing bvb. waarbij een aantal 

ruimtes – zoals een tuin -  gemeenschappelijk zijn. Of goedkopere appartementen op de markt brengen 

voor jongeren. 

Naar werkgelegenheid toe kan de gemeente Koksijde misschien panden voorzien waar verschillende jonge 

start-ups samengebracht worden. Een voorstel dat het bekijken waard is.  

 

Ideeën uitwisselen groot succes 

De jongeren toetsten hun wensen en ideeën af aan het beleid en omgekeerd. En daardoor ontstond een 

interessant over-en-weer-gesprek dat voor beide partijen veel input opleverde. Input die het bestuur zal 

gebruiken bij het uitdenken en uitvoeren van acties de komende jaren. 

En het beste bewijs voor het succes is de nieuwe ontbijtvergadering die gepland staat in oktober.  
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Semper Festum schenkt winst aan Move to Improve 

Op zaterdag 17 maart overhandigden de jongeren van Semper Festum een cheque van € 1.000,00 aan 

Move To Improve. De vzw Move To Improve is een ondersteuningsorganisatie voor kinderen met 

neuromotorische (bewegings)problemen. Het doel van deze VZW is het optimaliseren van de zorgen voor 

deze kinderen. 

Semper festum is een Koksijdse vzw die evenementen voor jongeren organiseert. Van de winst van hun 

laatste activiteit – de fuif Hongpong op 3 maart – hebben ze nu € 1000,00 weggeschonken.” 

Foto 

 

Meer info: 

Sharon Coene 

058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde laat terreinen uit jachtplannen uitkleuren 
Wie wil jagen in Vlaanderen, moet een plan van zijn jachtterrein neerleggen bij de 

arrondissements-commissaris: het jachtplan. Heel wat terreinen zijn echter ingekleurd zonder 

expliciete toestemming of medeweten van de (huidige) eigenaar. Het gaat dan bv. om grond die 

in het verleden fout of onnauwkeurig werd ingekleurd of terreinen die intussen verkaveld 

werden of een nieuwe bestemming kregen. Anno 2018 is het in de praktijk dan ook vaak 

onmogelijk om nog op die ‘virtueel’ ingekleurde percelen te jagen. Ook in Koksijde is dit het 

geval. 

 

Tot voor kort was het omwille van administratieve euvels echter onmogelijk om dergelijke kleine privé-

eigendommen te laten uitkleuren. Op voorstel van o.a. Vogelbescherming Vlaanderen verbeterde de 

Vlaamse Regering daarom de regelgeving met enkele nieuwe jachtbesluiten, waaronder het zogenaamde 

‘Jachtadministratiebesluit’. Nieuwe terreinen kunnen hierdoor enkel nog met schriftelijke toestemming van 

de eigenaar in een jachtplan worden opgenomen. De jachtplannen zijn voortaan ook online raadpleegbaar 

via www.geopunt.be. Wie vaststelt dat zijn of haar eigendom fout is weergegeven op een jachtplan, kan 

dit steeds laten rechtzetten1.  

 

Schepen van leefmilieu Albert Serpieters: ‘Dat maakt de situatie inderdaad transparant en correct. En dat 

juichen we toe. Het bestuur vroeg de arrondissementscommissaris begin september dan ook om de 

gemeentelijke percelen die verkeerdelijk in een jachtplan stonden ingekleurd, te schrappen. Concreet ging 

het dan o.a. over de eigen terreinen nabij de groendienst, het speelplein en het Milieupark in Koksijde en 

over de stationsomgeving. Deze eigendommen worden nu logischerwijs uitgekleurd.’  

 

 

 

Info:  

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

                                                
1 De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website www.natuurenbos.be/jachtplannen 

(in de rubriek aanpassing van het jachtplan). 

http://www.geopunt.be/
mailto:jan.vandromme@koksijde.be
http://www.natuurenbos.be/jachtplannen
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Tentoonstelling Crayonmanier besluit drieluik Paul Delvaux 

Een introspectieve blik met de crayonmanier vormt het sluitstuk van de cyclus van drie 

tentoonstellingen die het museum wijdde aan de prentkunst van Paul Delvaux. Van 31 maart 

tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald. 

Dit luik is een ode aan de vitaliteit van de kunstenaar, die zich op het einde van zijn leven toelegde op een 

voor hem nieuwe techniek. 

Aangemoedigd door zijn neef Charles Van Deun hervond Delvaux in de zogenaamde crayonmanier 

hetzelfde plezier dat hij altijd aan het tekenen beleefd had. De prenten in vernis mou bieden inzicht in de 

manier waarop Delvaux toen terugblikte op zijn werk uit het verleden. 

De tentoonstelling toont opvallende verwantschap met vroegere werken en benadrukt het belang van het 

verleden als creatieve bron. Deze intimistische prenten, die de laatste dessins de Mémoires (Tekeningen 

uit het geheugen) aankondigen, bieden de bezoeker vooral de gelegenheid om zich te verdiepen in de 

bijzondere wereld van Delvaux. 

 

Foto  

 

Info:   

Adres:  Paul Delvauxlaan 42 

8670 Koksijde (Sint–Idesbald) 

Tel: +32 (0) 58 52 12 29 

mail: info@delvauxmuseum.be 

Website: www.delvauxmuseum.com  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

  

mailto:info@delvauxmuseum.be
http://www.delvauxmuseum.com/
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Virtual reality Ten Duinen nu ook op de abdijsite en voor 
slechtzienden 

In het Abdijmuseum staat de vr-klok niet stil. Eind december vorig jaar was er de officiële 

opening van de virtual reality-beleving en nu pakt het museum uit met mooie extra’s om de 

beleving in en rond het museum nog aangrijpender te maken. Zo kan je in de loop van de maand 

mei ook op de abdijsite terug flitsen naar de 15de eeuw met een cardboard bril. Bovendien 

maakte het technologiebedrijf Alfavision een vr-beleving voor slechtzienden met aangepaste 

audio. 

Een rondleiding met de abt in de kerk, een koek uit de voorraadruimte grabbelen of bladeren in een van 

de prachtig versierde Duinenhandschriften…? Het werd eind vorig jaar in het abdijmuseum een fluitje van 

een cent. Toen ging daar een nieuwe wereld want vanaf dan kan je er met de vr-bril terug floepsen naar 

1490. Wat je ziet in de VR bestond echt? Ja! 

 

Info over details 

Vandaag zet het museum verder in op een totaalbeleving in het museum en op de site. Zo kan je in de 

loop van de maand mei in de vernieuwde vr-ruimte ook aanvullende informatie bij de vr vinden. 

Directeur Dirk Vanclooster: “Al wat je ziet in de vr-beleving is waarachtig. Het museumteam heeft zoveel 

mogelijk info gezocht over details. De vloer, de grootte van de ruimtes, de kledij, de voorwerpen, het 

interieur, enz. Schilderijen werden bestudeerd. Manuscripten werden detaillistisch gefotografeerd. Vanaf 

de paasvakantie willen we de bezoeker over die zaken extra info geven in de vr-ruimte. Aan de hand van 

foto’s van collectiestukken en archeologische opgravingen tonen we dat de vr heel dicht bij de realiteit 

aanleunt: het kon er echt zo uitgezien hebben eind de 15de eeuw. Ook in het museum zelf maken we bij 

de stukken in de vr de nodige verwijzingen.” 

 

Vr op de abdijsite 

Een nieuw aangeklede vr-ruimte met extra infopanelen is niet het enige. Je kan ook met je smartphone en 

een simpele cardboardbril op de archeologische op ontdekking gaan. 

Dirk: “De Ten Duinen@1490 app toont je unieke historische 360°-uitzichten van de middeleeuwse abdij. 

Als je de app downloadt kan je beleven hoe de abdij er in 1490 uitzag, én kan je de verzameling grisailles 

ontdekken, die erkend werd als Vlaams topstuk! Gewoon surfen naar http://www.tenduinen.be/vr met je 

mobieltje. In de loop van de maand mei zullen we ook in het museum cardboardbrillen aanbieden.” 

 

Vr voor slechtzienden 

Het museum is fier dat het vanaf de paasvakantie ook een vr-beleving voor slechtzienden aanbiedt. Dat 

werd mogelijk dankzij samenwerking onder Alfavision, Toerisme Vlaanderen en ervaringsdeskundige Ria 

Decoopman van de organisatie Zicht op Cultuur van het Slechtzienden- en Blinden Platform. Deze vr is 

uitgerust met een aangepaste audio, waarin ze extra info horen over wat er getoond wordt. 

“Dit is een mooie aanvulling op de zaken die we al hebben voor deze doelgroep. We mogen niet vergeten 

dat tot meer dan 60% van de blinden of slechtzienden, ooit heeft kunnen zien”, vertelt Dirk. “In het 
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museum zelf zijn er in elke zaal braillepanelen. In het ruïneveld kunnen ze versierde kraagstenen 

aanvoelen. Het museum wordt voor blinden of slechtzienden dus ook een fijne totaalbeleving. Daar zijn we 

heel blij mee. De komende maanden werken we voort aan gepaste communicatie en uitbreiding van het 

aanbod naar deze doelgroep toe.” 

 

Foto 

Het technologiebedrijf Alfavision maakte thans ook een vr-beleving voor slechtzienden met aangepaste 

audio. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Onze gemeente peter-naamgever van gastanker-oceaanreus 
Koksijde 

Negen jaar na het afscheid van de M922 Myosotis is de gemeente Koksijde weer peter en 

naamdrager van een Koksijde-schip. Op dinsdag 13 maart kreeg een reusachtige LPG gastanker 

op de scheepswerf Hanjin in Subic Bay (Filipijnen) immers de naam Koksijde toebedeeld. 

De bouw van de oceaanreus Koksijde (ruim 200 m, 38.000 m³) wordt op de gemelde scheepswerf 

momenteel door de scheepswerf Hanjin Heavy Industries voltooid voor levering midden mei in het Filipijnse 

Subic Bay. Eigenaar van het schip is de Belgische rederij Exmar met zetel in Antwerpen. 

 

CEO Nicolas Saverys: “Het is een welgekende traditie bij Exmar dat wij onze schepen telkens de naam 

geven van een Belgische gemeente of stad. De m/s Koksijde wordt de laatste van een reeks van acht 

gastankers, allemaal genoemd naar een Belgische gemeente beginnend met de letter K. Na de Kaprijke, 

Knokke, Kortrijk, Kallo, Kapellen, Kruibeke en Kontich, zal de Koksijde onder de Belgische driekleur de 

gemeente Koksijde op de wereldzeeën vertegenwoordigen.” 

 

De rederij verzorgt transport en andere diensten voor de olie- en gasindustrie. Exmar ontstond op 19 

december 1980 als een afsplitsing van de Boelwerf in het Belgische Temse. In 2016 telde de groep 1.700 

personeelsleden. Vermeldenswaard is ook dat de personeelsdirecteur van de grote rederij Exmar een 

Koksijdenaar is, nl. kapitein Yuri Verniers. 

De Exmar-vloot telt een 50-tal schepen die vooral vloeibare gassen (lng) transporteren van het noorden 

naar Europese havens. Verder verleent Exmar ook diensten aan de olie- en gaswinning op zee. Via de link 

krijgt men een mooi beeld van Exmar-schepen https://www.youtube.com/watch?v=I4z9RCSNsAY. 

 

Foto 

- Burgemeester Marc Vanden Bussche ontving in zijn kabinet Koksijdenaar-kapitein Yuri 

Verniers, personeelsdirecteur van Exmar. 

- De oceaanreus Koksijde, op 13 maart aldus gedoopt in de Filipijnse haven Subic Bay. 

 

Nog Koksijde-schepen en peterschappen… 

Het is niet de eerste keer dat onze gemeente het peterschap over een schip voert. Het gemeentelijk archief 

leert daarover een en ander. 

* M933 Koksijde –In een brief van de Zeemacht (5 feb. 1957) staat: “De Zeemacht zou het op prijs stellen 

als de Belgisch tripartite mijnenveger de naam M933 Koksijde zou dragen.” 

Het schip is door de Verenigde Staten aan België geleverd. De aanneming betreft het aanbieden van het 

wapenschild en de naam Koksijde op een plaat in aluminium. 

Verder valt te lezen: “…sinds half mei 1979 terug in de vaart…” Nog: “Op 24 oktober 1979 neemt 

commandant Beerlandt – helikopterpiloot en inwoner van Koksijde – het bevel over het fregat over van 

commandant P. Vanderleeuwen. Eind 1980 werd de mijnenveger definitief uit de vaart genomen.” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boelwerf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Temse
https://www.youtube.com/watch?v=I4z9RCSNsAY
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* M922 Myosotis - Van 14 september 1989 tot 8 februari 2009 waren Koksijde en mevr. Jeannette Dewulf-

Maertens fiere peter en meter van de mijnenjager M922 Myosotis. Na 15.000 vaaruren en 162.000 zeemijl 

verkocht België het schip aan de Bulgaarse marine die het omdoopte (9 feb. 2009) tot Tsibar met 

rompnummer 32. 

* Koksijde 01 en 02 – Het betreft de twee bootjes, aangemeerd aan Wulpendijk voor een kanaaltochtje 

richting Veurne of Nieuwpoort. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Toeristisch Koksijde: bloemenjaarmarkt, rommelmarkt en 
paardenvissers 

 
67ste bloemenjaarmarkt 

Ter gelegenheid van de 67ste bloemenjaarmarkt zal de Zeelaan in Koksijde op paaszaterdag 31 

maart van 8 tot 17 u. weer geuren en kleuren. De jaarmarkt is traditioneel de start van het 

nieuwe toeristisch seizoen. Bloem- en tuinliefhebbers vinden er hun gading en inspiratie in het 

grote aanbod. 

Dertig standhouders presenteren op het bloemenfestijn een zeer uiteenlopend assortiment. Zo vind je er 

een ruime keuze aan voorjaars- en zomerbloeiende perkplanten, bloembollen en –knollen, vetplantjes, 

heesters, coniferen maar ook kamerplanten en snijbloemen. 

Klanten zullen bovendien gezellig verwend worden door stoere tuinmannen die uw bloemen en planten met 

de kruiwagen graag (en gratis) naar uw wagen brengen. U hoeft dus niet te sleuren met uw aankopen. 

Uiteraard is er een feestelijke muzikale animatie.  

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

Foto 

 

Rommelmarkt 

De jaarlijkse rommelmarkt in de Strandlaan en op de parking van de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald vindt 

plaats op paaszondag 1 april. Deze keer is er uitzonderlijk geen ruilbeurs. Deelname 5 euro per 5 m, met 

een maximum van 15 m. Inschrijven bij de dienst Toerisme Koksijde, 058 51 29 10. 

 

Paardenvissers naar zee 

Op paasmaandag 2 april trekken de paardenvissers traditiegetrouw voor de eerste keer van het toeristisch 

seizoen weer naar zee, start om 9 u. op het strand van Oostduinkerke. Na het vissen worden de garnalen 

op de Zeedijk gekookt. 

 

Info: 

Dienst Toerisme - Zeelaan 303 - 8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10  

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Spartarun: avontuurlijke loop voor het gezin! 

Op zaterdag 7 april is het strand van Koksijde voor de derde keer het decor van de Junior 

Spartarun. Een mooie uitdaging voor jongeren en gezinnen. 

Sinds de eerste editie in 2016 staan jongeren niet meer in de kou bij avontuurlijke loopevenementen. Ook 

dit jaar zal er op het strand een uitdagend en avontuurlijk parcours met 15 hindernissen gebouwd 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. 

 

Er zijn begeleiders voorzien zodat iedereen de hindernissen kan overwinnen. Ouders, peters, meters, .. 

mogen uiteraard ook samen met hun kinderen de uitdaging aangaan. Zo wordt de Junior Spartarun een 

echte sportieve familie-uitstap. 

 

Tickets 10 euro via de webshop en 15 euro ter plaatse. Inschrijven via www.spartarun.be of vanaf 13 u. 

aan de start van de omloop. 

 

Info: www.spartarun.be. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.spartarun.be/
http://www.spartarun.be/
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Theater In 't Bloote speelt Bea en Lea 

Op zaterdag 7 april speelt Theater In ’t Bloote uit Wulpen de première van zijn jaarlijks 

volkstoneel om 20 u. in zaal Het Bedrijf in Oostduinkerke-Dorp. De gilde opteerde deze keer 

voor Bea en Lea, een dolle komedie van Werner Van Branteghem in regie van Rik Schockaert. 

Het jonge koppel Franky en Nancy woont pas twee weken samen. Franky is kinesist en Nancy 

winkelbediende. Plots staat daar op een prille morgen Bea, Franky’s moeder, met haar koffers in de living 

en nee, ze gaat niet op reis… Even later staat ook Lea, Nancy’s moeder, aan de deur met haar koffer en 

nee, ze gaat ook niet op reis… Het jonge paar heeft zo ineens de schoonmoeders onder en op hun dak. 

Gelukkig zijn de mama's discreet, en vooral zonder geheimen. 

Acteurs zijn Sonja Boeve, Siegline Driesse, Marieke Durivault, Valerie Fabel, Sonja Vanransbeeck, Marc 

Vileyn, Dirk Janssens, Didier Cobbaert, Thijs Baelden en Dirk Sennesael. 

Voorstellingen op 7, 13, 14, 20 en 21 april om 20 u., en 22 april om 15 u. Kaarten: Wielrijdersrust, Dijk 

33 in Wulpen. 

 

Info:  

marc_vileyn@telenet.be 

0475 34 49 83. 

 

Foto 

Acteurs en actrices van Theater In ’t Bloote die in april “Bea en Lea” spelen. 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Afval ruimen met de Proper-strandlopers 

De Proper-strandlopers en het NAVIGO-museum houden op zaterdag 7 april om 10.30 u. een 

afvalruimactie. Deelnemers worden om 14 u. na de picknick beloond met een gratis bezoek aan 

NAVIGO-museum en een drankje. 

De vereniging Proper-strandlopers is een Facebook-groep die mensen bewust maakt van de 

afvalproblematiek in de wereld, vooral op de stranden, langs wegen, in duinen, bossen en parken. De groep 

streeft naar een mentaliteitswijziging door mensen het afvalmonster zelf te laten ervaren. Elk lid kan 

berichten met foto’s plaatsen. 

Gemiddeld elke dag ruimen de Proper-strandlopers afval aan de Vlaamse kust en op andere plaatsen. Zo 

worden elke maand grote volumes zwerfvuil uit onze omgeving gehaald. Daarnaast zijn er maandelijks 

grote opruimacties die veel vrijwilligers op de been brengen. Op zaterdag 7 april is er dus zo’n grote actie 

i.s.m. het NAVIGO-museum. 

Start om 10.30 u. aan het windsportcentrum Windekind op Groenendijk. Van daar uit wordt landinwaarts 

een pad gevolgd naar NAVIGO. Aldaar over de middag picknick (zelf meebrengen) en om 14 u. gratis 

bezoek (én consumptie) aan het museum. 

 

Max. 50 deelnemers. Inschrijven verplicht via info@properstrandlopers.be. 

Info: www.facebook.com/groups/properstrandlopers 

Logo Proper-strandlopers 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Paasvakantie in Navigo 

* Dinsdag 3 april, 14.30 u., Artan et les peintres des pêcheurs, rondleiding (F) voor individuele bezoekers 

* Vrijdag 6 april, 14.30 u., familie@NAVIGO: rondleiding (N) thema IJslandvaart voor individuele 

bezoekers / workshop voor de kinderen Vis, visser, visserij (10-12 j.), 2 euro, inschrijven 058 51 24 68 of 

onthaal@navigomuseum.be) 

* Zaterdag 7 april, 14-18 u., openmuseumdag (gratis toegang voor iedereen, inwoners hebben altijd 

gratis toegang) / actie proper strandlopers, ideale gelegenheid om familie en vrienden die niet in Koksijde 

wonen naar het strand en het museum te leiden. 

* Dinsdag 10 april, 14.30 u., Les peintures, rondleiding (F) voor individuele bezoekers 

* Vrijdag 13 april, 14.30 u., familie@NAVIGO: rondleiding (N) thema Het vissershuisje voor individuele 

bezoekers / workshop Visje, visje (voorleesmoment en knutselen) voor kinderen (3-6 j.), 2 euro, 

inschrijven 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be) 

* Meer info op www.navigomuseum.be. Abonneer je op de nieuwsbrief 

Foto 

 
Vier je verjaardag in NAVIGO 

Wie op zoek gaat naar een hippe plaats voor de verjaardag van zijn (klein)kind is in het NAVIGO-museum 

aan het goeie adres. Het museum biedt een fijn concept aan voor een verjaardagsfeestje op 

woensdagmiddag. Onder begeleiding van een animator maken de kinderen op speelse wijze aan de hand 

van opdrachtjes kennis met het museum. Ze zoeken, voelen, knutselen, kijken… Op het einde sluiten ze 

de namiddag af met een feestelijk hapje, drankje en uitdeling van de cadeautjes. 

Info:www.navigomuseum.be of via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be. 

 

Info: 

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 
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Abdijmuseum in de paasvakantie 

 

Family@TenDuinen 

Terwijl (groot-)ouders een rondleiding volgen, is er tegelijk een boeiende activiteit voor hun 

(klein)kinderen. 

* Woensdag 4 april, 14.30 u.- Word jij de slimste mens van het Abdijmuseum? voor kinderen en 

jongeren van 8 tot 14 j. Met een gids verkennen ze eerst het museum, en leren ze de belangrijkste zaken 

over de abdij en het even van de monniken. Na de rondleiding volgt een leuke quiz. De slimste mens van 

het Abdijmuseum wint een mooie prijs. Duur 2 uur, max. 25 deelnemers. 

* Woensdag 11 april, 14.30 u. – Zandlopers voor kinderen van 6 tot 12 j. In het ruïneveld leert de 

gids de kinderen je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag en wat archeologie is door zelf enkele 

voorwerpen op te graven. In het museum verkleden de kinderen zich als monnik. Aan de hand van 

opdrachtjes komen ze te weten hoe de monniken de dag doorbrachten. Duur 2 uur, max 20 deelnemers.  

* Voor beide dagen geldt: inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Gratis voor 

inwoners van Koksijde. 

Foto 

 

In de huifkar naar natuur, kunst en geschiedenis 

Op vrijdag 6 april presenteert het museumteam het programma Traag is ook mooi: in de huifkar naar 

natuur, kunst en geschiedenis, met bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen en het Kunstencentrum 

Ten Bogaerde (KCtB) op één namiddag. 

Start om 13.30 u. aan het onthaalgebouw van het abdijmuseum (Castel Fiertel, Kon. Prinslaan 2). 

Vertrek met de huifkar naar het KCtB. Onderweg vertelt de gids over de duinpolder-overgang 

(beschermd landschap) rond Ten Bogaerde. Op de voormalige abdijhoeve zelf o.m. een bezoek aan de 

George Grardzaal. Met de huifkar terug naar het abdijmuseum voor een bezoek aan de archeologische 

site. Afsluit met een drankje in de gasterie. 

Prijs: 10 euro p.p. (gratis voor kinderen tot 12 j.), reservaties enkel via abdijmuseum@koksijde.be, 058 

53 39 50. 

Foto 

 

Met de VR-bril naar de abdij van 1490 

Met de teletijdmachine terug naar 1490 voor een bezoek aan de toenmalige Duinenabdij? Dat kan dankzij 

de Virtual Reality-bril. Het lijkt alsof je echt doorheen de abdij uit die tijd wandelt. Laat je omverblazen 

door de architectuur van de kerk, of door de prachtig versierde handschriften waarin je zelfs kan 

bladeren. Alles werd zo accuraat mogelijk gereconstrueerd in een virtuele wereld. Vanaf 10 jaar. 

Doorlopend tijdens de openingsuren. 

Info: www.tenduinen.be – zie ook persbericht p. 9-10 

Foto 
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Gidsbeurten 

Een gids leidt de bezoekers anderhalf uur rond in het museum en op de site. Thema: Leven in de 

middeleeuwse Duinenabdij. Volledig gratis voor inwoners. Anderen betalen het regulier tarief. Inschrijven 

is niet nodig. Op woensdag 4 en 11 april in het Nederlands, op donderdag 5 en 12 april in het Frans. 

Start telkens om 14.30 u. 

 

Open Museumdag 

Elke eerste zaterdag, in april dus op zaterdag 7, zijn de gemeentelijke musea (abdij- en visserijmuseum) 

gratis toegankelijk. Voor inwoners van Koksijde zijn deze musea overigens het hele jaar door gratis te 

bezoeken. 

 

Info:  

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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Golfinitiaties in de paasvakantie 

Met de paasvakantie in zicht komt het golfseizoen weer volop op gang. Golfen kan je heel het 

jaar door. Wind, regen en koude zijn niet altijd spelbrekers. Uiteraard verkiest iedereen 

aangenaam weer, zowel op als naast het golfterrein. Misschien is de golfsport ook iets voor 

jou? In de paasvakantie zijn er weer veel initiaties op Koksijde Golf ter Hille. 

Tijdens deze kennismaking krijg je eerst een korte demonstratie van een echte pro. Nadien is het aan jou 

om je beste golfswing boven te halen. Een golfinitiatie duurt één uur en je kan inschrijven voor een dag 

naar keuze via golfsecretariaat@koksijde.be. 

 

In april: di 3, wo 4, za 7, di 10, wo 11 en za 14. 

* van 15 tot 16 u. voor jongeren -18 jaar (5 euro) 

* van 16 tot 17 u. voor volwassenen (8 euro) 

Een overzicht van alle initiaties op www.koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie 

 

Start to Golf – Op zondag 15 april is er op Koksijde Golf ter Hille bovendien ook de Start to Golf-dag in 

samenwerking met Golf Vlaanderen. Inschrijven voor een gratis initiatie (10 u., 11 u. of 14 u.) kan via 

golfsecretariaat@koksijde.be. 

Foto 

 

Info: 

Koksijde Golf ter Hille 

Hof ter Hillestraat 2 

8670 Koksijde 

T. 058 53 27 10 

www.koksijdegolfterhille.be 

golfsecretariaat@koksijde.be 
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Paasconcert Symfonieorkest Vlaanderen 

Op uitnodiging van de Lionsclub De Panne-Westkust brengt het Symfonieorkest Vlaanderen op 

paasmaandag 2 april om 20 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk een paasconcert. De opbrengst van 

het concert schenkt de Lionsclub integraal aan zijn sociale projecten, inzonderheid het 

opvangtehuis Havenzate (Veurne) voor mensen met een lichte mentale beperking. 

Onder leiding van dirigent Jonathan Heyward speelt het symfonisch orkest werken van Ralph Vaughan 

Williams (A pastoral Symphony), Ivor Gurney (War Elegy) en Edward Elgar (Celloconcerto). 

Solisten zijn cellist Pieter Wispelwey en soprane Emma Posman. Greet Samyn verzorgt de algemene 

presentatie. 

Het is al de 29ste keer dat de Lionsclub De Panne-Westkust zijn bekend paasconcert organiseert. Het 

gemeentebestuur van Koksijde en de VVV verlenen medewerking. 

Tickets in vvk 30 euro bij de dienst Toerisme en bij de leden van de Lionsclub, add 40 euro. 

 

Info: www.paasconcert.be. 

 

Foto of logo 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Plezier verzekerd tijdens Koksijde Kids! 

Geen zin om je te vervelen? Wees er dan zeker bij op Koksijde Kids, hét coolste 

kinderevenement tijdens de paasvakantie! Kom op zaterdag 14 en zondag 15 april 2018 naar 

Koksijde en beleef er een supertof weekend met de leukste attracties voor alle leeftijden. 

Zowel op zaterdag 14 als op zondag 15 april wordt de Zeelaan, het theaterplein voor het gemeentehuis 

en het achterliggende Casinoplein te Koksijde-Bad een grandioos speeldorp. Op beide dagen, van 10.30 

tot 18 uur, kunnen de kinderen zich uitleven op de verschillende attracties, zowel voor de allerkleinsten 

als voor de tieners. 

 

Speeldorp voor de kleinsten! 

Voor de allerkleinsten is er een echt kleuterdorp met verschillende springkastelen en een klauterparcours. 

Je kan je aan een dansje wagen in het disco springkasteel. Laat je omtoveren tot een echte prinses of 

superman aan de gratis grimestand. 

Ook de kleuters kunnen zich naar hartenlust uitleven op de kleuterfietsen of springen op de 

springkastelen. Er is een racepiste voor kleuters en aangepaste hindernissenbanen. 

 

Klim- en klauterplezier gegarandeerd! 

Aan klimmen zal het tijdens Koksijde Kids niet ontbreken. Er is een klimmuur en verschillende 

survivalbanen nodigen uit tot uren speelplezier. Beleef dolle pret op de verschillende gekke fietsen of 

ontdek de T-Rex stormbaan. Klim door een web van banden naar een hoogte van 10 meter op de Spider-

Toren XXL. Nieuw dit jaar is een heus touwparcours. 

 

Ook voor tieners en waaghalzen! 

Ook de tieners zullen zich niet gauw vervelen. Er is de Bungee Trampoline, de mega hangbrug Base Jump 

of ga over kop op de Space-Bikes. Kom je tegenstander verslaan in de gamezone waar je een echte Race 

challenge kan houden of vlieg als een echte piloot in de vluchtsimulator, je kan ook voetballen en xbox 

spelletjes spelen. 

Wie zich wil wagen aan een superspannend lasergame, kan terecht in de verduisterde feestzaal van het 

c.c. CasinoKoksijde, waar je tijdens Koksijde Kids in een spannend decor je tegenspelers kan 

uitschakelen met een laser-gun. 

Alle attracties zijn bovendien gratis toegankelijk. Enkel voor de lasergame betaal je slechts 2 euro per 

persoon. 

 

Meer info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

T 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Lezing artrose en heupproblemen 

Dokter Mortier (specialist orthopedie/traumatologie AZ WEST) geeft op dinsdag 17 april 14 u. in de 

theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde op uitnodiging van de Koksijdse seniorenadviesraad een lezing over 

problemen aan de heup, bekken, lage rug, en over heupprotheses. Hij vertelt over de operaties, wat 

daaraan vooraf gaat en hoe het herstel verloopt. Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot (niet 

persoonlijke) vraagstelling. Deelname: 2 euro (drankje incl.) 

 

Info:  

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

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Tweeluik over zelfportretten 

Wat is er toch aan de hand met ons gelaat? Dagelijks neemt een miljoen mensen een foto van 

zichzelf, wekelijks komen 17 miljoen zelfportretten op google terecht, in 2017 goed voor 24 

biljoen selfies… Over dit fenomeen presenteert docent Jan Florizoone van de  

Westhoekacademie Koksijde (WAK) een lezing op donderdag 19 april en een daguitstap naar 

een tentoonstelling op donderdag 26 april. 

* Lezing - Naar schatting maakt één individu ongeveer 25.700 foto’s van zijn hoofd. Die foto’s verspreiden 

wij, egomensen, via facebook, letterlijk vertaald: een boek vol gezichten. Het lijkt of de hele mensheid 

roept “Kijk naar mij!” Waarom? Wie de geschiedenis van het portret overschouwt ziet dat de beeltenis van 

een individu zich slechts heel langzaam en gestaag ontwikkelde. In het begin liet een keizer zich eens 

afbeelden, later een paus, een hertog in Boergondië, een beroemdheid in Italië, enkele burgers van Parijs 

tot heden welhaast de hele wereldbevolking. In zijn lezing filosofeert Jan Florizoone over het portret… 

zonder een selfie te nemen. 

Op donderdag 19 april om 20 u. op de zolderverdieping WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. 

 

* Daguitstap – Bezoek aan de tentoonstelling Belofte van een gelaat in de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten in Brussel. De folder leest: “De tentoonstelling begint bij de geboorte van het individu in de 15de 

eeuw en verkent de vele facetten. Als uiting van macht of als introspectie, als sociale erkenning of als 

verzetsactie: het portret is een genre dat doorheen de eeuwen talrijke metamorfosen heeft ondergaan tot 

de huidige praktijk van de selfie.” 

In de namiddag is er vrij bezoek aan Con Amore, een expo van Marc Didden over Hugo Claus. 

Op donderdag 26 april, afspraak om 8.55 u. station Koksijde. Toegang museum 10 / 8 euro. 

 

Expo atelier Tekenkunst 

Het atelier Tekenkunst van de Westhoekacademie o.l.v. Peter Depelchin komt voor het eerst sinds enkele 

jaren weer naar buiten met een tentoonstelling. Het belooft een boeiende, discipline-overstijgende 

bloemlezing te worden uit het werk van de studenten tekenkunst van de voorbije jaren. 

De expo vindt plaats van 17 tot 27 april in het hoofdgebouw van de academie (Veurnelaan 109, Sint-

Idesbald). 

 

Meerdaagse studiereis 

Van vrijdag 20 tot zondag 22 april reist de gemeentelijke Westhoekacademie met de bus naar Düsseldorf 

en omstreken voor een kennismaking met de modernste musea en de meest idyllische parken. Ervaren 

docenten begeleiden de groepen doorheen tentoonstellingen en naar architecturale pareltjes van bruisende 

steden. 

Info: www.westhoekacademie.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.westhoekacademie.be/


 

 

P 25/46 

 

Visserij-aalmoezenier Demaeght vertelt over legendarische 
Paster Pype 

Op uitnodiging van de vzw Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke houdt 

aalmoezenier ter zeevisserij Dirk Demaeght op vrijdag 20 april om 19.30 u. in het Erfgoedhuis 

(voormalig gemeentehuis Oostduinkerke) een causerie over de legendarische Paster Pype, de 

allereerste visserij-aalmoezenier. De titel van de voordracht luidt de visscher onder de 

visschers. 

Hendrik-Frederik Pype (°Geluwe 1854-†Oostende 1926) was vanaf 1879 priester-leraar aan het college in 

Nieuwpoort, waarna hij in 1884 onderpastoor werd op de Sint-Petrus- en -Paulusparochie in Oostende. 

Pype legde er spoedig contacten met de verarmde en ongeletterde vissers en nam hun soms heel droevig 

sociaal lot nauw ter harte. Zo heeft hij tijdens de Vissersopstand van 23-24 augustus 1887 een 

bemiddelende rol gespeeld tussen de ordediensten en de opstandige vissers. In datzelfde jaar stichtte hij 

de Vrije Visserijschool Sint-Andreas. De leerlingen leerden er over het gebruik en onderhoud van de 

schepen, het netten breien, de theorie van de zeevaart en de visserij, navigatie enz. Later stichtte hij ook 

een naai- en kookschool voor vissersmeisjes. 

 

Geliefde pastoor 

Ook de stichting van de Vrije Visschersgilde 't Zal wel gaan (1896) lag volledig in de lijn van zijn sociale 

inzet. Die gilde omvatte een kas tegen ongelukken op zee, een spaar- en een pensioenkas. De gilde bood 

ook amusement zoals toneel, zang, voordrachten, kaartspel, enz. 

Door deze niet aflatende werking ten voordele van de vissers en hun familie verwierf Pype grote 

populariteit. Op 2 mei 1922 werd hij op rust gesteld. 

Door ziekte stierf hij op 3 juni 1926. Zijn begrafenis groeide uit tot een grandioos eerbetoon. De door Pype 

gestichte visserijschool kreeg na zijn dood zijn naam. In Oostduinkerke en Oostende kregen straten Pypes 

naam. 

 

Inschrijven via vriendenvannavigo@outlook.com of sms 0474 53 23 23 met vermelding van naam + aantal 

personen of bel 058 51 24 68 (tijdens de kantooruren) of 058 59 30 66 (buiten de kantooruren). Gratis 

toegang. 

 

Foto 

Paster Pype. 
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De man achter de cartoonmuziek 

Ontdek de man achter de muziek van Looney Tunes en Merry Melodies op vrijdag 20 april om 

20 u. Imagine Raymond verkent het oeuvre van de vernieuwende Amerikaanse componist 

Raymond Scott (1908-1994). 

Raymond Scott componeerde muziek die in talloze cartoons gebruikt werd. Als je al keek naar Bugs Bunny, 

Daffy Duck, Popeye of The Simpsons, dan hoorde je zeker al muziek van zijn hand. Zijn muziek tovert 

meteen een glimlach op je gezicht, met aanstekelijke thema’s, huppelende ritmes en grappige wendingen. 

Om die uitbundige wereld te doen herleven, stapt het jazzsextet in zee met elektronica-tovenaar Dijf 

Sanders en videomaker Victor Van Rossem. Een kleurrijk totaalconcept van aanstekelijke fake jazz met 

elektronische vernieuwingen! 

Tickets 12 euro, <26 jaar 10 euro: via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 
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Demo Mocktails maken met Franky Malbrancke 

De Gezinsbond Koksijde organiseert op vrijdag 20 april om 19.30 u. in ’t Oud Schooltje 

(Kerkstraat 20A, Koksijde-Dorp) een demonstratie Mocktails maken (alcoholvrije cocktails) met 

Franky Malbrancke, technisch adviseur aan de hotelschool Ter Duinen. 

De tijd dat wie geen alcohol dronk enkel kon kiezen tussen water, fruitsap of een softdrink behoort stilaan 

tot het verleden. Acties als Toernee Minerale zetten de mocktail volop in de aandacht. Niet de kleverige, 

suikerige en weinig smaakvolle versies, maar originele, verfrissende en prachtig gepresenteerde glazen. 

Franky Malbrancke etaleert de meest uiteenlopende mocktails, zowel qua presentatie als qua ingrediënten. 

 

Toegang: 12 euro voor leden deelnemende verenigingen (Gezinsbond, Liberale Vrouwen Koksijde en 

Vrouwenstemmen), niet-leden 17 euro (max. 50 p.). Info en inschrijven (pas definitief na overschrijving) 

bij desmedtronald@gmail.com of 058 51 41 39 op uiterlijk 14 april. Betalen op rek. nr. BE40 7755 9233 

4763 van Gezinsbond Koksijde met vermelding tot lid van… indien van toepassing. 

Foto 
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Erfgoeddag: kiezen voor Erfgoed! 

Op zondag 22 april kiest Koksijde voor erfgoed! De jaarlijkse Erfgoeddag staat volledig in het 

teken van Kiezen. Ettelijke keren per dag maken we keuzes, wat aantrekken, wat eten..? We 

moeten ook vaak belangrijke keuzes maken, straks zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 

Koksijde kent ook elk jaar een andere verkiezing, nl. de keuze voor Mieke Garnaal. het NAVIGO-

Nationaal Visserijmuseum plaatst deze traditie in de kijker. Ook in het Abdijmuseum Ten 

Duinen, ’t Oud Schooltje en het Erfgoedhuis Bachten de Kupe zijn er boeiende activiteiten. 

 

* NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum: Kiek noa Mieke 

De Mieke Garnaal-verkiezing bestaat al sinds 1950. Tijd dus om dit gebeuren eens in de kijker te plaatsen! 

Bewonder vanaf 14 u. in primeur de fototentoonstelling met unieke portretten van de Miekes en eredames, 

en luister naar hun verhaal. Tot 18 u. is er ook randanimatie. 

I.s.m. erfgoeddeskundige Estelle Slegers Helsen & fotograaf Tom De Visscher. Het museum is de hele dag 

vrij toegankelijk. 

Foto 

 

* Erfgoedhuis Bachten de Kupe (Leopold II-laan 2): Duizend dingen achter deuren (spannende 

theatertocht) 

Treed binnen in een zeer bijzonder gebouw: het vroegere gemeentehuis van Oostduinkerke. Rare kale 

mannetjes nemen je mee naar plekken waar bijna geen mens komt. Verdwaal tussen de vele hoekjes, 

trappen en geheime nissen. Luister naar het gefluister van de eeuwenoude schilderijen en ontdek wie er 

dag en nacht door de kelder doolt. Het publiek wordt meegenomen op een wandelvoorstelling door het 

gebouw en leert aan de hand van dilemma’s hoe moeilijk kiezen is, zeker als die keuzes het bestuur van 

de gemeente bepalen. Een absolute voltreffer. 

Productie: 30CC (Leuven), Erfgoedcel Leuven & Max Last vzw. Spelers: Koen Monserez, Jonas Van 

Thielen, Laurian Callebaut, Heleen Desmet. 

Voorstellingen om 11, 14 en 16 u. Tickets reserveren aanbevolen (www.casinokoksijde.be) + tickets add 

zolang in voorraad. Toegang 10 euro, <26 j. 5 euro. Via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

* ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20A, Koksijde-Dorp): lezing Waar komt mijn familienaam 

vandaan? (door prof. Magda Devos) 

Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele naam door het leven gingen. Gaandeweg waren er binnen 

de middeleeuwse gemeenschappen te veel mensen met dezelfde voornaam en drong een duidelijke 

onderscheiding zich op. Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam toe te kennen. 

De lezing gaat in op de grote verscheidenheid aan familienamen en op de moeilijkheden om de 

oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. 

Magda Devos is ere-professor van de UGent waar ze hoofddocent Nederlandse taalkunde was. 

http://www.casinokoksijde.be/
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Van 10 tot 12 u., toegang 6 euro, leden Familiekunde Vlaanderen 3 euro (apero in), reservatie via 

stekelorum@telenet.be. Org. Familiekunde Vlaanderen regio Westkust. 

 

* Abdijmuseum Ten Duinen, Kon. Prinslaan 2 - Lezing Abt worden: intriges binnen de 

kloostermuren? (door Jan Van Acker) 

Hoe werd je abt van een grote abdij zoals Ten Duinen? Speelde politiek of geld een rol? En kwamen de 

monniken hierbij wel zo goed overeen als kronieken soms doen uitschijnen? Jan Van Acker, 

wetenschappelijk medewerker van het museum, vertelt boeiend hoe het er in de Duinenabdij en in enkele 

andere abdijen aan toe ging. 

Van 10.30 tot 11.30 u., inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50, gratis toegang. 

Het museum is de hele dag vrij toegankelijk. 

Foto tekening met pater 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tweede Smoefeltocht 

De Ouderraad van de Vrije Basisschool Oostduinkerke organiseert op zondag 22 april zijn 

tweede Smoefeltocht. Tijdens een gezellige wandeling (5 km, ook geschikt voor buggy's) door 

het mooie Oostduinkerke kan iedereen genieten van enkele zelfgemaakte hapjes. Deze keer is 

er om 14 u. ook extra animatie (optreden) op de eindplaats. Wie wil mag ook de step, fiets, enz. 

meebrengen. 

Start van 10 tot 12 u. in de VBS, Vrijheidsstraat 8, 8670 Oostduinkerke. 

Deelname: in vvk 6 euro voor kinderen (2 > 12 j.), 8 euro voor volw. / de dag zelf 8 euro voor kinderen 

(2 > 12 j.), 10 euro voor volw. 

 

Inschrijven via ouderraadvbso@gmail.com en het bedrag overschrijven op BE02 4764 3512 7140 met 

vermelding van naam en aantal personen. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bedevaart naar Baaldjes Kruus 

Op maandag 23 april vindt in Koksijde de jaarlijkse bedevaart plaats naar Baaldjes Kruus bij het 

kapelletje van de Zalige Idesbald in de Van Buggenhoutlaan. Deze mooie volkstraditie bestaat 

al heel lang, maar wordt sedert 1994 door het Genootschap van de Zalige Idesbaldus 

georganiseerd. 

Vorig jaar herdachten het genootschap en het gemeentebestuur de 850ste verjaardag van het overlijden 

van abt Idesbald Van der Gracht in 1167. Hij werd hij in 1155 de derde abt van de Duinenabdij, meteen 

de eerste abt uit de eigen gemeenschap. Idesbald wordt o.a. aanroepen tegen koorts, jicht en reuma. Hij 

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

Vlaamse adel. 

De plechtigheid op maandag 23 april start om 14 u. in de O.L.V. ter Duinenkerk met ereburger-abt Leo 

Van Schaverbeeck. Van daar gaat het om 14.30 u. in processie naar het kapelletje Baaldjes Kruus voor het 

zingen van het Idesbalduslied. De bedevaart verloopt i.s.m. de Pastorale Eenheid Ster der Zee en de VVV. 

Lid worden van het Genootschap van de Zalige Idesbald kan door storting van 15 euro (of vrijwillig meer) 

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

Foto 

Ereburger-abt Leo Van Schaverbeeck. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schitterend muzikaal cabaret met Bert Ostyn 

Het Sociaal Huis presenteert op vrijdag 27 april van 14 tot 16.30 u. in de Kerkepannezaal 

(Strandlaan, Sint-Idesbald) het humoristisch muziekoptreden Tralalie met Bert Ostyn. Deze 

rasmuzikant speelt piano, viool en accordeon, en bovendien zingt hij ook nog. 

De rode draad door zijn cabareteske muziekvoorstelling is een verhaal over het leven en de liefde, over 

het kleine verdriet en de grote lach, doorspekt met graptjes en moptjes (West-Vlaams voor humor) en 

prachtige, al dan niet eigen liedjes. 

Bert kan ongelooflijk goed vertellen, hij is een schitterende zanger, hij tovert prachtige muziek uit zijn 

instrumenten, hij heeft fijne humor. Kortom: een uitmuntend en weergaloos entertainer. 

Toegang 3 euro, koffie en gebak inbegrepen. 

 

Inschrijven:  

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. 

Foto 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De nasleep van Tsjernobyl – voorstelling c.c. CasinoKoksijde 
Op vrijdag 27 april wordt om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het portret getoond van het koppel 

Pétro en Nadia die na de kernramp in Tsjernobyl in hun door radioactiviteit getroffen dorp 

Zvizdal bleven wonen. De kijkers zien dat portret op groot scherm waar het publiek aan beide 

zijden omheen zit… 

1986. Zo’n 90 steden rond de stad Pripyat worden geëvacueerd. Door het mislukken van een 

kernproef neemt het leven van de inwoners een drastische wending. Ze verlaten hun huizen om 

nooit meer weer te keren. 

Pétro en Nadia, een echtpaar van 60 jaar oud, geboren en getogen in Zvizdal, weigeren de evacuatie. Ze 

verkiezen in hun oude dorp, in hun huis te blijven. Een spookdorp. Gedurende de periode van 2011 tot 

2016 volgt Berlin Pétro en Nadia om een evolutie over de jaren heen te kunnen schetsen. 

Hoe draagt men een afzondering van jaren? Er is geen elektriciteit, lopend water noch verwarming. Er is 

het bijgeloof, de vodka, het prevelen, het vloeken, het zingen, de tandpijn, ouderdomskwalen, het 20 km 

wandelen naar de winkel, het wachten op iemand van de bewoonde wereld. 

Het verhaal op het scherm wordt aangevuld met bewegende maquettes. “Berlin toont het portret over 

onvoorwaardelijke liefde in een zodanig vormgegeven theatrale setting dat je je tijdens de voorstelling 

eventjes op die plek waant”, aldus (Focus Knack). 

Tickets 14 of 11 euro (<26 jaar) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Een M4-Concertavond met Mozart - Lenteconcert 
Beauvarletkoor Koksijde 

Het befaamde Beauvarletkoor Koksijde en instrumentaal ensemble onder leiding van dirigente 

Griet De Meyer verzorgt op zaterdag 28 april om 20 u. in de O.L.V-ter Duinenkerk een heerlijke 

muzikale avond met werk van Mozart, Monteverdi, Mendelssohn en Mortelmans. Koen Pauly 

tekent voor de continuo. 

De zes nocturnes van W.A. Mozart (1756-1791) zijn stuk voor stuk muzikale pareltjes die afwisselend 

getuigen van een spitse geest, fijngevoelige liefde en ongedwongen speelsheid. Mozart schreef zijn 

nocturnes om de feestelijke societyavonden bij baron Von Jacquin in Wenen muzikaal op te fleuren. Hij 

onderhield het select gezelschap graag met deze elegante muziekstukjes, poëtisch verklankt door 

Italiaanse liefdesverzen van vriend en tevens hofdichter Pietro Metastasio. 

Mozarts Sancta Maria, Mater Dei en Misericordias Domini brengen de toehoorder dan weer in een religieuze 

sfeer. 

Beatus Vir van Monteverdi (1567-1643) is een religieuze vocale compositie op de Latijnse tekst van Psalm 

112. Het Beauvarletkoor brengt twee totaal verschillende muzikale toonzettingen van dit werk, alsook 

19de-eeuws werk van Mendelssohn en Mortelmans. 

 

Tickets: 10 euro tot 26 j. / 15 euro in vvk / 20 euro add. Kaarten bij de koorleden (beauvarlet@gmail.com, 

0477 24 34 65 (9-12 u.), www.beauvarletkoor.be) en bij de dienst Toerisme. 

 

Beauvarletkoor Koksijde zingt op maandag 30 april ook een gastoptreden op het 

verjaardagsconcert 5 jaar Jongerenkoor Jokobeau in het c.c. CasinoKoksijde (info 

www.jokobeau.be). 

 

Foto 

Bij het Beauvarletkoor Koksijde vond recent een voorzitterswissel plaats. Nieuwe voorzitter is mevr. Thea 

Carbonez die de fakkel overneemt van uittredend voorzitter Dirk Eeckhout. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Lenteconcert gemeentelijke harmonie 

Het traditionele lenteconcert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde vindt plaats op zaterdag 

28 april in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald. Onder leiding van dirigent Luc Note spelen de muzikanten 

zoals steeds een gevarieerd programma met zowel klassieke werken als hedendaagse composities en 

tussendoor een stevige mars. Aanvang om 20 u., gratis toegang. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gratis toneelvoorstelling MODDERS voor jonge gezinnen 

In het kader van De Week van de Opvoeding organiseert het Huis van het Kind Koksijde op 

vrijdag 18 mei om 19 u. in c.c. CasinoKoksijde de gratis toneelvoorstelling MODDERS voor alle 

gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar. MODDERS is een komisch theaterstuk over het 

moederschap, gespeeld door de compagnie Barbarie, met o.a. Sarah Vangeel, bekend als Kaatje 

en co. 

MODDERS biedt de toeschouwers een inkijk krijgt in het wel en wee van een moederhoofd. Want elke 

moeder moddert maar wat aan. En tenslotte is opvoeden nog altijd makkelijker dan afvallen. Op scène 

gaan enkele moeders aan het werk. In hun wereld vol goede bedoelingen werken de dingen echter tegen 

hen. Geen enkele stoel staat recht, geen enkel kleedje past, geen borstel die nog veegt en niemand die 

luistert. In het leven van deze moeders is alles wankel. Hun afweersysteem faalt, hun strakke plannen 

worden langzamerhand herleid tot moes. Maar doorgaan zullen ze. Niks aan de hand, alles onder controle. 

Tot het bittere einde klauteren ze telkens weer uit de grootste puinhoop en redden ze zich uit de chaos die 

hen omringt. Zoals het een moeder betaamt… 

 

De voorstelling duurt 50 minuten. Na de voorstelling ook gratis frietjes voor alle aanwezigen. 

 

Tickets voor het toneel zijn dus gratis, maar reserveer je plaats: huisvanhetkind@koksijde.be of 058 51 80 

74, tot 16 mei. Het aantal plaatsen is beperkt. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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In de bib: literair aperitief, boekenverkoop & paasverhalen 

Literair aperitief met Peter Terrin 

Op zondag 22 april is succesauteur Peter Terrin om 10.30 u. in de bib te gast. Interviewer Jooris van Hulle 

gaat met hem in gesprek over zijn werk, zijn leven als schrijver en zijn inspiratiebronnen. Na de lezing is 

er receptie met een glaasje en een hapje. 

Peter Terrin is een veelgeprezen auteur van theater, verhalen en romans. In 2009 verscheen De bewaker, 

een allegorisch verhaal over hoop, dat de shortlist haalde van de Libris Literatuur Prijs en bekroond werd 

met de Literatuurprijs van de Europese Unie 2010. Post Mortem (2012) betekende de doorbraak naar het 

grote publiek. Met deze roman over de illusie van fictie sleepte Peter Terrin de AKO Literatuurprijs in de 

wacht. Ook Monte Carlo (2014) werd genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Hierin verkent de auteur 

de wereld van roem en gevaar. In september 2016 verscheen Yucca, een ingenieus gecomponeerde roman 

waarin melancholie hoogtij viert. 

Inschrijven (2 euro) in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. 

Foto 

 

Boekenverkoop  

Ben je altijd op zoek naar dat laatste boek, de ultieme cd of dvd om je collectie aan te vullen? Kom dan 

naar de boekenverkoop in de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen. Op woensdag 11 april van 

10 tot 12 u. en van 14 tot 17 u. en donderdag 12 april van 10 tot 12 u. 

 

Paasverhalen 

Juf Ingrid Vincent leest op dinsdag 3 april om 10.30 u. de leukste paasverhalen voor aan kinderen van 4 

tot 7 jaar. Voor de kadetten van 6 tot 12 jaar komt meester Jan Defoort op dinsdag 10 april de gekste 

verhalen vertellen. Met de (groot)ouders mee wordt het nog extra gezelliger. 

 

Digidokters 

Vragen over computers, tablets, smartphones? Stel ze aan de digidokters op zaterdag 7 april, tussen 10 u. 

en 12 u. Vragen graag vooraf zenden aan het e-loket van de bib. Zo kunnen de digidokters zich 

voorbereiden. 

 

Gesloten 

De bibliotheek is gesloten op paasmaandag 2 april. 

 

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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Activiteiten in het Duinenhuis 

* (Gratis) wandeling Lentesignalen - Zondag 1 april (14 u.). Bomen en struiken bloeien meestal voor 

de eerste blaadjes verschijnen. O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Start aan infobord Loze 

Vissertjespad, Oostduinkerke. Honden niet toegelaten (natuurreservaat). 

 

* (Gratis) wandeling Lentekruiden in de Noordduinen - Maandag 2 april (14 u.). Speuren naar jonge 

kiemplantjes en ontdekken wat eetbaar is. O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Start aan 

infobord bij de Zuid-Abdijmolen, Van Buggenhoutlaan, Koksijde-bad. Honden niet toegelaten 

(natuurreservaat). 

 

* Great American Eclips – Vrijdag 6 april (19.30 u.). Voordracht 13 reizen, 13 eclipsen door 

amateurastronoom en astrofotograaf Geert Vandenbulcke. Kom ook alles te weten over de totale 

zonsverduistering Great American Eclips van 21 aug. 2017. Toegang 4 euro voor leden Sterrenjutters, 

inwoners en gidsen Duinenhuis 5 euro niet-leden. Inschr. duinenhuis. Om 20 u. gaat de sterrenwacht open 

(gratis). Info www.desterrenjutters.be. 

Foto 

 

* Bijenhotelletjes – Zaterdag 7 april (9-12 u.). Voor kinderen (8-12 j.). Zonder bijen geen fruit en 

groenten. Leer over het nut van solitaire bijen en hoe je ze kan helpen. Een bijenhotelletje maken om in 

de tuin op te hangen. Prijs 10 euro (bijenhotel incl.). Inschr. (max. 20 p.) Duinenhuis. Org. i.s.m. De 

Groene Hemel. 

Foto 

 

* (Gratis) wandeling Sponzen, poliepen, vlokreeftjes en andere strandorganismen - Zondag 8 

april (14 u.). O.l.v. gids Ingrid Jonckheere. Inschrijven niet nodig. Start Elisabethplein. 

Foto 

 

* Wandeling Dwars door de duinen - Maandag 9 april (13.45-17 u.). Mix van natuur, waterwinning en 

geschiedenis. Start aan bezoekerscentrum Doornpanne. Na afloop drankje op het dakterras van het 

Duinenhuis. Bijdrage 1 euro. Inschrijven www.iwva.be/bezoekers, 058 53 38 33. 

 

* Yoga – Op 9, 11, 12 en 14 april (9.30-10.30 u.) op het dak van het Duinenhuis. Word één met de 

natuurelementen in de Schipgatduinen. Voor beginners en ervaren yogi o.l.v. ex-topsportster Sigrid 

Rondelez. Inschrijven (6 euro per les, max. 20 p.) via duinenhuis. 

 

* Workshop zeepjes voor kinderen - Donderdag 12 april (14-16.30 u.). Huid- en milieuvriendelijke 

zeepjes(ketting) maken met natuurlijke ingrediënten o.l.v. Erika Leuridan. Inschr. (8 euro, incl. 

zeepjesketting, max. 15 p.) vóór 5 april via duinenhuis. 

 

http://www.desterrenjutters.be/
http://www.iwva.be/bezoekers
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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* (Gratis) wandeling Voorjaarsbloeiers en bladvogeltjes - Zondag 15 april (10.30 u.). O.l.v. gids 

Johan Depotter. Breng een verrekijker mee. Start aan het Duinenhuis. 

 

* Workshop paddenstoelen - Woensdag 18 april (19.30-22 u.). Paddenstoelen determineren met 

veldsleutels, goede voorkennis is aangewezen. Inschr. via carl.vandenbroeck@gmail.com, 0475 22 08 43, 

org. Paddenstoelenwerkgroep Westhoek. 

 

* (Gratis) bouwfitdagen voor (ver)nieuwbouwers - Zaterdag 21 en 28 april (10–16 u.). Cursus 

duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen van Eandis en architectenvereniging NAV. Je krijgt ook een 

cursuspakket en een broodjeslunch. Inschrijven vóór 14 april via www.eandis.be/energiefit. Org. i.s.m. 

Woonhuis Niko. Beperkt aantal plaatsen. 

Foto 

 

* Yogawandeldag – Zaterdag 21 april. (9-14 u.), voormiddag ontspannende lange yogales met Sigrid 

Rondelez (ex-topsportster en yoga-instructrice), na een drankje stevige wandeling op het strand en door 

de duinen, onderweg picknick. Inschrijven (15 euro, max. 20 p.) duinenhuis. 

 

* Eetbare wilde planten - Zondag 22 april (14-17 u.) geleide fietstocht en maandag 23 april (19 u.) 

kookworkshop met eetbare wilde planten o.l.v. herborist Marjan Janssens. Op de fietstocht (10 km) 

dergelijke planten zoeken, op de kookworkshop lekkere creaties ermee koken. Inschrijven (max. 20 p., 15 

euro voor beide act. samen) via duinenhuis. 

Foto 

 

* (Gratis) Schipgatstrand- en -duinenwandeling - Zondag 29 april (10 u.). Zeeschatten zoeken met 

gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Start parking Sint-André (einde G. Scottlaan). 

 

* Sterrenwacht – Extra openingsuren tijdens de paasvakantie op vrijdag 6 en 13 april vanaf 20 u. Ook 

open voor iedereen elke derde vrijdagavond van de maand: vrijdag 20 april vanaf 21 u. Gratis toegang, 

info www.desterrenjutters.be, info@desterrenjutters.be 

 

Info: Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde, 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportaanbod: voor iedereen, sportdag voor 50+, 
tafelvoetbaltornooi en Koksijde Trail 

Sport voor iedereen 

De sportdienst van Koksijde biedt overdag sporten aan zoals Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, 

netbal, tai-chi, badminton of tafeltennis. ’s Avonds is er shape of dance work-out (nieuwe reeks na de 

paasvakantie). Schrijf in via sportdienst@koksijde.be. Meer info op www.koksijde.be/sportaanbod. 

Voor kinderen van de lagere school zijn er na de paasvakantie de minivoetbaltornooien: op 24 april voor 

5de en 6de lj., op 16 mei voor 3de en 4de lj. en op 6 juni voor 1ste en 2de lj. Inschrijven via de sportleerkracht 

op school. 

Logo #Sportersbelevenmeer en Gezonde Gemeente 

 

Sportdag voor 50+ 

Op donderdag 17 mei is er weer Sportdag voor 50+ op het sportdomein Hazebeek in Oostduinkerke. Een 

sportieve dag voor 50-plussers: sporten op eigen tempo, kennismaken met iets nieuws, vertrouwde 

medesporters ontmoeten of nieuwe mensen leren kennen. Beweging, maar zeker ook plezier en 

gezelligheid staan centraal. Deelname 5 euro (verzekering, koffiepauzes en broodjeslunch). 

Inschrijven bij de sportdienst vanaf dinsdag 17 april, 058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be. 

Foto 

 

Tafelvoetbal 

Tafelvoetbalclub de Guru's organiseert op zaterdag 21 april voor het eerst een groot tafelvoetbaltornooi 

i.s.m. de Vlaamse Tafelvoetbalbond. Plaats van het strijdgewoel is de VIP-ruimte van K.V.V.C. Koksijde 

vanaf 14 u. Alle belangstellenden welkom. 

Inwoners van Koksijde en niet-competitieve beoefenaars kunnen uitzonderlijk deelnemen in de laagste 

reeks. Voor Koksijdenaars is de deelname gratis als je vóór 1 april ingeschreven bent. Er wordt gespeeld 

in duo’s, zoek dus alvast een partner. 

Inschrijven via stijnclw@gmail.com of 0472 63 06 45. Info www.tablesoccer.be. 

 

 

Koksijde Trail 

Op zondag 22 april staat de eerste editie van Koksijde Trail op de kalender. Afstanden: 6 of 10 km lopen 

of 6, 10 of 20 km wandelen. Alle trajecten zijn deels off-road met stukken in de duinen en doorheen 

gebouwen. Meer info op www.koksijdetrail.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Speel een partijtje padel 

Sinds vorige zomer beschikt Tennisclub Koksijde dankzij de gemeente over twee prachtige 

padelvelden. Padel is een racketsport: een combinatie van squash en tennis. De sport wordt 

beoefend op een rechthoekig terrein omringd door hoge vaste wanden. 

Padel is overgewaaid uit Zuid-Amerika en is razend populair in Spanje en Portugal, stilaan ook bij ons. 

Vandaag is padel een veel gevraagd onderdeel van teambuilding. Vooral omwille van de toegankelijkheid 

en het rustgevend effect. 

Het spel op zich is heel plezant, niet zo moeilijk en bovendien ook leuk om naar te kijken. Het aspect 

winnen of verliezen is meestal ondergeschikt aan de spelvreugde van de spelers (4) .Wat niet wegneemt 

dat er ook sterk competitief gespeeld kan worden. Maar gemeenschappelijk is in elk geval de after padel 

aan de bar. 

Niet leden en toeristen kunnen padel op TCK uitproberen aan 20 euro (voor 4 spelers). De kunststofracket 

is te huur aan 2 euro per speler. Er kan bij droog weer gespeeld worden, zowel in de winter als in zomer 

van 10 tot 22 u. Reservatie op de club, 058 51 55 67. 

 

Info: www.tckoksijde.be  

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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MuseOs: paradijs van dierlijke schedels en skeletten in 
Koksijde 

Aan de Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp ligt het merkwaardige museum MuseOs. Daar kan je 

een collectie van zowat 700 schedels en skeletten van recente en uitgestorven gewervelde 

dieren van over de hele wereld bewonderen. Deze verzameling is het levenswerk van Luc Tyteca 

en Leentje Vandenhoudt, beiden licentiaat in de biologie. MuseOs biedt gegarandeerd urenlange 

verbazing voor kinderen, jongeren en (over/groot)ouders… 

 

MuseOs heeft alles in huis om de jeugd én volwassenen mee te slepen in een boeiend verhaal over schedels 

en skeletten van muis tot olifant… 

* voor jonge onderzoekers: voelbakken met allerlei dierlijk materiaal, een microscoop met minuscule 

preparaten, een ruggengraat van een leeuwin om zelf ineen te steken… 

* voor tieners: een zoektocht naar detailfoto’s… 

* voor kinderen (vanaf 7 j.): boeiende doe-opdrachtjes… 

* voor kleuters: een knutsel- en tekenhoekje… 

 

Voor iedereen is er wel iets (en véél méér) om het onderhuidse van de dieren te observeren. Een volledig 

skelet van een olifant, een neushoornskelet in opbouw, een oerrund van 120 000 jaar oud, de uitgestorven 

holenbeer en nog veel meer kan je in MuseOs ontdekken. 

Hartelijke en ontvangst door Luc en Leentje zelf, twee echte gepassioneerde oprichters-biologen. 

Luc: “Eén van de doelstellingen van MuseOs is het afdwingen van een gevoel van bewondering voor de 

levende natuur en respect voor alle leven, in de hoop hiermee een steentje bij te dragen tot het behoud 

en bescherming van met uitsterven bedreigde diersoorten.” 

 

Fiche 

* Museos, Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp, info@museos.be, 058 51 19 39, facebook en www.museos.be. 

* Open: van 10 tot 17 u. op ma 2, wo 4, do 5, zo 8, wo 11, do 12 en zo 15 april / eventuele andere andere 

dagen na afspraak. Tijdens schoolvakantie ook op maandag open. 

* Toegang: gratis -6 jaar / basisprijs 6 euro / 65+ en groepen 5 euro / studenten en -18 jaar 4 euro / 

leerlingen in schoolverband 3 euro pp. en leerkracht 5 euro / gezinsticket 15 euro 

 

 

Foto 

MuseOs biedt urenlange verbazing voor heel het gezin. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Redacteur-bezieler Jan Huyghe van het Koksijdse infoblad 
Tij-dingen gaat met pensioen 

Sinds 1996 krijgen de bewoners van Koksijde (eerst tweemaandelijks, vanaf 2006 maandelijks) 

trouw het infoblad Tij-dingen in de bus. Bezieler Jan Huyghe, naamgever en stichter van Tij-

dingen, gaat per 1 mei met pensioen. Hij kwam al die jaren trouw met zijn teksten bij de 

Koksijdenaars in de brievenbus. De april-editie van het infoblad is dan ook de laatste van zijn 

hand. De redactieraad van Tij-dingen heeft samen met oud-collega en persmedewerker José 

Chamon over Jan, onderstaande brief geschreven. Zijn afscheid van de gemeente Koksijde 

mocht immers niet onopgemerkt voorbijgaan zodat u hem mee kan uitwuiven… 

 

Jeugd 

Jan Huyghe, sedert 1 april 1996 inwoner van Oostduinkerke, zag het levenslicht in de Boetestad Veurne 

op 19 juni 1956, als jongste kind van Albert (stadsontvanger in Veurne) en Margriet Dewulf, broer van 

Geert, Erik en Hilde. Ze groeiden op in de Iepersesteenweg in een warm Vlaamsgezind nest. Met hun buren, 

de gekende familie Rabaey, hadden ze veel goeie contacten tijdens de kinderjaren. 

Jan liep in Veurne kleuterschool bij de Blauwe Nonnen, waar hij voor het eerst kennis maakte met het 

rituele kinderfeest Sinksenbruid, wat later, in 1978, de naam van zijn volksmuziekgroep zou worden. Zijn 

lagere school en Latijns-Wetenschappelijke humaniora volgde hij in het college in Veurne. In 1974 trok hij 

naar de KU Leuven waar hij aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte Germaanse filologie (N/E) studeerde. 

Zijn eindverhandeling droeg als titel “Volksliedonderzoek in Groot-Veurne”, een grote collectie genoteerde 

teksten en opgenomen volksmelodieën o.l.v. professor Stefaan Top, eminent Vlaams volkskundige. 

 

Journalist 

Na zijn studies kon Jan aan de slag bij het OCMW in Veurne, waar hij een jaar lang het oud archief 

inventariseerde (met stukken vanaf 1429). In 1980 zette Jan zijn stappen in de journalistiek als redacteur-

journalist van de kusteditie van Het Wekelijks Nieuws. Jan werd in 1986 ook laureaat van de Nationale 

Persprijs van het Gemeentekrediet. Vanaf 1989 werkte hij als halftijds parlementair secretaris van Jan 

Loones. Hij combineerde dit met een baan als freelance journalist voor Het Laatste Nieuws, De Zeewacht, 

Radio 2 West-Vlaanderen en de Financieel-Economische Tijd. 

 

Naar de gemeente Koksijde 

Sinds 1996 werkt Jan bij het gemeentebestuur van Koksijde als communicatieambtenaar. Van 2002 tot 

heden is hij ook secretaris-penning van het gemeentelijk Elfjulicomité Koksijde. 

Hij startte zijn gemeentelijke carrière in het gemeentehuis en enkele maanden later in het kantoor aan de 

Zeelaan 24, op de hoek met de Houtsaegerlaan. Het toenmalig nieuwe bestuur riep de Infodienst in het 

leven om een doorgedreven actief infobeleid te voeren. Jan werd er diensthoofd en met zijn toenmalige 

collega’s waakte hij er over het gemeentelijk informatieblad Tij-dingen, over de gemeentelijke website, de 

fototheek,… 
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Jan schreef in de loop van de jaren ook talloze persberichten, interviewde jubilarissen van gouden en 

diamanten bruiloften met redactie van een lange reeks toespraken (soms tot 50 per jaar). Bovendien 

schreef hij heel wat speeches voor de burgemeester. Tussendoor startte hij met José Chamon ook het 

driemaandelijks huisblad KOS-weetjes voor het gemeentepersoneel. 

In 2008 werd communicatie nog belangrijker voor het bestuur. De dienst Communicatie, Onthaal en 

Protocol werd boven de doopvont gehouden. We startten als een 8-koppig team, ondertussen uitgebreid 

tot 10. Diensthoofd Ilse Chamon was bijzonder trots om Jan als communicatieambtenaar in haar team te 

verwelkomen. Jan bleef al die verdere jaren de hoofdredactie van Tij-dingen waarnemen. Vanaf 2008 onder 

de hoede van een redactieraad met de schepenen van Communicatie (Frederick Devos, Lander Van Hove, 

Ilse Chamon en fotograaf Dirk Van Hove). Zo werden alle ingezonden artikels, foto’s en suggesties en vaak 

ook eens heikele punten in een ruimere groep besproken. De speeches voor jubilea en huldigingen bleef 

hij trouw schrijven. Jan verlaat de dienst op 1 april en dat is helaas geen grap… 

 

Zijn geesteskind: Tij-dingen 

Het infoblad dat de Koksijdse bewoners maandelijks (vroeger tweemaandelijks) in handen krijgt is door 

Jan op de wereld gezet. Ook de naam koos hij zelf. Er hangt een geheimpje aan vast dat we graag met u 

delen… Tij-dingen… - bijgelovig als Jan is - startte hij het magazine elke maand met de getijdentabel die 

op de tweede pagina staat. Zo was hij zeker dat hij telkens een goed blad kon realiseren! Ook zijn kartonnen 

mapje met documenten om de redactievergaderingen te leiden bleef jaren hetzelfde… Zijn konijnenpoten… 

Ze hebben gewerkt! 

Tij-dingen klaarstomen van begin tot einde was steeds opnieuw een boeiende uitdaging. Als ex-journalist 

in eigen regio deed Jan op dat vlak heel wat ervaring op, maar toch was/is het telkens weer een echte 

wedren tegen de deadline. Zelf teksten schrijven, anderzijds het aanbod van de andere gemeentelijke 

diensten en inzenders bewerken en herschrijven tot ze definitief redactieklaar zijn. Daarnaast is er de 

redactieraad, de constante coördinatie met fotograaf Dirk Van Hove. Als alle teksten en illustraties klaar 

zijn, een maquette maken. En dan gaat het hele pakket naar de drukker. Een paar dagen later worden de 

proefdrukken gecorrigeerd. Laatste stap is ten slotte de opvolging van de distributie door De Post. Vaak 

een slopend proces. Maar het eindresultaat brengt altijd heel wat arbeidsvreugde met zich mee. Zeker 

omdat de lezers het blad zo erg waarderen. 

 

Schrijver én zanger 

Jan is ook een bezige creatieve bij in zijn vrije tijd. In 1978 stichtte hij als zanger en entertainer de 

Volksmuziekgroep Sinksenbruid (1 LP, 2 CD’s), uitvloeisel van zijn licentieverhandeling. In 1998 stampte 

hij ook het folkduo Bleksje Treksje (met Koen Vandenberghe) uit de grond en toerde daarmee tot 2005 

Vlaanderen rond. Hij was ook initiatiefnemer van de volkse Driekoningen in Oostduinkerke-Dorp (met de 

al genaamde Koen en Stefaan Demoen): een hele dag als drie sjofele koningen musicerend door het dorp 

voor een goed doel. Zijn goeie pen was ook geliefd buiten Tij-dingen. Hij is auteur van drie boeken en een 

novelle, en schreef ca. 150 gedichten/liederen, vooral Westhoek-gebonden. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Carine en Nathalie bereiden zich voor op de Dodentocht van 
Bornem 

Op vrijdag 10 augustus nemen Carine Montaine (56) en Nathalie Seynhaeve (48), twee 

vriendinnen uit Oostduinkerke, deel aan de 100 km van Bornem, ook gekend onder de 

huiveringwekkende naam Dodentocht. Honderd km stappen in 20 uur, Nathalie en Carine 

beschouwen het als een fantastische reis… voor het goede doel. 

Carine: “Op 1 augustus vorig jaar draaiden we de knop om: gezonder leven en sporten was vanaf toen 

onze prioriteit. Nathalie voelde afgelopen zomer de noodzaak om aan haar bucket list te beginnen. Ik 

beloofde haar te steunen en samen deze uitdaging aan te gaan.” 

Nathalie: “Sindsdien werken we wekelijks het opgelegde schema van coach Bike Me af. Dat bestaat uit 

conditietraining, persoonlijke coaching, bootcamp. Er is soms pure fysieke vermoeidheid die schreeuwt om 

rust, maar dit verdwijnt allemaal in het niets in vergelijking met de voldoening en energie die we terug 

krijgen.” 

Beide dames beleven een fantastische tijd. “Alhoewel we ook soms een dipje meemaken,” getuigt Carine, 

“maar dat maakt deel uit van de uitdaging: yes we can!” 

 

Voor een goed doel 

Carine en Nathalie ondernemen dit avontuur voor een goed doel: Kebene Children’s Home. Dat is een 

kleinschalig project (sedert 2007) dat straat- en weeskinderen opvangt in Diani Beach (Mombasa, Kenia). 

Het tehuis zorgt voor 65 kinderen en biedt gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d. Doel is 

de kinderen een goede basis te geven om te groeien in een veilige en liefdevolle omgeving zodat ze later 

iets kunnen betekenen voor hun land. 

Kebene start dit jaar ook een nieuwe uitdaging: Baby Care. Dat is de bouw van een opvang voor jonge 

moeders in nood en een dagverblijf voor kinderen van 0 tot 5 j. Zo kunnen jonge alleenstaande moeders 

met een laag inkomen hun economische activiteiten behouden. 

Carine en Nathalie: “Dit goede doel zal ons moreel steunen, ons over de meet trekken. Een deeltje van 

hun toekomst ligt in onze voeten. We hopen met de steun van de lezers een grote bijdrage aan dit 

kleinschalig project te kunnen leveren.” 

Steunen kan op rek. nr. BE78 7795 9305 3586 van vzw Kebene met vermelding Dodentocht. Fiscaal attest 

vanaf 40 euro. 

Info: dagboek van Carine en Nathalie op www.bikeme.be en www.kebene.be. 

Foto 

Nathalie Seynhaeve en Carine Montaine bereiden zich voor op de 100 km van Bornem of de Dodentocht. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Drugs Expertise Team Westhoek: voor hulpvraag rond 
druggebruik 

Het Drugs Expertise Team Westhoek (DET WH) is een initiatief van Ambulante Drugzorg 

Westhoek en een samenwerking tussen Kompas vzw en Dagcentrum De Sleutel. Wie in de 

Westhoek woont en een vraag heeft rond druggebruik of wie hulp, ondersteuning en begeleiding 

zoekt, kan bij DET WH terecht. Dit kunnen druggebruikers zelf zijn, maar ook ouders, partners, 

broers, zussen, enz. 

Naast druggebruikers en hun context richt DET WH zich ook naar alle zorgpartners uit de eerste lijn 

(huisarts, thuiszorg, welzijn,…) CLB, GTB, BJZ en de justitiële sector uit de regio Westhoek die 

geconfronteerd worden met een cliënt met (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek. 

Voor deze partners heeft DET WH een ruim aanbod van onmiddellijk telefonisch advies en consult tot het 

coachen van teams die regelmatig in aanraking komen met illegale drugproblematiek, tot het samenleggen 

van de expertise van de betrokken partijen. 

Het DET heeft een vrijwillige en laagdrempelige werking. Samen met de cliënt (en de betrokken diensten) 

wordt gezocht naar wat haalbaar is en hoe men dichter bij de cliënt kan geraken. Het aanbod is gratis. 

 

Contact: DET medewerkers Kobe Blomme, Annelien Catteeuw en Lynn Vilyn, elke werkdag van 8.30 tot 12 

u., 0477 98 21 76 (), info@detwesthoek.be, www.detwesthoek.be. 

Dit project kwam tot stand met de steun van Leader Westhoek. 

Logo 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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