
 

 

 

 

 

P 1/29 

 

 

Datum  

Persoverzicht 

april 2021 

30/03/2021  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  

  

Agenda 

Koksijde Kort ................................................................................................................ 2 

Hinderpremie werkzone Oostduinkerke-Bad wordt uitgebreid .............................................. 5 

Koninklijke Prinslaan volledig afgesloten in de tweede helft van april ................................... 6 

Draag jouw bloempje bij. En maak van Koksijde een bijenvriendelijke gemeente .................. 7 

Zorgeloos genieten tijdens de paasvakantie ...................................................................... 9 

Plan je bezoek aan de musea of aan de Zuid-Abdijmolen tijdens de vakantie ...................... 10 

Drie wandelingen voor de prijs van één .......................................................................... 12 

Beaufort 21 in Koksijde toont kunstwerk van Els Dietvorst ................................................ 13 

Erfgoeddag gaat de nacht in op 24 & 25 april .................................................................. 14 

Wedstrijd en tentoonstelling: komt jouw beeld in de Noordduinen? .................................... 15 

Ontdek de Erfgoedapp: jouw online gids op zak .............................................................. 16 

Biblezing: Op zoek naar vergeten parels? Ga mee op ontdekkingstocht in Verdwijnend België 18 

Doe mee met de (k)eileuke paasbingo en win een waardebon ........................................... 19 

Paasinitiaties & Start to Golf ......................................................................................... 20 

Word vandaag nog lid van de nieuwe sportraad: doe het nu ............................................. 21 

Ontdek alle themakampen voor kleuters en kinderen tijdens de zomervakantie ................... 22 

Blijf bewegen – tips voor de jeugd ................................................................................. 23 

Blijf in beweging en volg de Zitbankenroute .................................................................... 24 

NAVIGO-museum: hoe het allemaal begon ..................................................................... 25 

Krassen uit het verleden: bestond graffiti al in de middeleeuwen? ..................................... 26 

Brandweer Westhoek zoekt 100 extra brandweervrijwilligers ............................................ 27 

mailto:ilse.chamon@koksijde.be
mailto:isabelle.deshayes@koksijde.be


 

 

 

 

 

P 2/29 

 

 Koksijde Kort 

 

• Vaccinatie tegen het coronavirus  
Blijf op de hoogte via www.koksijde.be/coronavaccin  

 

• Meldpunt overlast afval tijdens de paasvakantie 

Tijdens de paasvakantie is er een telefonisch meldpunt actief voor overlast van afval zoals  

opengepikte vuilniszakken, sluikstroting, overvolle straatvuilnisbakken,… 

Help je mee om Koksijde proper en net te houden? 

Meld het via 0800 85 670. 

Dat kan elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur, tijdens het weekend en 

de feestdagen van 13.30 tot 17.30 uur.  

Lokaal Bestuur Koksijde wil op die manier de gemeente net houden.  

 

• Extra openbare toiletten tijdens de paasvakantie 

Vanaf 3 april, en al zeker tot en met 2 mei, zullen alle openbare toiletten in Koksijde dagelijks 

geopend zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur (tenzij anders vermeld). 

Een handig overzicht vind je op www.visitkoksijde.be/nl/openbare-toiletten. 

 Plan ligging openbare toiletten 

 

• Mondmaskerplicht tijdens de paasvakantie 

Tijdens de paasvakantie houdt Lokaal Bestuur Koksijde het voor iedereen veilig. 

Het dragen van een mondmasker is verplicht op het volledige grondgebied vanaf zaterdag 3 april 

8.00 uur t.e.m. zondag 18 april 19.00 uur. En dit vanaf 13 jaar.  

- Op het volledige grondgebied, op alle straten en pleinen. 

- Niet op het strand, in de duinen en natuurgebieden 

- Niet tijdens het fietsen, intensieve sportactiviteiten of tijdens werkzaamheden die zware 

fysieke inspanningen vergen. Wandelen wordt niet als een intensieve sportactiviteit beschouwd 

en daarbij is het dragen van een mondmasker steeds verplicht. 

 

• Binnenkort: overdekte ontmoetingsplek op begraafplaats Oostduinkerke 

De begraafplaats van Oostduinkerke krijgt een bezinningsplek. Voor de rouwenden wordt een 

overdekte ruimte voorzien waar je kan napraten bij slecht weer. Het is belangrijk om je verdriet 

met anderen te delen en het zo een plek te geven. Ook de onderhoudsmensen van de 

begraafplaats krijgen daar (berg)ruimte. Het bezinningshuis moet voor de zomer klaar zijn.  

 Beeld: Kerkhof Oostduinkerke 3D-tekening 

 

• Koksijde zet in op fietsveiligheid 

Het gemeentebestuur tekende in op een grote campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

(VSV) waarbij fietsers en automobilisten boodschappen krijgen in het straatbeeld. Deze actie is een 

geheugensteuntje op gevaarlijke plaatsen of kruispunten. Zo houden we het veilig voor elkaar. 

 Meer info op www.tij-dingen.be/april-2021/koksijde-zet-op-fietsveiligheid.  

 Beeld: VSV fietsers voorbeeld banner 

 

http://www.koksijde.be/coronavaccin
http://www.visitkoksijde.be/nl/openbare-toiletten
http://www.tij-dingen.be/april-2021/koksijde-zet-op-fietsveiligheid
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• Nieuwe horecagids ligt in de rekken 

De brochure zit in een nieuw jasje. Deze gids inspireert je om de lekkere plekjes van Koksijde, 

Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen te ontdekken en van culinaire hoogstandjes te genieten. 

Koksijde beschikt als gemeente over een groot aantal culinaire toppers. De Michelinsterren en 

Gault&Millau-quoteringen zijn daar het perfecte voorbeeld van. Noem Koksijde gerust een 

gastronomisch walhalla. Maar het culinaire verhaal gaat natuurlijk verder dan het aantal sterren en 

draait ook om de gastvrijheid of de warmte die een zaak uitstraalt. Bekijk de brochure en oordeel 

zelf.  

 Beeld: voorkant gids  

 

• Imperior blaast 25 kaarsjes uit 

Voor Jurrie Delporte, Peter Paelinck en Aäron Louwyck is muziek creëren geen hobby, maar een 

missie. Imperior blaast 25 kaarsjes uit: de ideale timing voor een gesprek.  

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be. 

=> Foto Imperior 

 

• Koksijdse groendienst zwaait Ides Leys uit 

Bijna 43 jaar lang zaaide Ides Leys zijn creatieve ideeën uit over de groendienst, maar op 1 juni 

gaat hij op pensioen. Ides had een rijkgevulde carrière en in die vier decennia verzamelde hij 

natuurlijk een schat aan groene kennis. Wil je nog wat groene suggesties oogsten?  

Lees het volledig interview op www.tij-dingen.be.  

 Foto Ides Leys 

 

• Oostduinkerkenaar Joeri Christiaen verovert de wereld 

Sinds zaterdag 13 februari kunnen kinderen op Ketnet afstemmen op de animatiereeks Mush Mush 

en de zwammetjes. De regisseur van dienst is Joeri Christiaen, met roots in Oostduinkerke. Met 

zijn bedrijf Thuristar verkoopt hij animatiereeksen over de hele wereld. En deze serie komt 

binnenkort in 150 landen op het scherm. De reeks gaat over paddenstoel Mush-Mush en zijn beste 

vriendjes Lillit en Chep die leven in een dorp vol zwammetjes. De verhalen gaan over hoe ze 

zichzelf, elkaar en de wereld ontdekken. Een reeks met een groot hart en veel humor. Het is 

bedoeld voor kleuters, maar het boeit zeker een ruimer publiek. 

 Beeld: screenshot 

 

• Dinsdagmarkt tot eind juni aan Sint-Niklaaskerk 

Nog tot eind juni doe je elke dinsdagvoormiddag tussen 8 en 13 uur je marktaankopen op het plein 

ter hoogte van de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. Door de wegenwerken in de Albert I-Laan 

verhuist de dinsdagmarkt pas begin juli naar de Zeedijk. Tijdens juli, augustus en september blijft 

de markt op dinsdagen staan op de Zeedijk. Daarna verhuist de markt terug naar het plein bij de 

Sint-Niklaaskerk. 

 Beeld markt 

 

• Kruisweg op begraafplaats Koksijde-Dorp 

Op de gemeentelijke begraafplaats in Koksijde-Dorp komen binnenkort een 10-tal borden die de 

kruiswegstaties weergeven. Het betreft afbeeldingen van kunstenaar Sieger Köder met afdrukken 

http://www.tij-dingen.be/
http://www.tij-dingen.be/
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van The Cross of Christ zodat het publiek, mits het in acht houden van de coronamaatregelen,  

de kruisweg kan volgen op Goede Vrijdag 2 april vanaf 14.30 u tot 18.00 uur. 

Meer info via Ronny Calcoen en Hans Devos: rocalcoen@gmail.com; hans.devos@gmail.com 

 

• Bekendmaking: aanbesteding amfibieboot in Koksijde (2021-2026) 

Op maandag 19 april om 14 uur vindt de openbare zitting over de open aanbesteding met opbod 

Recht om met een amfibieboot in zee te steken vanop het strand van Koksijde (2021-2026) plaats. 

Locatie: Abt Eliaszaal in het gemeentehuis. Inschrijven moet schriftelijk en aangetekend gebeuren 

tegen dinsdag 13 april (datum poststempel als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Vermeld 

Uitbating van amfibieboot, in zee te steken vanop het strand van Koksijde op de binnenomslag. 

Richt de aanbiedingen aan het college van burgemeester en schepenen (Zeelaan 303). 

Lastenboek, info en inschrijvingsformulier: info@koksijde.be of www.koksijde.be/concessies 

 

• Welkom Manneke Pis 

Hij is terug. Manneke Pis was enige tijd geleden het slachtoffer van vandalisme, werd uitgebroken 

en gestolen. Vanaf nu wordt hij extra in de gaten gehouden. Het beeldje staat nabij het Bad 

Schallerbachplein in Koksijde-Bad en werd in 1923 aangebracht bij de villa Ma Tocade van een 

Brusselse kolonel die woonachtig was in het Quartier Sénégalais te Koksijde. 

 Foto 

 

• Brandweer Koksijde komt op tegen kanker 

De spuitgasten van de brandweer zetten zich (alweer) in voor het goede doel. Ze steunen Kom op 

tegen Kanker met een extra drijfveer, want niet lang geleden verloren ze een collega aan de 

ziekte. Met Marc Ryckewaert in het hart zetten ze hun schouders onder een loopteam voor 

#de100kmrun.  

Steun de brandweer: surf naar www.de100kmrun.be, klik op Onze teams, zoek op Smoke stoppers 

en doe een gift.  

Storten kan op rekeningnummer: BE56 7360 3575 6688 van het Kankerfonds met deze 

mededeling: GIFT 340094673.  

 Beeld Kom op tegen kanker - lopers  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:hans.devos@gmail.com
mailto:info@koksijde.be
http://www.koksijde.be/concessies
http://www.de100kmrun.be/
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Hinderpremie werkzone Oostduinkerke-Bad wordt uitgebreid 

 

Op voorstel van Viceminister-president en Vlaams minister van economie Hilde Crevits wordt de 

(grond)werkzone voor de hinderpremie in Oostduinkerke-Bad uitgebreid. Het dossier werd 

aangekaart door Dorine Geersens, schepen voor Lokale Economie in Koksijde, in overleg met de 

handelaarsbond Oostduinkerke-Bad. Een stevige opsteker voor alle ondernemers in de 

getroffen zone. 

 

Sinds 4 januari ll. zijn in de handelskern te Oostduinkerke-Bad ingrijpende werken gestart aan de 

tramsporen in de Albert I Laan. Voor een periode van minstens zes maanden is het commerciële hart van 

de badplaats, de Zeedijk en de hoofdasverbinding met de E40 naar Koksijde langs de tramlijn, afgesloten. 

Dit geldt zowel voor fietsers als voertuigen. Hierdoor zijn de handelszaken die gelegen zijn in deze zone 

(Albert I-laan, Zeedijk Oostduinkerke-Bad) nagenoeg onbereikbaar. Er diende een grote omleiding te 

worden voorzien. 

 

De hinderpremie behelsde aanvankelijk alleen de zaken gelegen op de Albert I laan zelf, terwijl het 

volledige commerciële centrum van Oostduinkerke-Bad (de zone van de Zeedijk, Ijslandplein, Astridplein 

en Europaplein) door de werken aan de Albert I Laan volledig afgesloten wordt voor doorgaand verkeer en 

amper bezoekers kan ontvangen. 

 

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits werd nu beslist om deze volledige zone in 

aanmerking te laten komen voor de steunmaatregelen. Op die manier kunnen de getroffen handelszaken 

op de Zeedijk en de aanpalende pleinen ook genieten van de hinderpremie. 

 

Schepen Dorine Geersens: “Dit is een enorme opsteker voor onze ondernemers in deze moeilijke 

periode. In naam van alle handelaars wens ik dan ook de minister en haar kabinet, alsook Vlaio te 

bedanken voor de vlotte tussenkomst en de verkregen subsidie”.  

 

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Op basis van goed overleg met de gemeente en VLAIO 

kunnen we deze belangrijke ondersteuning voor de lokale handelaars geven. De hinderpremie is er voor 

handelaars die zware last ondervinden van werken, handelaars die zo goed als afgesneden zijn van hun 

cliënteel horen daar uiteraard bij. Ik wens de handelaars ook alle succes toe de komende maanden.” 

 

Info: dienst Lokale Economie – 058/53.30.36 - marieke.nolf@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:marieke.nolf@koksijde.be
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Koninklijke Prinslaan volledig afgesloten in de tweede helft 
van april  

Als de weersomstandigheden geen roet in het eten gooien, zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

de Koninklijke Prinslaan afsluiten tussen 19 en 30 april voor alle verkeer. Er komt een nieuwe rijweg en 

ook de aanliggende fietspaden worden aangepakt, tussen de rotonde met de J. Van Buggenhoutlaan en de 

rotonde met de Tennislaan. Er wordt een omleiding voorzien via de Van Buggenhoutlaan en A. Bliecklaan. 

Op vrijdagen volg je tijdelijk de omleiding van de wekelijkse markt. 

 

Aanpassingen van straten, voet- of fietspaden zorgen vaak voor hinder. Koksijde informeert je zo goed 

mogelijk over de planning. De meest recente info vind je via www.koksijde.be/wegenwerken.  

 Foto  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

  

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Draag jouw bloempje bij. En maak van Koksijde een 

bijenvriendelijke gemeente  

 
De lente is in het land en om dat te vieren, wordt Koksijde in de bloemetjes gezet. 

Lokaal Bestuur Koksijde investeert in een bloemenweide. Daarbij heeft de gemeente jouw hulp nodig.  

 

Haal je gratis bloemzaadjes af 
 

Knip de bon uit die je in de printversie van het gemeentelijk infoblad vindt. 

Neem die mee naar één van deze locaties: 

• gemeentehuis (openingsuren gemeentehuis) 

• bibliotheek (openingsuren bib) 

• Abdijmuseum Ten Duinen (van di. tot vrij. tussen 10.30 en 12 uur, tot eind april) 

• Sporthal Hazebeek (werkdagen: 8-12 en 13.30-16 uur) 

• Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker (openingsuren) 

• Milieupark (als je langsgaat op afspraak) 

• Sociaal Huis (openingsuren) 

• Bezoekerscentrum Doornpanne (openingsuren) 

• op de vrijdagmarkt van Koksijde (marktpraatje) 

• op de dinsdagmarkt van Oostduinkerke (educatieve stand van de dienst Milieu) 

• toerismekantoren (kantoren in Sint-Idesbald en Oostduinkerke alleen open in de vakanties) 

In ruil voor de bon krijg je een zakje bloemzaadjes voor een bloementapijt van 10 m². Bekijk eerst de 
openingsuren voor je ergens langsgaat. Zolang de voorraad strekt.   

 

Waarom kunnen jouw bloemen de bijen redden? Doe mee en zaai de juiste 

bloemen  
Bloemen toveren een tuin om in een paradijs. Voor mensen, maar ook voor dieren. Egels schuilen onder 

bloemenplanten, bijen en vlinders halen hun voeding uit bloemen en huisdieren pikken een stukje schaduw 

mee. En wat is een tuin zonder bloeiende bloemen? 

Natuurlijk zijn struiken en heesters een uitkomst, maar de echte kleurenexplosie komt van bloemen. Kies 

bijvoorbeeld voor een aantal perken met één- of meerjarige bloemen of tover je balkon om tot een 

bloemenpracht. 

 

Waarom bloemen in je tuin zetten? 

Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers. Help hen door te zorgen voor bloeiende planten. Een tekort 

aan stuifmeel en nectar is één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van het aantal bijen. 

De suikers in nectar geven hen de kracht om te vliegen, terwijl de eiwitten in stuifmeel nodig zijn voor hun 

voortplanting. 

Een bloemenweide zorgt ook voor een betere waterhuishouding in je tuin. De wilde bloemen houden vocht 

beter vast dan een gemillimeterd grasveld dat in een droge zomer bijna smeekt om kostbaar water. Niet 

alleen de hoeveelheid bloemen telt, ook de bloemensoort is belangrijk. De soorten in je bloemenzaadzakje 

– knip je bon uit het infoblad van Koksijde – zijn speciaal voor bijen uitgekozen: dille, bernagie, 

https://www.koksijde.be/contact/gemeentehuis
https://www.koksijde.be/contact/bibliotheek
https://www.koksijde.be/contact/openingsuren-onthaal-zwem-recreatiebad-hoge-blekker
https://www.koksijde.be/contact/milieupark-containerpark
https://www.koksijde.be/contact/sociaal-huis
https://www.iwva.be/bezoekers/bezoekerscentrum
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goudsbloem, korenbloem*, boekweit, inkarnaatklaver*, nigella, gewone klaproos*, echte kamille, gele 

ganzenbloem*, wilde margriet, kaasjeskruid, honingklaver, wilde peen en wilde cichorei. (*Dit zijn 

streekeigen wilde bloemen) 

 

Kies voor inheemse planten 

Bijen hebben – net zoals wij – eiwitten, mineralen en energie nodig. Zij halen dat uit stuifmeel en nectar 

van bloemen, maar niet alle bloemen zijn hiervoor even geschikt. Sommige soorten hebben voor bijen 

volstrekt onbereikbare nectar, andere hebben zelfs geen stuifmeeldraden. Solitaire bijen zijn vaak aan één 

inheemse plantensoort gebonden. Dankzij het bloemenmengsel ben je zeker dat je de juiste bloemen 

zaait. 

 

Hoe, waar en wanneer zaaien? 

Op een zonnig plekje in losse grond. Zaaien van half april tot half mei, zaden bedekken met aarde en 

daarna begieten. Bloei van juni tot september. 

 

Info:  

Dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

mailto:milieu@koksijde.be
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Zorgeloos genieten tijdens de paasvakantie 

Ondanks de verstrengde coronamaatregelen blijft Lokaal Bestuur Koksijde zich inzetten om maximaal en 

op een veilige manier te genieten van je vakantie. Mits het respecteren van de bubbel van vier in 

openlucht, biedt de gemeente nog tal van mogelijkheden voor een aangenaam verblijf aan zee. 

Koksijde is, met haar uitgestrekte natuurgebieden en uitgestippelde wandel- en fietsroutes, een paradijs 

voor wandelaars en fietsers. Bovenop het bestaand aanbod worden er vanaf de paasvakantie twee nieuwe 

belevingstochten gelanceerd: de wandelzoektocht van de dienst Toerisme en de Belpop-Fietsroute van 

Viertoren. 

 

• Wie graag in alle rust geniet van de natuur, kan intekenen voor een huifkartocht op het strand of 

in het bos of kan een tochtje op het water maken met één van de zelf te besturen elektrobootjes. 

 

• Sportievelingen schrijven zich in voor een golfinitiatie en ook een zwembeurt in het zwem- en 

recreatiebad Hoge Blekker behoort tot de mogelijkheden, mits reservatie. 

 

• De openbare markten in Oostduinkerke (op dinsdag) en in Koksijde (op vrijdag) vinden plaats 

zoals gewoonlijk. 

 

• Net zoals tijdens vorige vakanties wordt er voor de nodige sfeer gezorgd. De Zeelaan en het 

Theaterplein in Koksijde worden in een paaskleedje gestopt en tijdens de weekends  

(3-4 & 10-11 april) zijn er verschillende straatartiesten actief. 

 

• Ook voor wie zoekt naar een cultureel intermezzo tijdens de paasvakantie, zijn er verschillende 

mogelijkheden: een bezoekje aan één van de musea, aan de Zuid-Abdijmolen of de bibliotheek,  

de erfgoedapp ‘Kunst op straat’, een online orgelconcert (livestream), … 

 

 Beeldmateriaal: Ten Duinen, wandelen, Golf 

 

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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Plan je bezoek aan de musea of aan de Zuid-Abdijmolen 
tijdens de vakantie 

 

Navigo-Nationaal Visserijmuseum - Bezoek het museum online 

Gesloten of niet, NAVIGO-museum blijft open voor alle geïnteresseerd publiek!  

Klik jezelf een gepersonaliseerd museumbezoek door de virtuele gebouwen, of laat je leiden. Onderweg 

worden diverse verhalen verteld bij opmerkelijke objecten en bijzondere scènes. 

Bezocht je het museum eerder al eens in het echt? We zijn zeker dat je toch nog iets ontdekt dat je nog 

niet wist of nooit eerder zag… 

 

Info: NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

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

 

De Zuid-Abdijmolen verwelkomt je graag opnieuw vanaf 3 april 

Molenaar Patrick Geryl verwelkomt je graag opnieuw in de molen, met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

Reserveer je bezoek op voorhand online omdat er met tijdslots wordt gewerkt. Vanaf woensdag 31 maart 

reserveer je op de website tenduinen.be je tickets. 

Oef! Ondanks corona kan je toch dit mooie Koksijdse monument bezoeken vanaf 3 april: de Zuid-

Abdijmolen. Voel hoe de wind speelt met de wieken, ruik de geschiedenis, ervaar een stukje uniek erfgoed. 

Molenaar Patrick Geryl geeft je met veel plezier uitleg over zijn habitat. Het wordt een heel uniek bezoek, 

want per tijdslot krijgt maar één gezelschap toegang tot de molen voor een persoonlijke rondleiding. 

 

Even ontstressen in het Abdijmuseum? 

Heb je ook genoeg van alle coronagekte? Dan biedt het Abdijmuseum soelaas tijdens de paasvakantie.  

Het museum zet de deuren open, maar op een veilige kier.  

De Duinheren van Koksijde wisten al dat je dankzij de rust en de natuur op de abdijsite kunt ontstressen. 

En dat is zeker ook zo in coronatijden, hoe gek het ook mag klinken. Want het museum werkt met 

tijdsloten en een éénrichtingsparcours, waardoor het veilig blijft voor jou en je bubbel. In de paasvakantie 

zijn er zelfs extra tijdsloten voorzien tijdens de weekdagen, in de voormiddag.  

Heb je dus zin in een boeiende beleving in het museum en op de abdijsite waarbij je heel dicht komt bij de 

leefwereld van de middeleeuwse monniken die ooit in één van de machtigste abdijen van Graafschap 

Vlaanderen leefden? Reserveer dan nu je tickets online.  

 

Toen de dieren nog spraken: smartphonewandeling 

Het vertelfestival 'Toen de dieren nog spraken' is een jaarlijkse traditie in het Abdijmuseum. Voor de 

laatste editie zocht en vond het museum een oplossing in een smartphonewandeling. Met spannende 

videoverhalen over de Duinenabdij voor families én volwassenen. In het Nederlands en het Frans.  

Te beleven in je bubbel op onze abdijsite! De verhalen zijn inbegrepen in de prijs van je museumticket. 

Reserveer op voorhand online.  

 

Gezinnen, zijn jullie klaar voor de smartphonefotografie challenges in Ten 

Duinen? 

Foto's nemen met een smartphone, iedereen kan dat toch? Maar hoe til jij jouw foto's naar een hoger 

niveau? Nog tot eind 2021 krijg je in Ten Duinen verschillende creatieve challenges, tussen de ruïnes 

https://my.matterport.com/show/?m=DTrnCbLBSgT
mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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buiten en de eeuwenoude schatten in het museum. Als kers op de taart plaatst het museum de mooiste 

beelden in de kijker op haar instagram- en facebookpagina. Voor tieners en hun ouders. Reserveer je 

museumticket online. Meer weten? Ga naar de website van Ten Duinen. 

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 

A. Verbouwelaan 15 

T. 058 53 39 50 - info@tenduinen.be - www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:info@tenduinen.be
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Drie wandelingen voor de prijs van één 

Doe mee en trek je wandelschoenen aan. Zet je speurzintuigen op scherp. De VVV en dienst Toerisme 

lanceren een wandelzoektocht met drie verschillende lussen. Een uitdagende route voor de echte 

speurneuzen, een verharde route (rolstoel-, buggy- en hondenvriendelijk) en een korte(re) gezinsroute. 

Geniet van deze prachtige wandelingen. 

De uitdagende versie van 8 kilometer is een route langs minder bekende wandelpaden van de Doornpanne 

en de Hoge Blekker. Het verhard alternatief is 5 kilometer lang. Deze beide tochten starten aan het 

toerismekantoor in Koksijde-Bad. Voor de gezinsvriendelijke zoektocht van 3,4 kilometer start je aan de 

Hoge Blekker.  

 

Wandelzoektocht: praktisch 

Van 1 april tot 15 september speur je naar foto’s en los je de bijhorende vragen op. Deelnameformulieren 

kosten vier euro en krijg je bij de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald. Iedere 

deelnemer die het antwoordblad indient, heeft recht op een prijs. Maar één prijs per aangekochte map.  

De prijsuitreiking vindt plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op vrijdag 8 oktober om 18.30 uur. 

 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be 

 

 Beeld: wandelen hannecartbos en Wandelzoektocht 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Beaufort 21 in Koksijde toont kunstwerk van Els Dietvorst 

In Koksijde komt voor Beaufort 21 een beeld van de Belgische kunstenaar Els Dietvorst. Het werk 

krijgt de titel Windswept en het stelt een boom voor die door een sterke wind plat wordt geblazen. 

 

Els Dietvorst (°1964) is een beeldend kunstenaar en filmmaker die woont en werkt in Ierland. Ze gebruikt 

dialoog, experiment en intuïtie als haar artistieke strategieën. Sinds de jaren negentig wordt de 

kunstenares bewogen door sociale kwesties zoals migratie, racisme en klimaatverandering. Dietvorst 

onderzoekt de 'condition humaine'. Grote thema's als leven en dood, angst, vervreemding en verlangen, 

en de 'buitenstaander' komen dan ook aan bod in haar werk. Zij is de winnaar van de Belgian Art Prize 

2021. 

 

Het geselecteerde kunstwerk voor Koksijde heet Windswept. Geïntrigeerd door de vorm van door de wind 

gebogen bomen, verzamelde Dietvorst tijdens haar strandwandelingen verschillende aangespoelde stukken 

drijfhout. Samen met een lokale ambachtsman timmerde ze een nieuwe, naar beneden knikkende boom in 

elkaar, die nadien in brons werd gegoten. Zo veredelt ze de stukken hout tot een edel schuiloord voor 

voorbijgangers of ontmoetingsplek voor de inwoners van Koksijde, die hier geborgenheid vinden. Met 

Windswept vereeuwigt ze het idee van kwetsbaarheid. Windswept zal 1250 kg wegen en bijna 4 meter 

hoog zijn. 

 

Beaufort 21 start op 27 mei en loopt tot 7 november 2021. De curator is Heidi Ballet. Een terugkerend 

onderwerp in de kunstwerken van deze editie: hoe de mens onderhevig is aan de wil van de natuur. Als de 

hoogbouw aan de kust af en toe de vraag oproept 'hoe heeft de mens de kust veranderd', dan wordt de 

vraag nu omgedraaid: 'hoe heeft deze kust de mens veranderd'. De selectie toont in de eerste plaats de 

vergankelijkheid van mens en materiaal, maar verder ook de fluctuerende interpretatie van de 

geschiedenis. 

 

www.beaufort21.be (vanaf april 2021) 

 

https://elsdietvorst.be/  

 

 Beelden: Els Dietvorst – Windswept – bij gebruik portretfoto ©fotograaf Flor Maesen 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.beaufort21.be/
https://elsdietvorst.be/


 

 

 

 

 

P 14/29 

 

Erfgoeddag gaat de nacht in op 24 & 25 april 

Dit jaar vieren we de twintigste editie van Erfgoeddag. Tijdens het laatste weekend van april staat het 

thema De Nacht centraal in een weekend vol erfgoed. En met die nacht als bindmiddel slaan we een mooie 

brug tussen zaterdag en zondag.  

 

 Campagnebeeld  

 

Wie wordt het Koksieds Erfgoedkraksje? 

Doe op zaterdag 24 april mee met onze digitale erfgoedquiz. Wat weet jij écht over de geschiedenis van de 

Duinenabdij of onze vissers? Is kunst of muziek meer jouw ding? Het Abdijmuseum Ten Duinen,  

het NAVIGO-museum, de dienst Cultuur & Erfgoed en de Archiefdienst slaan de handen in elkaar:  

ze bezorgen jou een onvergetelijke zaterdagavond. Test je kennis en doe mee. Iedereen is welkom op 

deze gevarieerde erfgoedquiz. De winnaar krijgt de titel Koksieds Erfgoedkraksje, een geschenkenpakket 

ter waarde van 100 euro én eeuwige roem!  

 

Praktische info 

✓ Wat heb je nodig? Een computer (of laptop) met webcam én een smartphone. 

✓ Neem deel via de programma’s (Microsoft) Teams en Kahoot (via web of app). 

✓ Schrijf je in via www.koksijde.be/erfgoedquiz tegen uiterlijk 16 april  

✓ Op 22 april krijg je een nieuwe link waarmee je kan deelnemen 

✓ Info: cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40 – www.koksijde.be/erfgoeddag2021 

 

 Beeld papieren bloemen 

 

Openluchtexpo: terug in de tijd met Koksijde by night  

Was het nu 60, 70, 80 of 90? Wanneer ging jij op stap en wat was jouw favoriete plaats voor een feestje? 

De vier gemeenten van Viertoren slaan de handen in elkaar voor deze unieke nachtelijke 

openluchttentoonstelling. Deze expo is te bewonderen vanop het Casinoplein (op de ramen van de 

bibliotheek) vanaf 24 april t.e.m. 23 mei. 

Herken je het gebouw op de foto? Tijdens de jaren 50 werd er ferm gefeest in de Carillon du Bois.  

De militairen van La Vigie brachten de allernieuwste elpees uit de Verenigde Staten mee. En er werd stevig 

gedanst. ‘s Namiddags kon je er terecht voor thee, wijn en likeur. En ook voor een lekkere spaghetti op 

alle mogelijke uren. Veel Koksijdenaars hebben mooie herinneringen aan de Carillon. Jij ook? 

 

 Foto ©Westhoek Verbeeldt 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/erfgoeddag2021
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Wedstrijd en tentoonstelling: komt jouw beeld in de 
Noordduinen? 

Deze zomer trekt BREEDBEELD de duinen in. In deze jaarlijkse fotowedstrijd richt BREEDBEELD zich samen 

met Lokaal Bestuur Koksijde en het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos op een openluchtexpo met 

fotografen van alle niveaus en disciplines. Neem deel en laat jouw beeld in dialoog treden met het 

prachtige landschap van de Noordduinen. Geef je eigen insteek door je beeld te laten contrasteren met 

deze unieke duinen, laat je inspireren door de zomer en de natuur of doe iets totaal anders. Durf buiten de 

lijntjes kleuren, BREEDBEELD maakt er zelf een mooi geheel van. Verras ons.  

 

Praktisch 

• Laad minstens één en maximum vijf beelden op via het webformulier 

• Er moet geen onderling verband zijn tussen de beelden, maar het mag.  

• Als het een meerwaarde is, voorzie je een begeleidende tekst.  

• Zet je naam in de bestanden die je instuurt (bv. familienaam_voornaam_1)  

• Deelname is gratis: elke fotograaf (niveau, discipline) is welkom 

• Natuur en Bos doet nog een extra selectie van beelden die verwijzen naar de natuur 

• Deadline: zondag 25 april 

 

Info: www.koksijde.be/breedbeeld 

 

Wedstrijdreglement en deelnameformulier via www.tij-dingen.be    

 

 Beeld: fotowedstrijd Noordduinen © Tom Linster 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/breedbeeld
http://www.tij-dingen.be/
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Ontdek de Erfgoedapp: jouw online gids op zak  

Deze applicatie toont dat kunst en cultuur een prominente rol spelen in Koksijde.  

Er zijn drie tours. Dankzij Kunst op straat ontdek je alles over onze kunstwerken: wie is de artiest, wat is 

zijn of haar inspiratie en uit welk materiaal bestaat het. Iedereen naar zee vertelt over de geschiedenis 

van onze vakantiekolonies. Villa’s en verhalen uit een beschermd dorpsgezicht ontdek je in Quartier 

Sénégalais.     

Download de Erfgoedapp van Faro via Google Play of de App Store. Volg de stappen download, maak je 

keuze en ontdek. De erfgoedapp is gratis, eenvoudig en het is honderd procent veilig.  

 

Online beschikbaar vanaf 2/04 

 

Iedereen naar zee 

Herinner jij je nog de vakantiekolonies? Jarenlang trokken duizenden kinderen naar zee. Ze kwamen voor 

een paar weken of een enkele maanden. Voor sommigen was het de tijd van hun leven, voor 

anderen de hel. Deze route vertelt hun verhaal. 

De kinderen gingen op kolonie om aan te sterken. Volgens de dokter waren de kinderen zwak en konden 

ze de gezonde buitenlucht goed gebruiken. Dit gebeurde al op het einde van de negentiende eeuw.   

De industrialisering, de verzuiling en ook de verspreiding van de ziekte tuberculose spelen een grote rol in 

het verhaal van de kolonies.  De vele grote villa’s en homes waar de vakantiekolonies plaatsvonden, zijn 

nog steeds te zien. Deze fietstocht neemt je mee langs deze prachtige gebouwen. 

Onderweg krijg je foto’s te zien van toen en hoor je de getuigenissen. 

 

Quartier Sénégalais : een wijk die doet dromen 

Deze wandeling laat je wegdromen. Met de erfgoedapp ontdek je villa’s uit de belle époque en villa's met 

invloeden uit de art deco. Met foto’s, plannen en luisterfragmenten leer je hoe de wijk tot stand kwam.  

Je ziet de evolutie in de architectuur van de cottages. Tussen de architecturale pareltjes zitten drie 

villa’s erkend als monument en de ‘tuinwijk’ is beschermd als ‘dorpsgezicht’ sinds 2011.  

Start op het Bad Schallerbachplein. Neem een koptelefoon of oortjes mee, zodat je de luisterfragmenten 

goed kan horen. De audio werd ingesproken door acteur Vic De Wachter.  

 

Kunst op straat 

Wil je meer weten over een kunstwerk op straat? Wie heeft het gemaakt en wat was de inspiratie? Welk 

materiaal werd gebruikt? En zijn er nóg kunstwerken in de buurt? Je vindt het allemaal in de Erfgoedapp 

van Faro. De informatie over meer dan 60 kunstwerken in de straten van Koksijde-Oostduinkerke heb je 

gewoon gratis op zak! Zoek je een ‘Panamarenko’ of ben je fan van George Grard? Wil je ‘kletsende 

vissersvrouwen’ of een ‘rare vogel’ zien? Met de Erfgoedapp stel je zelf je een eigen kunstroute samen. 

Even stoppen, even klikken en klaar. Veel plezier op je ontdekkingstocht! 

 

Meer info? www.koksijde.be/erfgoedapp  

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

 

 Foto’s (4): erfgoedapp, Acqua Scivolo - kunstwerk-SOF-1574, vakantiekolonie, Hommage aan de 

liefde en het leven - kunstwerk-SOF-6006  

 

http://www.koksijde.be/erfgoedapp
https://www.koksijde.be/dienst/cultuur-erfgoed
mailto:cultuur@koksijde.be
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Terug naar de inhoudstafel 
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Biblezing: Op zoek naar vergeten parels? Ga mee op 
ontdekkingstocht in Verdwijnend België 

De boeken Verdwijnend België en de Atlas van Vergeten België vertellen het verhaal van meer dan 

honderd vergeten plaatsen in ons land: uitgedoofde hoogovens, opgedoekte spoorwegen, nutteloze werken 

en verwaarloosde grafmonumenten. Tijdens deze presentatie nemen de auteurs, Reinout Bossuyt en Bart 

Vanacker, je mee op een reis naar vergeten parels. Aan de hand van oude luchtbeelden, kaarten van 

vroeger en nu, foto's en video's ontdek je het fascinerende verhaal van een tijd die ooit was.  

 

Praktisch 

✓ De lezing vindt plaats op woensdag 28 april om 19 uur (tot 20.30 uur)  

✓ Plaats van afspraak? In de bibliotheek.  

✓ Leden betalen 3 euro (niet-leden: 5 euro). Schrijf je in via www.avansa-ow.be 

Als de coronamaatregelen dit vereisen, vindt de lezing online plaats. In samenwerking met Avansa. 

 

Hullabaloo: een online reismagazine 

Fotograaf Bart Vanacker en Reinout Bossuyt nemen je mee op een ontdekkingstocht doorheen België. 

Toeristische trekpleisters laten ze links liggen. Samen documenteren ze al 15 jaar industrieel erfgoed, 

vergane glorie en nutteloze werken. Kijk op www.hullabaloo.be.  

 

Het mislukte kanaal van Ieper-Komen 

De IJzer met de Leie verbinden: dat was de droom die het kanaal Ieper-Komen moest waarmaken. In 

1864 startten daarom de graafwerken, maar grondverschuivingen bij de heuvelrug in Hollebeke gooiden al 

snel roet in het eten. Lees de rest van het verhaal op www.tij-dingen.be.  

 

 Beeld: © Bart Vanacker 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 

  

http://www.hullabaloo.be/
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Doe mee met de (k)eileuke paasbingo en win een waardebon 

Tijdens de paasvakantie organiseert de sportdienst van Koksijde, in samenwerking met Wandelsport 

Vlaanderen en Sport Vlaanderen een (k)eileuke paasbingo. Stippel zelf je wandelroute uit of maak gebruik 

van een bestaande wandelroute. Doe mee aan deze leuke themawandeling. 

 

Post je wandelfoto 

Laat je kinderen zoeken naar paasitems op de speciale paasbingo. Een item gevonden? Goed zo! Op naar 

het volgende, als dat geen extra motivatie is. Let wel: zoek in de natuur en niet naar prentafbeeldingen.  

 

Ben je moe van al dat wandelen en zoeken? Leef je dan volledig uit dankzij de kleurplaat aan de 

achterkant van de paasbingo. Post je wandelfoto met de hashtags #sportersbelevenmeer en 

#keileukepaasbingo. Wie weet win je wel een bon ter waarde van 25 euro.  

 

Praktisch 

Haal je flyers een week voor de paasvakantie op  

Waar? sporthal Hazebeek, sporthal Koksijde-Dorp, dienst Toerisme en Zwembad Hoge Blekker 

Vind de digitale versie en extra kleurplaten op www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/paasbingo 

 

 Beeld paasbingo  

 
Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Paasinitiaties & Start to Golf 

Met de paasvakantie in zicht komt het golfseizoen weer op gang. 

Golfen kan je heel het jaar door. Wind, regen en koude vormen niet altijd spelbrekers. Natuurlijk zijn 

goede weersomstandigheden altijd te verkiezen, zowel op als naast het golfterrein. 

 

Vraag jij je wel eens af of de golfsport iets voor jou is?  

Zou jij eens met volle kracht een golfballetje willen wegslaan? 

Schuilt er binnen in jou een getalenteerde golfspeler? 

 

Maak in Koksijde Golf ter Hille kennis met de golfsport tijdens één van de vele initiaties in de paasvakantie. 

Je krijgt 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. 

 

Info: 

Koksijde Golf ter Hille 

Hof ter Hillestraat 2 

8670 Koksijde 

T. 058 53 27 10 

www.koksijdegolfterhille.be 

golfsecretariaat@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:golfsecretariaat@koksijde.be
http://www.koksijdegolfterhille.be/
mailto:golfsecretariaat@koksijde.be


 

 

 

 

 

P 21/29 

 

Word vandaag nog lid van de nieuwe sportraad: doe het nu  

Heb je een sportieve toekomstvisie? Blijf in nauw contact met de sportclubs, denk en luister met hen mee. 

Geef een stem aan de sporters in Koksijde en word lid van de Sportraad. Als je wil brainstormen over 

nieuwe projecten ben je aan het goede adres.  

En met sporters bedoelen we alle sportieve jongeren, maar ook senioren, mensen uit kansengroepen, 

individuele sporters, de schoolgaande jeugd, G-sporters, gezinnen enz. We wonen in een sportieve 

gemeente en met de Sportraad streven we ernaar om dat zo te houden.  

 

Ben je getriggerd? 

Mail naar sportraad@koksijde.be.  

Geen ingewikkelde selectieprocedure: overtuig ons en geef een stem aan onze sporters! 

 

 
Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 
Terug naar de inhoudstafel 

mailto:sportraad@koksijde.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Ontdek alle themakampen voor kleuters en kinderen tijdens 
de zomervakantie  

Wil jouw zoon of dochter een leuk sportkamp meepikken tijdens de zomer? Dat kan. De Koksijdse 

sportdienst organiseert kampen voor kleuters en kinderen uit het lager onderwijs. Maar er is meer!  

Zelfs voor oudere kinderen. Ooit al gehoord van het Natuurkamp of Kunstkamp? Check het aanbod en alle 

praktische info waaronder de kostprijs via www.koksijde.be/opvang-en-kampen.  

 
 
 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/opvang-en-kampen
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Blijf bewegen – tips voor de jeugd 
 

Bewegen, bewegen, bewegen: het is meer dan ooit belangrijk om actief te zijn.  

Amper 15 procent van de tieners was voldoende in beweging voor de coronacrisis, maar dat aantal is de 

laatste maanden gekelderd naar een absoluut minimum. Onvoldoende fysieke activiteit en te veel 

schermblootstelling behoren tot de belangrijkste gevolgen van de lockdown. Zorg voor jezelf, want 

wandelen en fietsen verhoogt je mentale en fysieke gezondheid. 

 

Ontmoet elkaar in de publieke ruimte 

Koksijde telt 22 speelterreinen, twee speeltoestellen op het strand én een Skateplaza van 1.200 m².  

Heb jij ze al allemaal bezocht? Surf naar koksijde.be/speelterreinen en plan een speelpleinroute in. Wie 

weet heb je binnenkort een nieuwe favoriet. Zijn speelterreinen niets voor jou? Maar wil je heel graag 

buitenkomen met jouw knuffelcontact of een paar goeie vrienden? Ga naar het toerismekantoor of check 

www.visitkoksijde.be en kies een leuke wandel- of fietsroute.  

 

Ga naar de bibliotheek én ontleen een boek of strip 

Lees een boek of strip en reis naar een andere wereld. Laten we eerlijk zijn: dat willen we toch soms 

allemaal wel eens doen? Lezen vermindert stress, versterkt je geheugen en verhoogt je 

inlevingsvermogen. Naast de ideale ontspanning is het ook gewoon héél gezond.  

 

Bezoek het Abdijmuseum Ten Duinen 

Wandel in alle rust langs de oude muuropstanden, omgeven door prachtige natuur of verwonder je over 

unieke collectiestukken die archeologen ter plaatse vonden. Ontdek de abdijgeschiedenis en de belangrijke 

rol van de Duinheren. 

  

Ontleen reuzenspelen, de karaokeset of verkleedkledij van de jeugddienst 

Raakt de inspiratie op om jouw bubbel te entertainen? Wil je even met een paar vrienden iets leuks doen 

in de tuin? Snuffel in het aanbod van de jeugddienst op www.depit.be/uitlenen. Kies The Voice van de 

woonkamer, toon jouw strafste circusact of oefen je zenuwen tijdens mens-erger-je-niet.  

 

Bekijk de Blijf-in-uw-kot-menu’s  

Heb je de menuutjes vorig jaar niet geprobeerd? Niet getreurd. Ze zijn nog altijd beschikbaar op 

www.depit.be. De menu’s bevatten heel wat toffe ideeën rond bewegen, cultuur en sporten. Zeker drie 

sterren waard.  

 

Bekijk het paasaanbod van de gemeente Koksijde én maak jouw keuze. 

Of doe mee aan de Buitenspeeldag op 21 april: lees meer op www.tij-dingen.be  

 

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be  

 

 Beeld: skateplaza 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tij-dingen.be/
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Blijf in beweging en volg de Zitbankenroute 

In beweging blijven: het blijft belangrijk, ook al ben je niet meer goed te been. Regelmatig bewegen is de 

beste remedie tegen valpartijen. Stoornissen in evenwicht, spierkracht en mobiliteit zijn de belangrijkste 

risicofactoren voor een valpartij. 

 

De zitbankenroute in Koksijde helpt je bewegen en voert je langs een wandelparcours van vijf kilometer 

met om de driehonderd meter een zitbank. Ideaal dus voor minder mobiele mensen, zwangere vrouwen, 

jonge ouders met een kinderwagen of om senioren in beweging te krijgen en sociale contacten te 

verstevigen.  

 

De plannetjes zijn te koop in de toerismekantoren.  

Meer info: Katleen Calcoen - 058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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NAVIGO-museum: hoe het allemaal begon    

In het NAVIGO-museum komt een potvis wonen. Deze 17 meter lange kolos krijgt binnenkort een thuis in 

het museum. Een mooi vooruitzicht. Maar dit is ook hét moment om stil te staan bij het rijke verleden.  

 

Eerste museum in 1932 

Oostduinkerke pakte al tijdens de jaren 30 uit met een Maritiem Museum. Bezoekers ontdekten toen een 

bonte verzameling maritieme objecten in de bovenzaal van het oude gemeentehuis, vandaag bekend als 

het Erfgoedhuis. Dit initiatief overleefde de Tweede Wereldoorlog niet, maar de overtuiging bleef dat 

Oostduinkerke dé plek was voor zo’n museum. Ondanks inspanningen rond 1950, duurde het nog tot aan 

de golden sixties voor een nieuw museum het licht zag. Op 23 juni 1963 vond de eerste steenlegging van 

het Nationaal Visserijmuseum plaats. De geestelijke vader en drijvende kracht achter deze realisatie was 

toenmalig burgemeester Honoré Loones. 

 

Kinken in de kabels 

Administratieve problemen en tegenkantingen vertraagden de bouwwerkzaamheden, waardoor het 

museum pas in 1974 de deuren opende. Op de officiële opening was het nog eens twee jaar wachten 

(1976). Intussen werd de collectie wel volop uitgebouwd. Het museum kon rekenen op heel wat 

schenkingen vanuit vissersmiddens en van oude scheepstimmerwerven. En ook het gemeentebestuur 

investeerde in een kunstcollectie. 

 

Snelle groei 

Het Visserijmuseum groeide snel. In 1985 was een eerste uitbreiding nodig en in 2004 sloot het museum 

vier jaar voor een grondige herinrichting. Het volledig vernieuwde gebouw kreeg een nieuwe 

binnenarchitectuur, spectaculaire Noordzee-aquaria en het kustvaartuig OD.1 Martha promoveerde tot 

blikvanger. Het oude museum belichtte voornamelijk het technische aspect van de visserij, maar sindsdien 

gaat de aandacht naar de historiek van de visserij. Ook het sociale aspect van deze nijverheid: het 

vissersambacht dat van generatie op generatie wordt doorgegeven, de aparte levensstijl van de vissers en 

hun verbondenheid met de natuur staan centraal. Ook de IJslandvaart, uniek voor deze regio, speelt een 

prominente rol. De roepnaam NAVIGO (Latijn voor ik vaar) werd in 2011 de belichaming van deze nieuwe 

koers.  

 

En nu, in 2021, wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan deze historiek. Wat de toekomst brengt 

verneem je heel binnenkort.  

 

 Beelden NAVIGO 

 

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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Krassen uit het verleden: bestond graffiti al in de 
middeleeuwen? 

Tijdens de opgravingen van de Duinenabdij in Koksijde werden er verschillende opmerkelijke vondsten 

aangetroffen met graffiti en inscripties op bakstenen, natuurstenen, aardewerk en tinnen borden. Deze 

vondsten zijn binnenkort het vertrekpunt voor Symbolen en Tekens. Een themaopstelling in het 

museum.  

 

Graffiti – letterlijk: ingekraste tekeningen – wordt ofwel bestempeld als (straat)kunst, ofwel als 

vandalisme. Graffiti is van alle tijden. Mensen laten al eeuwenlang sporen van hun aanwezigheid na op 

gebouwen of voorwerpen. En die laten ons gluren naar het verleden of de gedachten van de artiesten.  

 

Van een leien dakje 

In de Duinenabdij waren bijna alle daken met daktegels afgewerkt. Het dunne en vlakke oppervlak maakt 

van leisteen een ideaal object om op te schrijven en te tekenen. Denk maar aan de lei en de griffel die tot 

het midden van de twintigste eeuw werden gebruikt in het onderwijs. De tekst of tekening kan natuurlijk 

ook definitief in de leisteen worden ingekrast met een harder materiaal, zoals een passer of een naald. 

 

Notenbalken en zonnewijzers 

De vondsten kunnen we in verschillende groepen indelen. Een eerste groep bestaat uit leisteenfragmenten 

met ingekraste, niet-ingevulde notenbalken. Daarvan vonden we zeven exemplaren. Leistenen 

muziekborden werden onder andere gebruikt bij muzieklessen. 

De zonnewijzers vormen de tweede groep. In de collectie van de Duinenabdij zitten twee fragmenten van 

ingekraste zonnewijzers. Dat zijn de uurwerken van de monnik, lekenbroeder of klokkenluider om de tijd 

voor de kerkdiensten te berekenen. Veel oude kerken hebben nog altijd een ingekraste zonnewijzer in een 

steunpilaar, meestal aan de zuidkant. Eén van de fragmenten is aangetroffen in het kloosterpand van de 

Duinenabdij. 

De figuren en motieven zitten in de derde groep. De merkwaardige tekeningen van draken op een 

afgedankte daklei spreken tot de verbeelding. Het object werd opgegraven in 1969 bij de refter van de 

lekenbroeders. Ook in het gastenverblijf van de Duinenabdij werd er een leisteen aangetroffen met – 

vermoedelijk - de afbeelding van een boot.  

 

Diepere betekenis 

Bezitten sommige stukken een diepere betekenis? En wie maakte die? Op die vragen hebben we voorlopig 

geen antwoord. Het is niet eenvoudig de tekens en symbolen te identificeren. Hoe dan ook zijn deze 

vondsten voor archeologen heel interessant en vertellen ze iets over het dagelijks leven in de (late) 

middeleeuwen. 

 

Benieuwd naar meer? Volg dan de blogposts op www.tenduinen.be/blog 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Brandweer Westhoek zoekt 100 extra brandweervrijwilligers 

De komende vijf jaar zoekt Brandweer Westhoek 100 extra brandweer-vrijwilligers.  Kandidaat-

brandweervrijwilligers vinden, is een grote uitdaging.  Mensen hebben het zeer druk en hebben 

een extra duwtje nodig om de stap te zetten. Daarom lanceert Brandweer Westhoek een 

grootschalige aanwervings-campagne gespreid over vijf jaar om zo nieuw brandweertalent aan 

te trekken. 

 

Tandje bijsteken 

Gemiddeld ziet Brandweer Westhoek jaarlijks zo’n 55 personen vertrekken wegens verschillende redenen: 

bereiken van pensioenleeftijd, medische redenen, familiale redenen, …  Met een gemiddelde jaarlijkse 

instroom van 38 brandweervrijwilligers is het verschil te groot en komen bepaalde brandweerposten 

binnen afzienbare tijd in de problemen.  Brandweer Westhoek heeft dan ook de ambitie om een tandje bij 

te steken in het aantrekken van nieuwe kandidaten en lanceert daarom een grootschalige 

aanwervingscampagne. 

“Om klaar te zijn voor de uitdagingen van morgen, is het belangrijk dat we een zeer goede basis 

hebben.  Brandweervrijwilligers spelen dan ook een cruciale rol in de hulpverlening.” aldus Majoor Kristof 

Dorné, zonecommandant.  “Met deze campagne willen we maar liefst 100 extra brandweervrijwilligers 

aantrekken.” 

Éen team, één familie 

In samenwerking met Insilencio, een in aanwervingscampagnes gespecialiseerd communicatiebureau, 

werd het volledige rekruteringstraject onder de loep genomen. 

Speciaal voor de aanwervingscampagne werd een nieuwe website ontwikkeld waarop kandidaat-

brandweervrijwilligers alle info kunnen terugvinden.  De website werd opgefrist met leuke foto’s en kreeg 

een uitnodigende lay-out.  vrijwilliger.brandweerwesthoek.be geeft op een aangename, frisse wijze een 

inkijk op de brandweer en het vrijwilliger worden. 

Mensen overtuigen om brandweervrijwilliger te worden, doe je het best door brandweervrijwilligers zelf 

aan het woord te laten.  Op de website staan dan ook enkele getuigenissen van brandweermannen en – 

vrouwen. Van 20 jaar in dienst tot nog maar net stagiair, maar één voor één authentieke getuigenissen 

waarin één centraal begrip steevast naar boven komt: “bij de brandweer kom je terecht in een hecht team, 

waar iedereen voor elkaar klaarstaat.  Het voelt als een familie…” Dit inzicht werd meteen de insteek van 

de campagne met als slogan ‘één team, één familie.  

Infosessies en oefendagen  

Centraal in de aanwervingscampagne staat het informeren van kandidaat – 

brandweervrijwilligers.  Brandweer Westhoek zet dan ook in op zoveel mogelijk informatiedeling en 

organiseert maar liefst 22 infosessies op 6, 13 en 20 april in de lokale brandweerpost. 

De infosessies starten telkens om 19u30 en nemen de kandidaten mee in de wereld van de brandweer. 

Van hoe je kan solliciteren bij Brandweer Westhoek tot het leven als brandweervrijwilliger en zoveel meer. 

Infosessies in Koksijde-Oostduinkerke: 

• Dinsdag 13 april 2021 om 19u30 in brandweerpost Koksijde (Zeelaan 37) 

• Dinsdag 13 april 2021 om 19u30 in brandweerpost Oostduinkerke (Schoolstraat 6) 

https://vrijwilliger.brandweerwesthoek.be/
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Geïnteresseerden kunnen zich registreren voor deze infosessies op vrijwilliger.brandweerwesthoek.be 

Naast de infosessies worden op twee locaties oefendagen georganiseerd om kandidaten de kans te bieden 

kennis te maken met de testen voor het behalen van het Federaal Geschiktheidsattest.  Begeleiders en 

ervaringsdeskundigen staan klaar om te helpen met handige tips en tricks. 

De FGA oefendagen gaan door op zaterdag 22 mei 2021 van 9u tot 12u15 in brandweerpost Ieper en 

Veurne.  Inschrijven kan eveneens op vrijwilliger.brandweerwesthoek.be 

Verantwoordelijke aanwerving 

Om de lokale verankering te optimaliseren en de drempel voor potentiële kandidaten te verlagen, werd per 

brandweerpost een verantwoordelijke aanwerving aangesteld.  Deze persoon zal instaan voor het uitrollen 

van de lokale initiatieven en het begeleiden van alle kandidaten tijdens hun aanwervingstraject. Als 

ambassadeur voor Brandweer Westhoek wordt de verantwoordelijke aanwerving het lokale informatiepunt 

waar kandidaat-brandweervrijwilligers terecht kunnen met al hun vragen. 

 Campagnebeelden 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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