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Persuitnodigingen  

 

Zaterdag 3 december: 

 Vanaf 8.00 u. Onthaaldag Nieuwe Inwoners met ontbijt en rondleidingen  

Toespraak burgemeester vanaf 9.30 u. – c.c. CasinoKoksijde. 

 

Woensdag 7 december: 

 9.30 u. Persconferentie Westtoer "Impact van tweede verblijvers voor het toerisme aan de Kust" 

- Kokpit, Gemeentehuis Koksijde. 

Westtoer nodigt u uit voor de persconferentie over het tweede verblijfstoerisme aan de Kust. In 

primeur maakt u kennis met de nieuwe cijfers over de tweede verblijvers. Na onderzoek bij 

eigenaars van tweede woningen presenteert Westtoer een overzicht van hun activiteiten, hun 

wensen en hun bestedingen. Sprekers: Dhr. Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter 

Westtoer, dhr. Olivier Verhaeghe, onderzoeker Kenniscentrum Westtoer, dhr. Stefaan Gheysen, 

algemeen directeur Westtoer. 

 

Zaterdag 10 december: 

 11.30 u. : huldiging Kontactgroep Mindervaliden Koksijde – Kokpit gemeentehuis. 

Maurits Verhegge, die op 2 augustus 2016 op 81 jarige leeftijd is overleden, was samen met 

zijn echtgenote Frieda Maesen de draaischijf van de Kontaktgroep Mindervaliden Koksijde. Van 

bij het ontstaan in 1974 koesterden ze de mindervaliden van Koksijde en wilden ze hen in de 

samenleving integreren door hen zoveel mogelijk bij te staan op sociaal en administratief vlak. 

Zijn werk wordt verder gezet door zijn echtgenote Frieda, mevrouw Marina Lanssens en nog 

andere vrijwilligers. Voor al het mooie werk wenst de gemeente Koksijde een laatste eerbetoon 

te geven aan de heer Maurice Verhegge. 

 

 12.00 uur: Zonta Westkust overhandigt opbrengst Franse avond aan Kinderkankerfonds en 

Kiekafobee. Op 1 oktober 2016 organiseerden de dames van Zonta Westkust hun Franse avond 

in het Casino van Koksijde. Ook deze 2de editie was een enorm succes.  

Contact: Zonta Westkust - Ann Decock-Jonckheere – 0473/82 53 90 

 

Maandag 19 december: 

 20.00 u.: gemeenteraad 

 

Zaterdag 24 december: 

 11.30 u.: opening van het Bos van Commerce met vissend Oostduinkerke – Zeedijk 

Oostduinkerke 
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Tentoonstellingen 

Keunekapel: 

Francine Van Brabant – Hilda Vandeputte – Denise Becue-Cartiaux 

Schilderkunst 

don. 22/12 – zon. 08/01/2017 

Open van dinsdag tot zondag, 14-18 uur. 

Vernissage: woe. 21/12 om 19 uur 

 

Galerie Welnis: 

Martine Vanhollebeke – Maarten Loones 

Geometrisch abstract – Fotografie en Mixed media 

zat. 24/12 – zon. 08/01/2017  

Vernissage: don. 22/12 om 19 uur 

Open tijdens de openingsuren van de dienst Toerisme Oostduinkerke 

 

Kunstencentrum Ten Bogaerde: Expo Monumenten voor de dood 

Hedendaagse kunstenaars Stief Desmet, Renato Nicolodi en Cindy Wright gaan aan de slag met de 

beeldtaal van monumenten die verwijzen naar de dood. 

Ontdek ook enkele unieke collectiestukken van het Abdijmuseum Ten Duinen en MuseOs – 

Natuurhistorisch museum. 

Curator: Els Wuyts 

29/10/2016 – 08/01/2017 - Toegang gratis. 

 

Openingsuren:  

 Schoolvakanties: din. tot vrij. 10-17 uur / weekend- en feestdagen: 14-17 uur 

 Buiten schoolvakanties: weekend- en feestdagen: 14-17 uur / 24, 25, 26, 31 dec. en 1& 2 jan. 

Gesloten. 

Op afspraak, met gids. (50 € per gids, 1 gids per 25 personen) 

Rondleidingen: (NL) 10/12, don. 29/12 en woe. 04/01/2017 – (FR) don. 29/12 en woe. 04/01/2017 

 

Art Talk Ten Bogaerde op zondag 18 december om 10.30 u.: deze keer een Artist Talk met de drie 

kunstenaars. Moderator is Niko Goffin, diensthoofd Cultuur en Erfgoed van de gemeente Koksijde. 

Gelieve in te schrijven via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

 

Info:  

dienst Cultuur en Erfgoed 

 T. 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:cultuur@koksijde.be
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Wijziging dienstregeling buslijn 68 

Buslijn 68 van VVM De Lijn zal vanaf 9 januari de Nieuwpoortsteenweg volgen in plaats van de 

Polderstraat. De Polderstraat wordt niet langer in de reisweg opgenomen wegens diverse beschadigingen 

aan het openbaar domein en om redenen van verkeersveiligheid aldaar. 

In de Nieuwpoortsteenweg worden vier bushaltes ingepland. Meer info volgt.  

Buslijn 69 blijft de Polderstraat nemen gedurende de werken in de Albert I laan (N34). 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Duurzame kerstverlichting 

De kerstverlichting in Koksijde kadert sedert eind 2014 in een groot masterplan. Vernieuwingen moeten 

hand in hand gaan met duurzaamheid, zoals bepaald in het plan Energiek2020. In de nieuwe visie wordt 

afgestapt van het her-en-der verlichten. Anderzijds worden op vier plaatsen duidelijke accenten gelegd: 

de ijsbaan Koksijde-Bad, het Astridplein in Oostduinkerke-Bad, het Konz- en Grardplein in Sint-Idesbald. 

 

Omdat er veel minder opvallende verlichting is weggelaten maar vooral ook omdat er bijna 100% met 

LED wordt gewerkt, kadert deze visie volledig in het Koksijds energieplan EnergieK 2020, waarmee het 

bestuur een voorbeeldfunctie wil uitdragen in het kader van energiebesparing, milieu en duurzaamheid. 

 

Nieuw 

In grote lijnen wordt eigenlijk enkel decoratie voorzien in de omgeving van dorpskernen, handelszones, 

accentpunten en kerken. Dit jaar werd de nadruk gelegd op heel wat kleine herstellingen, maar toch was 

er nog ruimte voor nieuwe kerstverlichting voor volgende plaatsen: 

 Zeelaan, Koksijde-Bad: het vernieuwd deel krijgt nieuwe armaturen aan de multifunctionele OV-

palen. 

 Leopold II-laan, Oostduinkerke-Bad: nieuwe armaturen aan de OV-palen. 

 Het Bos van Commerce op het strand van Oostduinkerke krijgt er heel wat bomen bij. Naar 

jaarlijkse gewoonte komt er ook weer een reusachtige kerstspar. 

 Konzplein, Sint-Idesbald: kegel-kerstboom van 10 meter hoog (fotomoment 28/11). 

 Alle lichten aan het Erfgoedhuis in Oostduinkerke-Dorp zijn nieuw, goed voor een kleine kilometer 

lichttube. 

 

Nieuwsjes 

* Om veiligheidsredenen (vallende brokstukken) mag er niet meer gewerkt worden bij de ‘canvas’-

fontein in de Zeelaan. De twee schaatsende ijsberen kunnen van de winter daar dus niet geplaatst 

worden. Er wordt gezocht naar een waardig alternatief. 

* De kerstverlichting is te bewonderen tussen vrijdag 2 december en zondag 8 januari, van 16 tot 23 u. 

Op kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes tot ‘s anderendaags 9 u. 

 

Agenda klaarhouden! 

U kan de lichtjes bewonderen tussen vrijdag 2 december 2016 en zondag 8 januari 2017, telkens tussen 

16 uur en 23 uur. Op Kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes uitzonderlijk langer, tot 

‘s anderendaags 9 uur. 

De ijspiste is toegankelijk vanaf 17 december 2016, eveneens tot 8 januari 2017. 

Tip: Raadpleeg www.visitkoksijde.be voor het overzicht van de Kerstactiviteiten! 

 

Info/contact: 

Neal Baelen - diensthoofd technieken - GSM 0476/95.18.37 - Neal.Baelen@koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.visitkoksijde.be/
mailto:Neal.Baelen@koksijde.be


 

P 7/25 

Steun Koksifood. Geef je stem! 

Het Sociaal Huis Koksijde werkte samen met Carrefour Koksijde het project Koksifood uit. 

Koksifood wil niet-verkochte producten ophalen en deze herverdelen aan mensen die hier het meest nood 

aan hebben. 

Met het project KoksiFood wil het Sociaal Huis de voedselbedeling verder uitbreiden, nl. meer winkels 

betrekken en meer cliënten kunnen helpen. Koksifood helpt niet enkel kwetsbare gezinnen, het biedt een 

oplossing voor niet-verkochte producten en zo wordt er gewerkt aan een duurzamere wereld.  

 

Het project Koksifood werd geselecteerd door Carrefour Belgium, de winnaar krijgt een geldprijs t.w.v.  

€20.000.  

Het project met de meeste stemmen wint de geldprijs. 

 

Stem jij ook op Koksifood?  

Kies het project Koksifood op  www.solidariteitsklik.be. 

Met je mailadres kan je dagelijks stemmen op het project en dit tot 18 december!  

Tip: soms heb je meerdere mailadressen (prive, werk, …): je mag dagelijks met alle mailadressen 

stemmen! Hoe meer stemmen, hoe beter! 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://solidariteitsklik.be.carrefour.eu/detail/691
http://www.solidariteitsklik.be/
mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
http://www.sociaalhuiskoksijde.be/
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Circustheater met Bert & Fred: 8 years, 5 months, 4 weeks, 
2 days 

 

De titel van deze circusvoorstelling verwijst naar het aantal jaren, maanden, weken én dagen dat 

circusartiesten Bert Loenders en Fréderique Snoeks al samen zijn. Op zaterdag 3 december brengen ze 

om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde spectaculair circustheater met een gevaarlijk randje. Kom mee lachen in 

c.c. CasinoKoksijde. 

De show is eerst en vooral een circusvoorstelling. Bert en Fred, die samen een koppel vormen, zijn 

volleerde circusartiesten, getuige daarvan hun kunsten aan de trapeze. Niet de hele show is lachen 

geblazen. Soms kijk je met ingehouden adem naar acts waarvan je je afvraagt hoe ze het klaarspelen. 

Maar snel genoeg vliegt het koppel – op artistiek verantwoorde wijze – elkaar weer in de haren en 

proberen ze elkaar af te troeven op het podium. Zelf houden ze zich altijd au serieux, het lachen wordt 

aan het publiek overgelaten. 

“8 years, 5 months, 4 weeks, 2 days lijkt in de eerste plaats een komische show, die niets anders 

ambieert dan dat ze boeit en pleziert. Daarin slagen Bert & Fred met bravoure. Meestal vertrekken ze van 

een traditionele circustechniek – messenwerpen bijvoorbeeld – en geven er hun eigen draai aan. Allerlei 

scherpe objecten vallen van metershoog naar beneden, en als dat niet volstaat, worden ze bijgestaan 

door een dreigende schril klinkende tuinzaag. Ook de ooit op zwart-wit televisie getoonde act van de 

bloem die met een zweep uit iemands mond wordt geklakt, krijgt binnen de context van het liefdeskoppel 

een heel nieuwe betekenis. Bert & Fred lijken inspiratie te halen uit het verleden, maar updaten het naar 

kleur met een eigentijdse absurditeit en fysieke aanwezigheid die doet denken aan de 

performancekunst.” (bron: Circuscentrum.be) 

Tickets 12 euro / <26 j. 10 euro / <13 j. 6 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

Bespreekbureau CasinoKoksijde: verhuis en nieuwe openingsuren 

Het bespreekbureau van c.c. CasinoKoksijde is verhuisd van de dienst Toerisme naar het cultuurcentrum 

zelf. 

Nieuwe openingsuren: van maandag t.e.m. vrijdag van 14 tot 17 u. Dinsdag gesloten. Op zaterdag open 

van 10 tot 12.30 u. Uiteraard is de balie ook altijd open één uur vóór aanvang van een voorstelling. 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.casinokoksijde.be/
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Kozakken brengen kerstconcert 

Wie houdt van indrukwekkende Slavische liederen gaat op zondag 11 december om 15 u. naar de O.L.V.-

ter-Duinenkerk om er het kerstconcert bij te wonen van het polifonisch muziekgezelschap Kouban uit 

Oekraïne. Dit ensemble vindt zijn muzikale bron en krachtige inspiratie bij de eeuwenoude Russische 

tradities, voor de gelegenheid gelinkt aan het kerstfeest. Zo brengen ze in het Russisch en het Oekraïens 

traditionele versies van muziek en gezangen van het vroege christendom tot vandaag, zowel a capella als 

begeleid op o.a. balalaika, gitaar en accordeon. Kouban verwierf internationale faam in Europa en de 

USA.  

Toegang: vvk 15 euro (dienst Toerisme Koksijde 058/51 29 10), add 18 euro. Na de voorstelling een 

drink met de artiesten. 

Foto 

 

Info & reservatie:  

hersleven@telenet.be  

0474-21 24 48 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:hersleven@telenet.be
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Christoff & Lindsay kleuren kerst 

Ten voordele van Villa Rozenrood in De Panne organiseert de dienst Toerisme i.s.m. Immo Albatros en 

Concertevents op zaterdag 17 december om 20 u. in de O.L.V. Ter Duinenkerk een kerstconcert met 

Christoff & Lindsay en Scaletta (kinderkoor van Scala). Prachtige muziek, mooie bindteksten en een 

schattig kinderkoor maken van dit kerstconcert een beklijvend moment. Christoff en zijn zus Lindsay, in 

combinatie met de Scaletta-kinderen, laten zich van hun ingetogen kant zien met een ontroerende krans 

kerst- en andere liederen. 

 

Tickets 35–40 euro / 60 euro goldenseats, incl. receptie na het concert (2 glazen cava of fruitsap + 3 

belegde receptiebroodjes).  

Foto 

 

Info: 

0479 31 84 55 

www.concertevents.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.concertevents.be/
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Highland Games Christmas Edition op het strand van 
Oostduinkerke 

In de kerstvakantie wordt het strand van Oostduinkerke weer omgetoverd tot het Bos van Commerce. Op 

maandag 26 december vallen er van 13 tot 17 u. Highland Games te beleven. De VVV zoekt (max.) 

vijftien teams die de uitdaging willen aangaan. 

Highland Games zijn een 19de-eeuwse voortzetting van traditionele clanspelen uit de Schotse 

hooglanden. 

De gemeentelijke VVV richt dus een oproep naar flink uit de kluiten gewassen mannen en vrouwen die op 

een kameraadschappelijke manier de uitdaging met elkaar willen aangaan. Concreet zoekt de VVV vijftien 

teams van vijf personen. 

De proeven bestaan uit hamerslingeren, touwtrekken, gewichten dragen, boomslalom, boomstamwerpen, 

sneeuwbalwerpen, aan een gewicht hangen. 

De competitie zal sowieso veel hilariteit en plezier genereren, maar daarnaast reikt de VVV in 

samenwerking met de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad ook verschillende prijzen uit. 

 

Onverschrokken teams met onvervalste highland-whiskyspirit kunnen tot 15 december inschrijven bij de 

dienst Toerisme, anja.lensen@koksijde.be, 058 51 29 10. Vlug inschrijven is de boodschap want het 

aantal teams wordt beperkt tot vijftien (vijf personen per ploeg). 

Foto 

 

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
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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IJsbaan en Expeditie Noordpool 

Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 17 december tot en met zondag 8 januari op het Theaterplein 

voor het gemeentehuis weer een ijsbaan van 600 m². Je kan er uiteraard naar hartenlust schaatsen, 

maar ook genieten van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes. 

Gedurende heel de periode van de ijsbaan is er ook een nieuw initiatief: Expeditie Noordpool! Dat is een 

vierluik: een ijsklimmuur, een 3D beleving op de Noordpool, fotobooth in de sneeuw en ijspegels vangen. 

Elke dag van 11 tot 17 u. 

 

Openingsuren ijsbaan: 

- van zaterdag 17 tot vrijdag 23 december van 14 tot 21.30 u. 

- op zaterdagen 24 en 31 december van 10 tot 17.30 u. 

- van zondag 25 tot zondag 8 januari van 10 tot 21.30 u. 

Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen <16 j. / 35 euro voor een 10-

beurtenkaart volwassenen / 15 euro voor een 10-beurtenkaart <16 jaar / gratis voor scholen buiten de 

kerstvakantie. 

Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht! 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Kerstmatinee met organist Jan Vermeire 

De orgelkring van Koksijde verwarmt de winter met een reeks van drie orgelmatinees in de O.L.V.-ter-

Duinenkerk. Het eerste concert vindt plaats op zondag 18 december om 11 u. Huisorganist Jan Vermeire 

speelt kerstmuziek van o.a. Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach en enkele aanstekelijke Franse 

kerststukken. Een heel toegankelijk en hartverwarmend programma. Gratis toegang. 

Volgende orgelmatinees op zondag 22 januari en 26 februari. 

Foto 

 
Info:  

Orgelkring Koksijde 

voorzitter carlo.wouters@skynet.be. 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  



 

P 14/25 

Senioren Filmdag in Cinema Koksijde 

Cinema Koksijde nodigt alle senioren van Koksijde uit tot de op de eerste Senioren Filmdag op maandag 

19 december om 13.30 u. Senioren krijgen op die dag de kans de leuke film Pippa te bekijken gevolgd 

door koffie en koekjes. Na de vertoning is er tombola. De lotjes worden bij aankomst aan de onthaalbalie 

uitgedeeld. Er vallen drie prijzen van de cinema te winnen: 1ste prijs twee cadeaubonnen, 2de prijs vier 

cadeaubonnen, 3de prijs tien cadeaubonnen! 

 

De film - Pippa (Nathalie Meskens) en Glenn (Tom Van Dyck) houden het na vijf jaar huwelijk voor 

bekeken. Ze willen scheiden, maar raken het niet eens over de verdeling van hun goederen. De spanning 

loopt op, maar het gaat pas echt fout wanneer vrienden en familie zich met de zaak bemoeien. En Pippa 

heeft een hoop fantasieën die ze wil uitproberen om meteen voorgoed verlost te geraken van die 

vervelende Glenn. 

 

Toegang 7,95 euro per persoon. Tickets vanaf 1 december aan de onthaalbalie van Cinema Koksijde (Ter 

Duinenlaan 51) tijdens de openingsuren. Dit evenement is enkel voor senioren. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bos van Commerce in het zand 

In de jaarwende organiseert de VVV van Koksijde i.s.m. de handelaarsbond van Oostduinkerke-Bad op 

het strand weer het Bos van Commerce. Er komen 150 kerstbomen, chalets, de strandcabine Club 

Crevette (peperkoekenhuisje), een boshut, de Tipi 4 two, een boomterras en het elfenhuisje. Het Bos van 

Commerce is van zaterdag 24 december tot zondag 8 januari elke dag om 11 u. open. 

 

Zaterdag 24 december 

 - 11.30 u., opening van het Bos van Commerce met vissend Oostduinkerke 

Zondag 25 december 

 - 11 u., boshut open 

Maandag 26 december 

- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt + pinãta slaan 

- 13–17 u., Highlandgames Christmas edition, stoere bosspelen  

Dinsdag 27 december 

- 11.30 u., moppentappen in het lachebos 

- 14 u., notenslingers maken in het bos (bloemencomité) 

Woensdag 28 december 

 - 14 u., bellenelfje Stieneke maakt elfjes en trollen + pinãta slaan 

Donderdag 29 december 

- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan 

- 14 u., piñata workshop, inschrijven vóór 24 dec. om 12 u. bij Toerisme Oostduinkerke, 5 euro per kind, 

max. 40 kinderen 

Vrijdag 30 december 

- 14 u., bellenelfje Stieneke maakt toverstokjes en leert toveren + pinãta slaan 

- 17.30 u., fakkeltocht gevolgd door de Sylvestervuren en vuurwerk 

Zaterdag 31 december 

- Vanaf 11 u., oesterpassie in het bos 

- 11 & 14 u., het circusbos 

- 23.30 u., van oud naar nieuw met bubbels in het bos en met de handelaarsbond Oostduinkerke-Bad 

Zondag 1 januari 

 - 11.30 u., boshut open 

Maandag 2 januari 

- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan 

Dinsdag 3 januari 

- 11 u., moppentappen in het lachebos 

Woensdag 4 januari 

- 14 u., knutselnamiddag met bellenelfje Stieneke en pinãta slaan 
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Donderdag 5 januari 

- 11 u., zumba in het bos 

- 14 u., schminken 

- 15 u., elfjes- en trollenbal met bellenelfje Stieneke 

Vrijdag 6 januari 

- 11 u., bellenelfje Stieneke vertelt en pinãta slaan 

- Driekoningen in het bos 

Zaterdag 7 januari 

- 11, 15 en 17 u., geen jagers, maar schlagers! Zing mee met Voske in het bos 

Zondag 8 januari 

11 u., boshut open 

 

Foto’s 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beauvarletkoor Koksijde brengt Weihnachts-Oratorium van 
Bach 

Het Beauvarletkoor Koksijde brengt op maandag 26 december om 17 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk het 

Weihnachts-Oratorium (cantates 1, 2, 3 en 6) van Johan-Sebastan Bach. Aan deze productie wordt 

meegewerkt door het koor Canta Ludens (Drongen) en door het orkest Nuova Sinfonia Gandavense onder 

algemene leiding van Filip Martens. Solisten zijn sopraan Hilde Coppé, altus Jan Wouters, tenor Jan Caals 

en bas Joris Derder. 

Johan-Sebastian Bach componeerde zes cantates rond het kerstgebeuren: voor Kerstmis, tweede kerst, 

onschuldige kinderdag 28 december, voor het feest van de besnijdenis (Nieuwjaar), voor de zondag na 

nieuwjaar en voor de epifanie (openbaring van de Heer, 6 januari). Deze zes cantates maken het 

Weihnachts-Oratorium uit, waarvoor de evangelieteksten van Lucas en Mattheüs over Christus’ geboorte 

het uitgangspunt vormden. 

De tenor vertelt het verloop van de gebeurtenissen in goed verstaanbare, verhalende spreekzangen. De 

koordelen en aria’s commentariëren dat verhaal. Deze koordelen en aria’s hebben een melodieus en 

volks karakter, en zijn doorspekt met Bachs kundige ritmische en structurele finesses. Zo kennen ook 

deze delen een ongekende diepgang. 

De opeenvolging van verhalende spreekzangen, eenvoudige koralen en uitgesproken lyrische aria’s zorgt 

voor een rijke en boeiende afwisseling. Bach wist technische perfectie te combineren met een 

ongeëvenaarde intensiteit aan expressie, een kunst waarnaar elke luisteraar met bewondering, 

verwondering en ontroering blijft opkijken. 

 

Tickets: 20 euro vvk tot 23 december, 25 euro add, 15 euro ≤26 j.  

Reservatie: 

0476 59 42 99 

beauvarlet@gmail.com 

of de onthaalkantoren van de dienst Toerisme. 

 

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tekenworkshop Skel & de Etten 

In het kader van de expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten organiseert het abdijmuseum op 

woensdag 28 december om 14.30 u. de tekenworkshop Skel & de Etten voor kinderen van 8 tot 13 jaar. 

Skel is een superheld met als hulpje een monniksaap! Maar de Etten liggen op de loer! Een te gekke 

tekenworkshop onder leiding van striptekenaar Steven de Rie. 

De kinderen krijgen eerst een rondleiding op maat doorheen de expo. Je ziet er echte beenderen en 

schedels! Daarna gaan ze samen met striptekenaar Steven (o.a. Urbanus) aan de slag om zelf stap voor 

stap een skelet te tekenen. Niet zomaar een skelet: ze leren Skel tekenen! Ook zijn aapje en de Etten 

vragen om getekend te worden. 

Deelname 5 euro (2 uur), schrijf in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50 (max. 25 kinderen). 

Dit is ook een Family@TenDuinen–activiteit: tijdens de workshop is er een rondleiding voor volwassenen 

(gidsbeurt inbegrepen in toegangsprijs museum). Foto 

 

Activiteiten Abdijmuseum Ten Duinen 

Elke zondag 

- Wekelijks gratis rondleiding (N) in het museum, ook in de expo Zalige Idesbald & de 1000 Skeletten 

Woe 28 december 

- 14.30 u., Family@TenDuinen, tekenworkshop Skel & de Etten / standaard-rondleiding (N) voor 

volwassenen  

Donderdag 29 december 

- 14.30 u., standaard-rondleiding (F) voor volwassenen 

Vrijdag 30 december 

- 14-18 u., Vertelfestival (N/F) 

Woe 4 januari 

- 14.30 u., Family@TenDuinen, rondleiding met workshop Pluim voor schrijven, voor kinderen van 9 tot 

12 j. (geschiedenis van het schrift, ontdekken van dit monnikenwerk) 

- 14.30 u., standaard-rondleiding (N) voor volwassenen 

Donderdag 5 januari 

- 14.30 u., standaard-rondleiding (F) voor volwassenen 

Zondag 8 januari 

- 14.30 u., gidsbeurt (N) doorheen de expo Zalige Idesbald & de 1000 Skeletten (allerlaatste kans om de 

expo te bezoeken, ’s avonds sluit de expo) 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be www.tenduinen.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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NAVIGO-museum: tips voor de kerstvakantie  

Wegens groot succes verlengd: expo Engelen van de zee 

Wie de expo Engelen van de zee in NAVIGO–Nationaal Visserijmuseum nog niet heeft bezocht, kan dat 

nog tot 8 januari. Wegens de grote belangstelling werd beslist de looptijd van de expo te verlengen tot 

het einde van de kerstvakantie. 

De bijzondere portretreeks Engelen van de zee toont kinderen die vandaag de maritieme opleiding volgen 

bij Koninklijk Werk IBIS. Fotograaf Stephan Vanfleteren keek in de pure ogen van deze hedendaagse 

engelen en portretteerde hen, verpakt in hun prachtige traditionele zeemanskostuumpjes. Een 

aandoenlijke blik op kwetsbare jongeren die zorgzaam begeleid worden naar een horizon waar ieder kind 

recht op heeft. 

Bezoek aan de expo inbegrepen in het toegangsticket. Gratis voor Koksijdenaars. 

Info: www.navigomuseum.be   

Foto 

 

Coole workshops voor kids@NAVIGO-museum 

Het is al een mooie traditie tijdens de schoolvakanties: een toffe workshop voor kinderen op vrijdag om 

14.30 u. Volwassenen kunnen tegelijk een rondleiding in het museum volgen. 

* Vrijdag 30 december - Zilte groeten! Maak je eigen visserswenskaart. 

* Vrijdag 6 januari - Kijken met je vingers, knutsel een winterse collage om naar te kijken én aan te 

voelen. 

Prijs 2 euro voor kinderen (6 tot 12 j.), graag inschrijven via 058 51 24 68 of 

onthaal@navigomuseum.be. 

Foto Workshop 

 

Rondleidingen in de kerstvakantie 

In de schoolvakanties organiseert het museum rondleidingen voor individuele bezoekers. Die zijn 

inbegrepen in het toegangsticket en dus gratis voor Koksijdenaars. 

Op vrijdag 30 december en 6 januari om 14.30 u. in het Nederlands. 

Op dinsdag 27 december en 3 januari om 14.30 u. in het Frans. 

 

Foto: beeld gidsbeurt aan de roesschaert 

 

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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Schlager on ice 

Op donderdag 29 december presenteert de dienst Toerisme Koksijde voor de tweede keer Schlager on 

Ice op en bij de ijsbaan bij het gemeentehuis, Zeelaan in Koksijde-Bad. Na het succes van vorig jaar kon 

een tweede editie niet uitblijven. Geniet van volgend gratis programma: 

* 15 u., Ketnetband: Charlotte, Matthew, Maureen, Sien en Giovanni brengen een swingende en 

knettergekke show. 

* 19 u. Laura Lynn 

* 20 u. Yves Segers 

* 21 u. Jettie Pallettie 

* 22 u. Willy Sommers 

 

Flyer / Foto 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  
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Nieuw winterevenement: Vertelfestival 

Het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde heeft een nieuwe invulling klaar voor het jaarlijkse 

winterevenement. Het wordt een heus Vertelfestival. Op vrijdag 30 december van 14 tot 18 u. toveren 

vier ervaren vertellers het museum om tot een vertelpaleis! 

In uiteenlopende ruimtes van het museum brengen Fred Versonnen, Katelijne Billet, Don Fabulist en 

Chantal Dejardin (Fr) boeiende en onverwachte verhalen met een lach en een traan waarbij je aan de 

lippen van de vertellers blijft hangen. 

Zowel voor volwassenen als voor kinderen vanaf 6 jaar zijn er vertelmomenten op maat. Er is ook 

randanimatie, en lekker eten en drinken! Een klein deel van de activiteit vindt buiten plaats. 

Dit is een activiteit in het kader van de expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten. 

 

Foto 

 

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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44ste Winterwandeldag 

Voor wie tussen het feesten door een frisse neus aan zee wil halen, is er op vrijdag 30 december de 44ste 

winterwandeldag. Voor deze editie zijn volledig nieuwe tochten uitgestippeld van 6, 10, 16, 22 en 29 km. 

 

 Voor de minder ervaren wandelaars is er de wandeling van 6 km op een volledig verhard 

parcours. Ook honden zijn welkom op deze rustige route langs de zeedijk en tussen de villawijken 

van het kunstenaarsoord Sint-Idesbald. 

 Een prachtige wandeling van 10 km loodst je doorheen 3 stukken van de Noordduinen en de 

Houtsaegerduinen. Onderweg passeer je de zeedijk en het militair kerkhof van Koksijde-Dorp.  

 Iets steviger is de wandeling van 16 km via Koksijde-Dorp, die via de Langeleed uitmondt in het 

natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste duin van onze kust.  

 Een uitbreiding op deze wandeling vind je op het parcours van 22 km, hier ontdek je ook de 

polders in Wulpen en struin je langs het terrein van Koksijde Golf Ter Hille.  

 Voor de doorwinterde wandelaars tenslotte, voert de pittige tocht van 29 km je door heel wat 

natuurgebieden: Noordduinen, Oostvoorduinen, Hannecartbos, strand, Golf Ter Hille, 

Zeebermduinen, Ter Yde Duinen, Plaatsduinen en de Doornpanne passeren de revue. 

 

Aan de eindmeet kunt u de vermoeide benen strekken, een drankje nuttigen en nagenieten van een 

sportieve dag in de gezonde buitenlucht.  

Bij aankoop van een van de leuke gadgets van Koksijde, krijg je bovendien je inschrijvingsgeld terug.  

 

Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Inschrijving en vertrek tussen 8.30 

en 14 u. Deelname 1 euro. Een gratis busdienst van en naar het station van Koksijde is voorzien. 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  
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Laaiende Sylvestervuren met lekkere sprotjes en patatjes… 

De Orde van de Paardenvisser organiseert op vrijdag 30 december in samenwerking met de VVV/dienst 

Toerisme en het gemeentebestuur van Koksijde zoals elk jaar een van zijn mooiste activiteiten: de 

Sylvestervuren op het strand van Oostduinkerke. 

Om 16 u. worden de vuren aangestoken en onder muzikale begeleiding zwaait de Orde van de 

Paardenvissers het jaar 2016 vaarwel. Om 17.30 u. vertrekt een fakkeltocht. De fakkels kunnen ter 

plaatse aangeschaft worden. Inmiddels zijn de aardappelen en sprotjes hapklaar geroosterd boven een 

vreugdevuur om aan de toeschouwers te koop aangeboden te worden. Wie nog koude handen en voeten 

heeft, kan zich verwarmen aan een kop warme rode wijn. Een portie sprot met een aardappel of een kop 

glühwein zijn te koop tegen een democratische prijsje. 

Tot slot wordt om 18 u. een hoge stapel kerstbomen op het strand verbrand, waarna een spetterend 

vuurwerk volgt! 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  
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HOUCK & LAND: sereen sfeerboek van Peter Paelinck en 
vrienden 

Het artistiek trio WXII (Peter Paelinck, Luc Vanhoucke en Yves Bondue) stelt op zaterdag 17 december 

om 11 u. in de bib van Koksijde zijn boek HOUCK & LAND voor, uitgegeven door Bibliodroom en gedrukt 

bij Lannoo. Dit is meteen ook het startschot van een bijhorende tentoonstelling (tot 7 januari) met foto’s 

van Luc Vanhoucke. Vierentwintig locaties uit de Vlaamse en de Frans-Vlaamse Westhoek worden door 

de fotograaf prachtig weergegeven. Plaatsen waar je soms zo voorbij rijdt, maar die mooie dingen 

verborgen houden. 

Die locaties zijn o.m. de Zuid-Abdijmolen in Koksijde, de Sint-Gustaafmolen in De Moeren, het kasteel in 

Wulveringem, de Sint-Sixtusabdij in West-Vleteren. Verder aan de andere kant van de schreve: de bron 

van de IJzer in Buyscheure, de abdij van de Catsberg in Godewaersvelde, de duivelsvijver in Pitgam, de 

top van de Casselberg, de villa van Marguerite Yourcenar in Sint-Janskappel. 

Het tijdloze boek HOUCK & LAND belicht deze locaties verder aan de hand van poëzie, proza, historiek en 

muziek. Het fotoboek is luxueus uitgevoerd en beperkt uitgegeven op 400 exemplaren, ondersteund door 

de muziek van WXII op de bijgeleverde cd. Die cd is een omzwerving van geluiden en muziek uit het 

landschap dat de artiesten doorkruisten. Boek (104 blz.) en cd samen kosten 36 euro, te koop bij de 

dienst Toerisme Koksijde of via www.WXII.be. Receptie na de voorstelling. 

 

Foto: peter Paelinck (voorgrond) en Yves Bondue. 

Foto: een beeld uit het boek. 

 

Info:  

www.WXII.be 
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Promenade Run Koksijde 

Op maandag 2 januari vindt op de zeedijk van Koksijde tot Sint-Idesbald de tweede editie van de 

Promenade Run plaats. Dat is een avondloop in organisatie van Sandman Events, over een afstand van 5 

of 10 km. Start voor beide afstanden om 19 u. in de Zeelaan ter hoogte van het gemeentehuis.  

 

Inschrijven de avond zelf ter plaatse of vooraf via http://midlontrailrunning.be/Promenaderun.html. 
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