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Persuitnodigingen  

 

    

• Zaterdag 25 november om 10.30 uur: ontvangst vereniging Inclusie Vlaanderen t.g.v. 

50 jaar bestaan. (Raadzaal Kokpit gemeentehuis) 

 

• Op donderdag 30 november om 18.00 u worden in raadzaal de Kokpit de 

architectuurprijzen 2017 uitgereikt. 

  

• Zaterdag 2 december: onthaaldag nieuwe inwoners in het c.c. CasinKoksijde 

De genodigden worden onthaald vanaf 8.30 uur met een ontbijt. 

De toespraak van de burgemeester en de schepenen is voorzien om 9.45 uur. 

Daarna worden de nieuwe inwoners rondgeleid in het gemeentehuis + receptie achteraf in het 

Atrium. 

 

• Maandag 4 december: het Sociaal Huis Koksijde viert ‘3 jaar Samen Zorgen’. 

Om 18.00 uur in het c.c. CasinoKoksijde.  

I.a.v. burgemeester Marc Vanden Bussche, gedeputeerde Myriam Vanlerberghe, bevoegd voor 

Welzijn, Cultuur en Huisvesting, voorzitter Greta Suber-Delie van het Sociaal Huis en 

gedeputeerde Guido Decorte.  

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 21/11! 

=> Zie persbericht en flyer Samen Zorgen 

 

• Dinsdag 19 december om 19.30 u.: startavond inspraakronde reconversie militair 

domein in het c.c. CasinoKoksijde - iedereen welkom! 

Duiding over dit grote project: partners, stand van zaken en plannen. 

Inschrijven voor de startavond: 058 53 30 30 of communicatie@koksijde.be 

 

• Zaterdag 23 december om 11.00 uur: officiële opening van de Virtual Reality beleving 

Ten Duinen @1490 Teletijdmachine in het Abdijmuseum ten Duinen. 

=> Persbericht, uitnodiging en affiche 

Graag bevestiging van uw komst via abdijmuseum@koksijde.be vóór maandag 18 december. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:communicatie@koksijde.be
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
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Tentoonstellingen  

 

* Vloed (samengesteld door curator Els Wuyts) 

Tot 7 jan. in Kunstencentrum Ten Bogaerde, www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

 

* Onze vissers, het DNA van het zilte leven 

Tot 7 jan. in NAVIGO-Nat. Visserijmuseum, info www.navigomuseum.be 

 

* Delvaux, uitnodiging voor een verhaal 

Tot 7 jan., Paul Delvauxmuseum, info www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be 

 

* Pop-upexpo BK Cyclocross: Helden van het zand! 

Van 23 dec. tot 14 jan., Zeelaan 176, elke dag van 14-18 u., op vrijdag vanaf 10 u. 

 

* Schilderijen van Carina Coppieters en Anny Gulikers 

Van 14 dec. tot 7 jan. in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald), 14-18 u. van dinsdag tot 

zondag 

 

* Tekeningen van Elke D’haenen 

Van 23 dec. tot 7 jan. in galerie Welnis (Astridplein in Odk.), open 10-12 & 13.30-16 u., gesloten op 

zondagvoormiddag 

 

 

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/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.navigomuseum.be/
http://www.delvauxmuseum./
mailto:info@delvauxmuseum.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Met teletijdmachine terug naar de middeleeuwen: VR-
beleving in Abdijmuseum 

In het Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 2) kan je binnenkort de middeleeuwse 

abdij virtueel bezoeken. Voor Koksijdenaars is dat heel binnenkort, de inwoners krijgen immers 

de gratis avant-première: van 28 november tot 22 december! 

Eens je de Virtual Reality-bril in Ten Duinen op hebt, lijkt het alsof je met een teletijdmachine echt in 1490 

belandt. Laat je omverblazen door de architectuur van de kerk bijvoorbeeld, of de prachtig versierde 

handschriften waar je zelf in zal kunnen bladeren. Alles werd zo accuraat mogelijk in een virtuele wereld 

heropgebouwd en gereconstrueerd. 

 

De bewoners van Koksijde kunnen tussen dinsdag 28 november en vrijdag 22 december de VR gratis 

uitproberen na reservatie, telkens van dinsdag tot en met vrijdag, altijd tussen 13.30 u en 16.30 u. Het is 

erg belangrijk dat je vooraf je gratis plaats reserveert. Dat kan met een mailtje naar 

abdijmuseum@koksijde.be of via 058 53 39 50. Vermeld daarbij op welk tijdstip je de Virtual Reality wenst 

te beleven. Na bevestiging per mail of telefonisch, ben je zeker van een plaatsje. Breng je identiteitskaart 

mee als je je in het museum aanmeldt. 

Geen probleem voor wie de avant-première gemist heeft want vanaf 26 december is de VR voor het 

grote publiek geopend. 

 

De pers is van harte welkom op zaterdag 23 december om 11.00 uur voor de officiële opening 

van de Virtual Reality-beleving Ten Duinen @1490 Teletijdmachine in het Abdijmuseum ten 

Duinen. Graag bevestiging van uw komst via abdijmuseum@koksijde.be vóór maandag 18 december. 

 

=> Persbericht, uitnodiging en affiche 

 

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 

 

  

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:info@tenduinen.be
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Sociaal Huis Koksijde viert 3 jaar Samen Zorgen  

 

Het Sociaal Huis Koksijde organiseert op 4 december in het c.c. CasinoKoksijde een groot feest 

n.a.v. het 3-jarig bestaan van het project Samen Zorgen. 

 

Drie jaar geleden ging Samen Zorgen van start, dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen, die 

voor het project een subsidie toekende van 226.501 euro voor een periode van 3 jaar. Met die financiële 

middelen kon Samen Zorgen tal van initiatieven opstarten, met als doel aan alle senioren van Koksijde de 

kans te geven om een sociaal netwerk uit te bouwen of te versterken en zo het risico op vereenzaming te 

verminderen.  

Op korte tijd gebeurde de opstart van een telefoonster, verjaardagbezoekjes aan alle 80-jarigen, 

ontmoetingsnamiddagen in 5 buurten, 2x/maand de praat-, brei- en spelnamiddag, het zitbanken-

wandelpad met wekelijkse groepswandelingen, het mantelzorgcafé De Luisterschelp,…  allemaal even 

succesvol! 

Onmisbaar in het hele gebeuren zijn de vrijwilligers. Zonder hen was het verhaal van Samen Zorgen niet 

mogelijk!  

Om de provincie, de vrijwilligers en alle medewerkers in het project te bedanken, organiseert het Sociaal 

Huis Koksijde in de feestzaal van het c.c. CasinoKoksijde  op maandagavond 4 december een boeiende 

en heerlijke avond. 

 

Programma 

• 18.00 uur: welkomstglaasje 

• 18.30-19.30 uur: woord en beeld 

o Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde 

o Myriam Van Lerberghe, gedeputeerde, o.a. bevoegdheid Welzijn  

o Greta Suber-Delie, voorzitter Sociaal Huis  

o Guido Decorte, gedeputeerde  

• 19.30 uur: receptie en verfijnd breughelbuffet met streekproducten, door Hendrik Dierendonck, 

Stephan Destrooper en Granola&Co. 

Muzikale omlijsting door Jo Arend  

 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 21/11. 

 

Meer info: 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

T. 058 53 43 19 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Schitterende kerstverlichting 

De kerstverlichting in Koksijde heeft een faam hoog te houden. Veel mensen komen speciaal 

naar Koksijde voor een heus feestverlichtingsbad. Ook nu wordt het weer een voltreffer.  

De dienst Technieken o.l.v. Neal Baelen maakt bovendien alles in huis en begon al in mei aan de 

nieuwe blikvangers. Andere zaken werden hersteld of vernieuwd. In grote lijnen wordt enkel 

sfeerverlichting voorzien in de omgeving van dorpskernen, handelszones, accentpunten en 

kerken. 

Koksijde voorziet op zo’n 45 plaatsen sfeerverlichting, verdeeld over het hele grondgebied. In totaal zullen 

bijna 100.000 lampjes branden. Waarvoor liefst 6 km lichtsnoer van doen is! 

 

7 x nieuw 

- sprankelende lichtfontein op het Fabiolaplein in Oostduinkerke 

- sneeuwballen in het atrium van het gemeentehuis 

- reuzenkerstbal bij de ijsbaan (Zeelaan), je kan er door lopen en je lippen gaan spontaan aan het tuiten 

- uitnodigende kadootjes aan rotonde de Poort 

- grote fonkelende sterren aan het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille (Hof ter Hillestraat) 

- golvende lichtgordijnen in c.c. CasinoKoksijde 

- een nieuw kleedje voor de armaturen langs de Koninklijke Baan in Koksijde-Bad 

 

Overal fonkeling 

Ook de andere plaatsen in Koksijde blijven fonkelen. Zin in een kerststalletjesroute? Check de Sint-

Pieterskerk, Sint-Niklaaskerk en O.L.V.-ter-Duinenkerk. Aan de kerk in Wulpen staat de kerstman met zijn 

rendieren, op het Grardplein fonkelt het Delvauxtreintje. Twee grote kerstbomen van eigen makelij sieren 

het plein bij het Erfgoedhuis (ook mooi verlicht) en het Konzplein. Op het binnenplein van het NAVIGO-

museum ligt een reuzensleepnet in lichtjes. De schaatsende ijsberen vergezellen de vele schaatsers op de 

ijsbaan aan het gemeentehuis waar een zestal Koksijdse verenigingen natjes en droogjes aanbieden. En 

de wensen voor het nieuwe jaar prijken weer op de wieken van de Zuid-Abdijmolen. In het Bos van 

Commerce op het strand in Oostduinkerke staat ook weer een reusachtige kerstspar. 

 

WEDSTRIJD #Koksijdepaktuit! 

Mag het iets intiemer? Ja, maar met mate… Doe mee aan de fotowedstrijd #Koksijdepaktuit. Neem bij de 

grote kerstbal aan het gemeentehuis een gekke kus-foto van jezelf onder de maretak mét partner, vriend, 

vriendin, of al wie je liefhebt. Zend je foto naar communicatie@koksijde of plaats hem op facebook, twitter 

en instagram met de hashtag #Koksijdepaktuit. De vijf leukste beelden worden gepubliceerd in het 

gemeentelijk infoblad Tij-dingen en winnen een kado met K-gadgets. 

 

BK Cyclocross in de kijker 

In het project Zeefietsen maakten kinderen uit de zes Koksijdse scholen samen een kleurrijk kunstwerk 

om de Belgische renners tijdens het BK vooruit te stuwen. Met 12 van de liefst 48 kunstige fietsen knutselde 
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de dienst Technieken een tricolore kerstboom ineen die te bewonderen valt op de rotonde Zeepanne (Ten 

Bogaerdelaan). De andere fietsen zullen tijdens het BK op de Niels Albertduin staan. 

 

Van 1 dec. tot 7 jan. 

De kerstverlichting werkt van vrijdag 1 december tot zondag 7 januari, telkens van 15 tot 23 u. Op kerst- 

en oudejaarsavond branden de lichtjes tot ‘s anderendaags 9 u. In het kader van het BK Cyclocross (13-

14 jan.) branden de sfeerlampjes een weekje extra langs de verbindingswegen. 

 

Visie 

Met het Masterplan kerstverlichting 2014 werd een nieuwe visie ontwikkeld. Niet meer her-en-der 

verlichten, maar kiezen voor duidelijke accenten in de gemeente. Zo wordt stelselmatig alles vernieuwd en 

hersteld, alles in eigen regie. Het budgettair meerjarenplan is hieraan gekoppeld. Er wordt uitsluitend met 

LED-verlichting gewerkt, kaderend binnen het gemeentelijk energieplan EnergieK 2020. Het bestuur wil 

een voorbeeldfunctie uitdragen op het vlak van energiebesparing, milieu en duurzaamheid. 

 

Foto kerstverlichting 2017 2 

Een deel van het kerstverlichtingsteam v.l.n.r. Gillian Verpoort, Chris Kemel, Robby Legein, Patrick 

Delanghe, Peter Dalle, Kim Bedert, Johan Baert en Patrick Vanelslande. 

 
 

Info: 

Dienst Technieken 

Neal Baelen 

Diensthoofd technieken 

neal.baelen@koksijde.be 

GSM 0476/95.18.37 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:neal.baelen@koksijde.be
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Eindejaar in Koksijde-Oostduinkerke: overzicht 
evenementen 

Eindejaar vieren aan zee: naar jaarlijkse gewoonte staat de kerstagenda van Koksijde-

Oostduinkerke vol van originele activiteiten. Dat is dit jaar niet anders met onder andere een 

kerstbos, stijlvol shoppen met Lien Degol, vuurwerk en daarenboven pakt Koksijde dit jaar uit 

met een adembenemend luchtspektakel: Nacht van de Engelen. 

 
Een overzicht: 
 

  

Zaterdag 16 

december – zondag 7 

januari 

 

Koksijde, Theaterplein, Zeelaan 303 

Ijsbaan 

Beleef dolle schaatpret op de ijsbaan in open lucht voor het gemeentehuis van 

Koksijde en geniet van een drankje en een hapje in de sfeervolle smulhuisjes.  

 

  

Zaterdag 16 

december 

10-18 uur 

Koksijde-Bad, Zeelaan  

Stijlvol Shoppen 

Geniet van een sfeervolle kerstshopping tijdens het evenement Stijlvol Shoppen 

in de Zeelaan te Koksijde, met mooie eindejaarsacties. Daarenboven komt Lien 

Degol, die je best kan omschrijven als ‘styliste en modecoach met een no-

nonsense aanpak’ – ook gekend van TV, in een aantal kledingzaken in de 

Zeelaan langs voor stijladvies. Als dat geen origineel idee is! 

 

Zaterdag 23 

december – zondag 

14 januari 

Koksijde, Zeelaan 176 (hoekpand t.h.v. De Poort) 

Expo ‘Helden van het zand’ 

In samenwerking met het Wielermuseum pakt de gemeente Koksijde uit met 

een unieke expo ter gelegenheid van het BK Cyclocross in Koksijde en brengt 

hulde aan de helden van vroeger en nu. Een bonte tentoonstelling met foto’s, 

fietsen, truien en zoveel meer. 

 

Zaterdag 23 

december – zondag 7 

januari 

 

 

 

 

Zaterdag 23 

december 

Oostduinkerke, strand 

Bos van Commerce 

Een kerstbos op het strand? Dat is ‘t Bos van Commerce, op het strand van 

Oostduinkerke-bad. Pronkstuk is een metershoge kerstboom met daarrond wel 

150 kerstbomen zodat men zich in een bos waant. Er is ook een gezellige 

boshut en dagelijks wisselende animatie voor groot en klein. 

 

Koksijde, Theaterplein, Zeelaan 303 

Nacht van de Engelen 

18 uur Theater Tol zorgt voor een spektakel vol warmte, vuur en sensualiteit tijdens de 

adembenemende luchtvoorstelling ‘Nacht van de Engelen’. Het 

theatergezelschap gebruikt vooral beelden, spel en muziek. Het resultaat is een 

droomwereld van geliefden, dansende dieren en engelen die neerdalen uit de 

hemel.  

  

Dinsdag 26 december 

13 – 17 uur 

Oostduinkerke, strand 

Highland Games 

Tijdens de Highland Games nemen verschillende teams het tegen elkaar op 

tijdens diverse proeven, gebaseerd op de traditionele clanspelen uit de 
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hooglanden van Schotland. Zo staan o.a. hamerslingeren, touwtrekken, 

gewichten dragen, boomslalom, boomstamwerpen op het programma. 

  

Woensdag 27 

december 

 

 

 

Vrijdag 29 december 

Vanaf 15 uur 

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 

Winter in Ten Duinen: vertelfestival 

Ervaren vertellers toveren het museum om tot een vertelpaleis in een gezellige 

winterse sfeer! Een evenement voor jong en oud. 

 

Koksijde, Theaterplein, Zeelaan 303 

Schlager on Ice – gratis toegang 

15 uur: Ketnetband 

18 uur: Garry Hagger 

19 uur: Yves Segers 

20 uur: Sergio 

21 uur: Bart Kaëll 

  

Zaterdag 30 

december 

vertrek tussen 8.30 en 

14 uur 

 

Zaterdag 30 

december 

Vanaf 16 uur 

 

Zondag 31 december 

Vanaf 23 uur 

 

 

Zaterdag 13 en 

zondag 14 januari  

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 

Winterwandeldag 

Wandel jezelf een frisse neus doorheen de talrijke prachtige natuurgebieden van 

Koksijde, vijf verschillende parcours. 

 

Oostduinkerke, strand 

Sylvestervuren 

Een jaarlijkse traditie met fakkeltocht, lekkere sprotjes, Glühwein en vuurwerk. 

 

Sint-Idesbald, Zeedijk en strand 

Van oud naar nieuw 

Feestelijke oudejaarshappening en spetterend vuurwerk! 

 

Koksijde 

BK Cyclocross 

Koksijde is klaar voor een groot wielerfeest in de duinen tijdens het Belgisch 

kampioenschap veldrijden van 2018! www.bkcyclocrosskoksijde.be 

 

  

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.bkcyclocrosskoksijde.be/
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Oproep: VVV zoekt vijftien kloeke teams voor Highland 
Games Christmas Edition 

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

Commerce. Op dinsdag 26 december vallen er van 13 tot 17 u. Highland Games te beleven.  

De VVV Koksijde-Oostduinkerke 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 en arrenslee trekken. 

De competitie zal sowieso veel hilariteit en plezier genereren. Bovendien reiken de VVV en 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 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
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Met de Westhoekacademie op weg naar het Lam Gods in 
Gent 

Docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone van de Westhoekacademie Koksijde (WAK) 

organiseert een avondvoordracht over het Lam Gods van Jan van Eyck (7 dec.) en een 

museumbezoek in Gent (14 dec.). 

In het Museum voor Schone Kunsten in Gent werkt dagelijks een groepje mensen aan 

schilderijen van Jan Van Eyck. Daar maakte hij zowat 600 jaar geleden die werken in opdracht 

van Jodocus Vyd, ook een Gentenaar. 

Een zware opdracht voor de kunstenaar: een monumentale constructie van 28 panelen die moet schitteren 

in een nieuwe kapel van de jonge Sint Janskerk, in het centrum van de stad. Het werk wordt later beroemd 

als het Lam Gods. Vandaag is dit werk erkend als een van de hoogtepunten van onze beschaving. De David 

van Firenze, het vrijheidsstandbeeld van New York, het Lam Gods van Gent: het zijn werken met een 

universele uitstraling en toch verbonden aan een stad. De huidige restauratie brengt veel nieuwe sporen 

aan het licht. Tijdens een avondvoordracht en een museumbezoek benadert Jan Florizoone het Lam Gods. 

* Avondvoordracht in de WAK, donderdag 7 dec. om 20 u. over het Lam Gods van Jan van Eyck 

* Museumbezoek Gent, donderdag 14 dec., 8.55 u., station Koksijde. Programma: voormiddag bezoek aan 

het Museum voor Schone Kunsten, namiddag vrij bezoek Richter in het SMAK. Toegang MSK 8 euro, SMAK 

12 euro. Max. 20 personen. 

 

Foto 

Kunstenaar Daan Van Severen zei tot zijn studenten over het Lam Gods, “Kijk, dit is het mooiste paneel. 

Kijk naar dat witte doek dat zo mooi hangt over een stok in die kamer, let op die kleur en vorm, wat heeft 

Jan Van Eyck geschilderd?”. 

 

Info:  

WAK (Westhoek Academie Koksijde) 

Veurnelaan 109, Koksijde 

058 53 27 00 

e westhoekacademie@koksijde.be 

www.westhoekacademie.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.westhoekacademie.be/
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Orgelmatinee met Jan Vermeire 

Na een succesvolle reeks internationale orgelconcerten in de zomer, organiseert de Orgelkring 

Koksijde in de wintermaanden weer drie orgelmatinees. Op zondag 10 december bijt organist 

Jan Vermeire de spits af met orgelmuziek voor de advents- en kersttijd om 11 u. in O.L.V.-ter-

Duinenkerk in Koksijde. 

Op het programma staan werken van Nicolaus Bruhns, Johann Sebastian Bach, Isaac-François Lefébure-

Wely en Alexandre Guilmant. 

Doel van de orgelmatinees is om in de koude, donkere wintermaanden het orgel op een toegankelijke, 

warme en gezellige manier bij een breed publiek te brengen. Precies daarom is de toegang gratis. 

De volgende matinees vinden plaats op de zondagen 21 januari en 25 februari, zelfde uur, zelfde kerk. 

 

Info:  

Orgelkring Koksijde, voorzitter carlo.wouters@skynet.be, 058 51 35 94, 

www.facebook.com/orgelfestivalkoksijde. 

Foto 

Jan Vermeire speelt de eerste matinee op zondag 10 dec. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kerstmarkt in Dunecluze 

Op zondag 10 december is er van 11 tot 17 u. een gezellige en sfeervolle kerstmarkt in het 

Woonzorgcentrum Dunecluze (Ter Duinenlaan 35, Koksijde-Bad). 

De kerstmarkt presenteert diverse kraampjes met een gevarieerd aanbod artikelen zoals kerstkaarten, 

juwelen, keramiek, kaarsen, bloemstukjes, enz. Alle kerstartikelen zijn bovendien gemaakt door de 

bewoners zelf, het personeel en de vrijwilligers van Dunecluze. 

Je kan er ook genieten van culinaire verwennerij met advocaat, limoncello, koekjes, confituur en andere 

lekkernijen. Natuurlijk is er ook een cavabar en zijn er hapjes. 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Stijlvol kerstshoppen in de Zeelaan 

December is natuurlijk de maand bij uitstek om naar het mooiste kerstcadeau op zoek te gaan. 

Voor een ideale uitvalbasis zorgen de dienst Toerisme en de handelaarsbond Hartje Koksijde. 

Ze presenteren op zaterdag 16 december het evenement Stijlvol shoppen. 

 

Flaneer door de Zeelaan en laat je betoveren door de feeërieke kerstverlichting en de sfeervolle etalages. 

Gracieuze butlers zorgen ervoor dat je de handen vrij hebt om te genieten van een attentie die de 

handelaars je aanbieden. Verder brengen straattheater en live-muziek warme kerstsfeer. 

 

Nog op zoek naar de perfecte feestoutfit? Laat je dan bijstaan door het mode-icoon Lien Degol, ook gekend 

van tv. In zes winkels geeft ze persoonlijk stylingadvies aan de hand van de nieuwste collecties. Ze werkt 

samen met een schoenenpoetser die je zal doen blinken van kop tot teen. 

Ga zeker ook langs bij de inpakstand van Hieperdepiep en steek je handen uit de mouwen voor het creatief 

inpakken van je cadeautjes. 

Je dag afsluiten kan aan de gezellige smulhuisjes die lekkere winterse lekkernijen verkopen. En wie nog 

energie over heeft kan zich wagen aan een rondje op de ijsbaan. 

 

Foto + campagnebeeld 

 

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Schaatsen op de 22ste ijsbaan… 

Met de eindejaarsperiode ligt van zaterdag 16 december tot en met zondag 7 januari op het 

Theaterplein voor het gemeentehuis van Koksijde weer een ijsbaan van 600 m², al voor de 

22ste keer, sinds 1996. Je kan er uiteraard naar hartenlust schaatsen, maar ook genieten van 

een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes. 

 

Openingsuren 

- van zaterdag 16 tot vrijdag 22 dec. van 14 tot 21.30 u. 

- zaterdag 23 dec. van 10 tot 21.30 u. 

- zondag 24 en zondag 31 dec. van 10 tot 17.30 u. 

- van maandag 25 tot zaterdag 30 dec. van 10 tot 21.30 u. 

- van maandag 1 tot zondag 7 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  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Concert op historische pianoforte’s 

Een Anton Walter-piano uit 1795 (replica), een Erard-piano uit 1838 en een Pleyel Concert Grand 

piano uit 1843. De instrumenten die de jonge pianist Bram De Looze koos voor dit concert op 

zaterdag 2 december om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn niet de eerste de beste. 

In de collectie van Chris Maene vond hij enkele prachtige, historische fortepiano’s. Als jazzpianist verweeft 

hij oude en nieuwe klassieke muziek met eigen composities en improvisaties. Drie aparte sferen die 

naadloos in elkaar overvloeien onder zijn vaardige vingers. De Looze laat zijn jazzy improvisatietalent los 

op deze drie (replica) historische fortepiano’s. Elk instrument bezit een eigen mechaniek, materiaal en 

bouw, en dat schept verschillen in toon, resonantie, timbre, volume en klanklengte. 

 

“Noem het dwars of haaks maar juist door zijn avontuurlijke manier van de piano’s ontdekken ontstaat er 

op Piano e Forte iets echt heel speciaals. Elke compositie of improvisatie kent zijn eigen muzikale klank en 

kleur. Het is daarmee een album om goed voor te gaan zitten en beetje bij beetje te ontdekken en te 

doorgronden. Piano e Forte is een zeer uitdagend en onvoorspelbaar album en daarmee een waar document 

voor het grote talent van Bram de Looze.” – writteninmusic.be 

 

Tickets 12 euro of 10 euro (-26 j.) op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto Bram De Looze (© Saskia Vanderstichele) 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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O.L.V.-ter-Duinenkoor zingt kerstconcert 

Voor het eerst in zijn geschiedenis brengt het O.L.V.-ter-Duinenkoor een kerstconcert: op 

zondag 17 december om 15.30 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde-Bad. 

Onder leiding van dirigent Jan Vermeire zingt het koor een selectie van de mooiste kerstliederen uit 

verschillende Europese landen en een paar heel gekende meezingers. Robert Hostyn bespeelt het orgel 

en begeleidt het koor. Ook piepjong talent komt aan bod: Cyriel en Juliette Vermeire zingen met hun 

engelenstem en Rihab Boukhari speelt viool. 

Toegang 8 euro, 10 euro add, gratis <18 j. Kaarten bij de koorleden. 

 

Info: dejardin.fonteyne@telenet.be, 058 52 38 77 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nacht van de Engelen: magisch theaterspektakel op 23 dec. 

Kerstmis, de geborgen tijd van warmte, liefde en hoop. Meng al die zalige belevingen en verwachtingen 

dooreen en je komt als vanzelf uit bij het magisch spektakel Nacht van de Engelen van het Internationaal 

Muziektheater Tol uit Antwerpen. Op zaterdag 23 december vanaf 18 u. in de Zeelaan en boven de ijsbaan! 

 

Theater Tol gebruikt beelden, spel en muziek om mensen wereldwijd met hun poëtische voorstellingen in 

vervoering te brengen. Nacht van de Engelen vertelt het verhaal van een bruiloft waarin de twee geliefden 

dansen, vliegen en suikerspinnen eten. De verliefde engelen zijn bovendien door goed gezelschap omringd: 

muzikanten, dieren en sprookjesachtige figuren. Werkelijk een spektakel vol vuur, warmte en sensualiteit 

die je onweerstaanbaar meeneemt naar een fantastische droomwereld… 

Foto 

 

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bos van Commerce in het zand 

Met de jaarwende organiseert de VVV Koksijde-Oostduinkerke met de handelaarsbond van 

Oostduinkerke-Bad op het strand van zaterdag 23 december tot zondag 7 januari weer het 

magische Bos van Commerce met zijn 150 kerstbomen, chalets en de strandcabine Club 

Crevette in de vorm van een peperkoekenhuisje. Hoofdbewoonster van het bos is deze keer 

Tandenfee Twinkelding die veel leuke verrassingen voor de kinderen klaarliggen heeft. 

 

De boshut gaat elke dag open om 11 uur.  

Zaterdag 23 dec. 

- 11 u., wandelconcert door het Paradekorps El Fuerte 

- opening van het Bos van Commerce met vissend Oostduinkerke en de Stienestekers 

Zondag 24 dec. 

- 15 u., bezoek van de kerstman 

Dinsdag 26 dec. 

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

Woensdag 27 dec. 

- 11.30 u., Tandenfee Twinkelfee vertelt + monster pinãta slaan 

Donderdag 28 dec. 

- 14 u., knutselen met Tandenfee Twinkelding + monster pinãta slaan 

Vrijdag 29 dec. 

- 14 u., zoek de gouden tand met Tandenfee Twinkelding + monster pinãta slaan 

Zaterdag 30 dec. 

- 16 u., geroosterde sprot en warme garnaalsoep van de Orde van de Paardenvisser 

- 17.30 u., fakkeltocht, Sylvestervuren en vuurwerk 

Zondag 31 dec. 

- 11.30 u., oesterpassie in het bos 

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

Dinsdag 2 jan. 

- 11.30 u., Tandenfee Twinkelfee vertelt + monster pinãta slaan 

Woensdag 3 jan. 

- 11 u., benen en armen losschudden met zumba 

Donderdag 4 jan. 

- 12-15 u., kinderschminken (3 euro) 

- 15 u. feest in het bos met Tandenfee Twinkelding 

 

Haal het volledige programma in een toeristisch onthaalkantoor of bekijk het op 

visitkoksijde.be. 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Pakkend kerstconcert met Christoff & Scaletta 

Zoals vorig jaar brengen zanger Christoff & kinderkoor Scaletta op zaterdag 23 december om 

20 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde weer een kerstconcert. De opbrengst gaat naar de 

organisatie Yes we care for kids, mede in het leven geroepen door Catherine Meuleman van 

bakkerij Destrooper uit Sint-Idesbald. Christoff en Scaletta staan met mooie bindteksten 

opnieuw borg voor ontroerende muziek die alle harten weet te beroeren. 

Yes we care for kids zet zich in voor verwaarloosde weeskinderen in Mombasa (Kenia). Catherine Meuleman 

engageert zich al enkele jaren met veel liefde en passie voor de opvang en opleiding van de weeskinderen 

aldaar. Begin oktober 2017 zette ze haar eerste stappen voor het bouwen van een nieuw, onafhankelijk 

weeshuis. 

 

Tickets (36/41/65 euro):  

info@concertevents.be of 0479 31 84 55  

contact@nice-events.be of 0476 81 41 44)  

 

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wintervertellingen in de abdij: toen de dieren nog spraken… 

 
Niets gezelliger dan hartverwarmende winterse verhalen uit de tijd toen de dieren nog spraken. 

Dat valt op woensdag 27 december in Ten Duinen te beleven op wandel langs verschillende 

vertellers om 15 u. en om 16.15 u. Met een spannend begin en een adembenemend einde. 

 

Jong (vanaf 5 j.) en oud zullen vast en zeker genieten van doorgewinterde vertellers die publiekslievelingen 

zijn op vertelfestivals in binnen-en buitenland. Zoals Veerle Ernalsteen en Sahand Sahebdivani. Er is ook 

een wandeling voor Franstaligen voorzien met Franstalige vertellers. 

Er zijn twee speeltijden. De eerste wandeling start om 15 u., de tweede om 16.15 u. Een wandeling duurt 

ongeveer twee uur. Na afloop is er in het museumcafé gezellige live accordeonmuziek door Iwein Jacobs. 

Deelname: volwassenen 7 euro, / 6>18 j. 5 euro / <6 of verkleed in middeleeuws thema gratis. Enkel 

kaarten aan de deur, geen voorverkoop. Meer info op www.tenduinen.be. 

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 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schlager on Ice 

Op vrijdag 29 december presenteert de dienst Toerisme voor de derde keer Schlager on Ice op 

en bij de ijsbaan bij het gemeentehuis in Koksijde-Bad. Na het grote succes van de twee 

voorbije jaren kon een derde editie niet uitblijven.  

 

Geniet van volgend gratis programma. 

* Start om 15 u. met de Ketnetband 

* 18 u. Garry Hagger 

* 19 u. Yves Segers 

* 20 u. Sergio 

* 21 u. Bart Kaëll. 

 

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 
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Winterwandeldag op zaterdag 30 december 

 

Voor wie tussen het feesten door aan zee een frisse neus wil halen, is er op zaterdag 30 

december de 45ste winterwandeldag te Koksijde. 

 

*6 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 

Sint-Idesbald. 

*10 km - Een prachtige wandeling van 10 km loodst je doorheen drie stukken van de Noordduinen en de 

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

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

het natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker. 

*22 km -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. 

*29 km - Voor de doorgewinterde wandelaars ten slotte voert de pittige tocht van 29 km je door de 

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

Yde Duinen, Plaatsduinen en Doornpanne. 

*Vertrek aan feestzaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in Sint-Idesbald. Inschrijving en vertrek tussen 8 en 

14 u. Deelname 1 euro. Bij aankoop van een leuk gadget van Koksijde, krijgt u uw inschrijvingsgeld 

terug. 

 

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

sportieve dag in de gezonde buitenlucht. Bij aankoop van een van de leuke gadgets van Koksijde, krijgt u 

bovendien uw inschrijvingsgeld terug.  

Inschrijving (€ 1) en vertrek tussen 8 u en 14 u in de Kerkepannezaal te Sint-Idesbald. 

Een gratis busdienst van en naar het station van Koksijde is voorzien.  

Inschrijvingen en vertrek in de Kerkepannezaal te Sint-Idesbald. 

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 
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Laaiende Sylvestervuren met lekkere sprotjes en patatjes… 

De Orde van de Paardenvisser organiseert op zaterdag 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 kookvuren 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 geroosterd boven een vreugdevuur, 

hapklaar om aan de toeschouwers te verkopen. 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! 

 

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/


 

P 26/35 

Bibnieuws 

Kerstvertellingen in de bib! 

Kinderen vinden Kerstmis natuurlijk een leuke tijd. Meester Jan doet ook zijn duit in het zakje. Hij brengt 

de kinderen helemaal in de kerstsfeer. Op donderdag 28 december (10.30 u.) leest hij in de bib voor 

kinderen van 6 tot 10 jaar de leukste kerstverhalen voor. 

Op donderdag 4 januari (10.30 u) leest juffrouw Ingrid voor kinderen van 4 tot 7 jaar de mooiste 

winterverhalen voor. Foto 

 

Boekenverkoop 

Op donderdag 28 en vrijdag 29 december is er van 10 tot 12 u. weer een grote boekenverkoop in de bib 

(Willem Elsschotzaal, 1ste verd.). Je kan er snuisteren tussen alle materialen (boeken, cd’s, dvd’s…) die je 

aan democratische prijzen aangeboden worden. 

 

Studeren in de bib 

Heb je nood aan een stille studieplek? Ben je thuis te veel afgeleid? Of haal je motivatie uit het samen 

studeren met anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje en je kan er gebruik 

maken van de gratis wifi. 

Studenten kunnen bovenop de reguliere openingsuren ook op maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 

tot 16 u. in de bib terecht. 

 

BK Cyclocross in de bib 

Op zaterdag 13 en zondag 14 januari vindt in Koksijde het Belgisch Kampioenschap Cyclocross plaats. De 

bibliotheek zorgt voor een groot aanbod nevenactiviteiten om dit sportief hoogtepunt nog eens extra in 

de kijker te zetten. Alle info over deze randanimatie in het persdossier BK. 

 

Doe mee aan de Schrijfmarathon 

De bib biedt bezoekers de mogelijkheid om mee te doen aan de jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty 

International, van 2 tot 31 december. Daarom is er de hele maand december in de bib een speciaal 

hoekje waar je in alle rust je brief kan schrijven voor personen of groepen wier mensenrechten ernstig 

geschonden worden. Kom naar de bib en grijp naar de pen, je brief kan levens veranderen… 

 

Sluitingsdagen 

Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode is de bibliotheek gesloten op maandag 25 en dinsdag 26 dec., 

maandag 1 en dinsdag 2 januari. 

 

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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NAVIGO-museum: workshops voor kids en rondleidingen 
 

Workshops kids@NAVIGO-museum 

De traditie wil dat er tijdens de schoolvakanties op vrijdag in het NAVIGO-museum in Oostduinkerke een 

toffe workshop loopt voor kinderen, terwijl volwassenen op hetzelfde moment een thematische 

rondleiding in het museum kunnen volgen. 

* Vrijdag 29 dec., 14.30 u.: poppenkast Het zieke zeepaardje, voor kleuters (3-6 j.) met aansluitend 

schilderworkshop 

* Vrijdag 5 jan., 14.30 u.: workshop Maak je eigen vismobieltje, voor kinderen (6-9 j.) 

Toegang 2 euro per kind, inschrijving gewenst via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be 

 

Rondleidingen N/F 

In de schoolvakanties organiseert het museumteam thematische rondleidingen (afwisselend in het 

Nederlands en het Frans) voor individuele bezoekers, telkens om 14.30 u. Die zijn inbegrepen in het 

toegangsticket en dus volledig gratis voor inwoners. 

* Dinsdag 26 dec.: les guerres de morue au large d’Islande (F) 

* Vrijdag 29 dec.: strandvisserij (N) 

* Dinsdag 2 jan.: Artan et les pêcheurs de crévettes (F) 

* Vrijdag 5 jan.: kunstwerken in het NAVIGO-museum (N) 

 

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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Sportaanbod  

Zorg ervoor dat je ook in de winter en volgend jaar sportief actief blijft. In de brochure 

Sportaanbod 2017-2018 vind je het volledig aanbod. Maar ook online op 

www.koksijde.be/sportaanbod, bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke), bij 

de dienst Toerisme in het gemeentehuis of op #sportersbelevenmeer. 

Een greep uit het aanbod: 

- kinderen: Multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, veldlopen, minivoetbaltornooien, buitenspeeldag enz. 

- 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton, tafeltennis, enz. 

Meer info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be 

Logo #Sportersbelevenmeer en Gezonde Gemeente 

 

King of the Beach: fietsen en lopen 
Sandman Events en Sportevents organiseren op zaterdag 2 en zondag 3 december in Oostduinkerke een 

gloednieuwe uitdaging: de King of the Beach. Dit is een nieuwe combiné van twee duursportwedstrijden 

in hetzelfde weekend. 

Op zaterdag is er de 3e editie van de Ednine Beach Challenge, een mtb-strandrace van 44 km. Op 

zondag is er dan de Halve Marathon van Oostduinkerke. Deze loopwedstrijd (eigenlijk een trail) van 10 

en/of 21 km passeert voorbij de mooiste plekjes van Koksijde, Oostduinkerke en Nieuwpoort. Het 

parcours is erg gevarieerd: zand, strand, duinen, bos, de pier van Nieuwpoort… 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 
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Jeugddienst: taxicheques en kinderfilm Trolls 
Kinderfilm Trolls 

JOC de PIT toont op donderdag 4 januari om 14.30 u. in het jeugdhuis de kinderfilm Trolls. Poppy is een 

trol met het talent om in een oogwenk uit te barsten in muzikale mash-ups. Ze onderneemt samen met de 

altijd sombere trol Knoest een reddingsmissie om haar vrienden te redden uit de klauwen van de duistere 

Bergens en hun leider, Koning Gristle. Tickets 2,50 euro, reservatie via jeugddienst@koksijde.be of 058 53 

34 44. Meer info: www.depit.be. 

Foto 

 

Fuif je op oudejaar? Haal dan je pakje taxicheques af 

Koksijdse jongeren geboren tussen 1992 en 2001 (tussen 16 en 25 jaar) mogen een pakje taxicheques 

afhalen bij de jeugddienst. Enkel voor wie dit schooljaar nog geen pakket afhaalde. Elk pakje is 30 euro 

waard. Daarmee mag je je in het weekend, tijdens de vakantie en op feestdagen met een Koksijdse taxi 

huiswaarts laten rijden. De gemeente vraagt wel een bijdrage van 5 euro om te vermijden dat de cheques 

ongebruikt in je kast blijven liggen. Je krijgt dus een geschenk van 25 euro. Breng je identiteitskaart mee 

en een officieel document waarop je adres staat. 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  
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Astronaut Frank De Winne via Skype in Duinenhuis 

Op vrijdag 5 januari organiseert VVS De Sterrenjutters om 19.30 u. in het Duinenhuis een Skype-

voordracht door ESA-astronaut Frank De Winne vanuit het opleidingscentrum voor astronauten 

in Keulen. Via een internetverbinding en op groot scherm geeft hij een voordracht van een 30-

tal minuten. Nadien is er nog een half uurtje tijd om vragen te stellen. 

Frank burggraaf De Winne is een Belgisch militair piloot en ruimtevaarder. Zijn uitmuntende beheersing 

van gevechtsvliegtuigen kwam o.a. goed van pas toen hij op 12 februari 1997 motorproblemen kreeg in 

een F16. De boordcomputer viel daarbij uit waardoor de opties al snel werden beperkt tot neerstorten in 

het IJsselmeer of een zeer gewaagde noodlanding in een dichtbevolkt gebied nabij het Nederlandse 

Leeuwarden. De Winne wist zijn motor echter weer op te starten en zijn machine veilig neer te zetten. Een 

prestatie waarvoor hij als eerste niet-Amerikaan beloond werd met de Joe Bill Dryden Semper Viper Award. 

In 2002 nam hij deel aan de Odissea-missie, een ondersteunende vlucht voor het internationaal 

ruimtestation ISS. Met die ruimtevlucht werd hij na Dirk Frimout de tweede Belgische astronaut. 

Op 27 mei 2009 werd hij voor de tweede maal de ruimte in gelanceerd, deze keer voor een verblijf van 

maar liefst zes maanden in het ISS. Tijdens de laatste twee maanden van deze missie (ISS Expeditie 21) 

was De Winne de eerste Europese commandant van het ISS. 

 

Toegang 5 euro, 4 euro voor leden. Inschrijven en vragen bezorgen voor Frank De Winne tot 31 dec. via 

info@desterrenjutters.be. 

Foto 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 
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Documentaire garnaalvisserij te paard geselecteerd voor 
nationaal filmgala 

Samen met 16 andere films is de documentaire Opgetuigd, opgetogen over de traditie van de 

garnaalvisserij te paard uit meer dan 400 inzendingen geselecteerd voor het nationale filmgala 

van het Centrum voor Beeldexpressie. Dat is nu al een grote erkenning voor Koksijdenaars 

Thomas Vander Brugghen & Kurt Mariën en Pollinkhovenaar Jürgen Depoorter die de prent 

realiseerden. 

De geselecteerde film gaat over veel meer dan de praktijk van het paardenvissen. De makers tonen ook 

de bijzondere relatie tussen mens, dier en natuur. Hoofdpersonage is paardenvisser Günther Vanbleu, die 

zijn liefde voor het ambacht op een unieke manier naar buiten brengt. 

De documentaire Opgetuigd, opgetogen won eerder dit jaar, op 5 februari in c.c. CasinoKoksijde, al het 

13de Filmfestival van de Videoclub van de Westkust. 

 

Het filmgala vindt plaats op zondag 10 december van 13.30 tot 19 u. in cc Zwanenberg in Heist-

op-den-Berg.  

Gastheer Jan Verheyen gaat er in gesprek met o.m. de cineasten van Opgetuigd, opgetogen.  

 

Toegang is gratis maar reservatie is nodig: www.zwaneberg.be/tickets/reserveren. En nu maar hopen dat 

de film ook daar een prijs wegkaapt… 

De bibliotheek beschikt over de dvd, of bekijk ze via https://vimeo.com/194710931.  

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Expeditie IJsland: reis mee in de voetsporen van de 
Ijslandvaarders  

Wie van ons is niet gefascineerd door de heroïsche verhalen van de IJslandvaarders? Stoere mannen van 

de Westkust trokken naar Duinkerke of Oostende om daar in te schepen en maanden van huis te zijn. 

Het waren gegeerde werkers, op jacht naar ‘moluwe’, kabeljauw!  

In 2018, van 27 mei tot 2 juni, gaat een Koksijdse delegatie op expeditie naar IJsland om er plaatsen en 

verhalen te ontdekken die vroeger belangrijk waren voor onze vissers. Deze reis wordt georganiseerd 

door het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en de reisorganisatie ZuiDERHuis. De gidsen ter plaatse zijn 

een IJslandspecialist met jaren ervaring van ZuiDERHuiS én Johan Depotter, gids in het NAVIGO-museum 

en ook auteur van het standaardwerk ‘Onze IJslandvaarders’. Het reisgezelschap is dus in goede handen. 

 

Reisprogramma – kort 

 

• Dag 1: Vlucht naar IJsland. Onthaal door de gids op de luchthaven van Keflavik. Via de zuidkust 

naar Eyrarbakki. Overnachtingsplaats in de buurt, midden in de natuur. 

• Dag 2: Met de ferry naar Vestmannaeyjar. Geleid bezoek aan Heimaey met een bezoek aan het 

museum 'Pompeii of the North'. Overnachting langs de kust in de buurt van Dyrhólaey. 

• Dag 3: Bezoek aan Kaap Dyrhólaey en de hoogtepunten langs de zuidkust. Route langs 

uitgestrekte spoelzandvlakten en met mossen begroeide lavastromen. Overnachting in de 

omgeving van de Vatnajökull, IJslands grootste ijskap. 

• Dag 4: Langs de zuidkant van de Vatnajökull. Een indrukwekkend tocht langs Breidamerkurlón, 

Vestrahorn en het kerkhof van Stafafell. Overnachting in een dorpje langs de kust. 

• Dag 5: Verkennen van Fáskrúðsfjörður. Begeleid bezoek aan het museum en de begraafplaats. 

Overnachting in de buurt. 

• Dag 6: 's Morgens met de bus naar de luchthaven van Egilsstaðir. Binnenlandse vlucht naar 

Reykjavik. Lunch in het maritiem museum van Reykjavik en daarop volgend een geleid bezoek 

aan het oude kerkhof. Vrij bezoek aan Reykjavik in de late namiddag en avond. 

• Dag 7: Luchthaventransfer en terugvlucht. 

 

Praktische info 

De inschrijvingen voor deze reis gebeuren via de website van ZuiDERHuiS:  

https://zuiderhuis.be/ijsland-in-de-voetsporen-van-de-ijslandvaarders-7-dagen  

 

De prijs bedraagt €3025 per persoon op basis van een tweepersoonskamer.  

Inbegrepen: 

• Icelandairvluchten naar Keflavík en terug 

• binnenlandse vlucht Egilsstaðir – Reykjavík op dag 6 

• alle luchthaventaksen 

• het vervoer en alle logies conform het programma 

https://zuiderhuis.be/ijsland-in-de-voetsporen-van-de-ijslandvaarders-7-dagen
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• alle maaltijden behalve diner op dag 6 

• bootovertocht naar Vestmannaeyjar op dag 2 

• de toegangsgelden voor musea volgens programma 

• diensten van de Nederlandssprekende IJslandgids vanaf aankomst op dag 1 t.e.m. lunch dag 6 

• omkadering door Johan Depotter m.b.t. de IJslandvaart 

• voorafgaande bijeenkomsten, o.a. inleidende lezing en toelichting uitrustingsadvies 

• bijdrage garantiestelling 

• IJslandse taksen en BTW. 

 

Niet inbegrepen: 

• dranken 

• diner op dag 6 

• facultatieve excursies en/of prestaties niet in het programma vermeld 

• persoonlijke uitgaven 

• transfer naar en van Brussels Airport; indien blijkt dat het gros van de deelnemers vanuit 

Koksijde-Oostduinkerke afreist, kan eventueel gemeenschappelijk vervoer worden geregeld met 

de gemeentebus.  

• annulatie- en/of bijstandspolis 

 

=> foto IJsland 

 

Meer info is te verkrijgen bij: 

Jadrana Demoen 

Publieksmedewerker Nationaal Visserijmuseum  

T. 058/53 37 55 – 0491/356282 

Jadrana.demoen@koksijde.be 
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Koksijdse jongeren ontbijten met burgemeester en schepen 
van Jeugd 

Het jaar 2020 nadert snel. Het sein voor het gemeentebestuur om na te denken over de jongeren 

in Koksijde. Wat zijn hun wensen en ideeën? Waar dromen ze van? Wat vinden ze belangrijk? 

Om dat allemaal te weten hield de jeugddienst een grote bevraging onder de jongeren. Een 

focusgroep dacht ook na over de toekomst van het jeugdcentrum en het jeugdbeleid. 

Tijdens een ontbijtvergadering (zaterdag 21 okt.) legden een 15-tal jongeren hun ideeën en voorstellen 

voor aan burgemeester Marc Vanden Bussche en jeugdschepen Lander van Hove. Het was een initiatief 

dat zowel door de burgemeester als de schepen enthousiast onthaald werd. 

Zeven thema’s waarover jongeren veel te vertellen hebben, kwamen aan bod: communicatie, mobiliteit, 

betaalbaar wonen, jeugdwerk en jeugdlokalen, jobs, uitgaan, bruisend centrum in Koksijde. 

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

interessant over-en-weer-gesprek dat voor beide partijen veel input opleverde. Die visies en ideeën zal 

het bestuur de komende jaren meenemen bij het uitdenken en uitvoeren van acties. 

Op zaterdag 17 maart vindt al een nieuwe ontbijtvergadering plaats. 

De scoutsgroep van Oostduinkerke was ook met een grote groep leiders, kinderen en ouders aanwezig 

om een gebruiksovereenkomst van de lokalen voor een nieuwe periode van vijf jaar te ondertekenen. 

 

Foto 

V.l.n.r. Zoë Coppens, Delphine Poissonnier, burgemeester Marc Vanden Bussche, schepen Lander Van 

hove, Seppe Depotter, Gert Taverne, Bieke Maesen, Gautier Maes, Thomas Zwaenepoel, Garben Tanghe, 

Joram Vandenbulcke, Hendrik Leuridan, jeugdconsulent Thierry Boonefaes, Ron Verhaeghe, 

jeugdraadvoorzitter Izy Dolfen, Berre Deltomme, Madelief Segaert en Celien Taverne. 

 

Info:  

Thierry Boonefaes – diensthoofd Jeugddienst 

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  
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Unieke documenten voor abdijmuseum 

Jean Schellekens uit Brussel bezorgde het Abdijmuseum Ten Duinen een schitterende 

verrassing: een pakje originele documenten in verband met de Duinenabdij, uit de 17de, de 

18de en de vroege 19de eeuw. 

* De oudste stukken dateren uit 1648. De Duinenabdij zat door de oorlogssituatie, die diverse hofsteden 

of hun uitbating vernield hadden, in zwarte papieren. Daarom vroeg ze aan de vorst uitstel van betaling 

tegenover haar vele schuldeisers. 

* De jongste stukken gaan over de steun die de laatste Duinheren na de Franse Revolutie aan allerlei 

religieuze instellingen gaven, zo o.m. aan de trappistenabdij van Le Gard bij Amiens. 

* Andere documenten stammen uit de 18de eeuw: een dossier over een monnik die zich moeilijk aan de 

monastieke levensstijl kon aanpassen en herhaaldelijk naar elders gestuurd werd, met beschrijvingen van 

zijn misdragen. Verder een aanstelling (op perkament) van de Duinenabt om een visitatie te verrichten in 

enkele vrouwenkloosters in Vlaanderen, en enkele stukken over de belangen van de abdij in het Brugse en 

de verhouding met de abdij van St.-Quentin (FR). 

* Heel mooi is een gravure die Bernardus van Clairvaux voorstelt met de Passiewerktuigen, omringd door 

een opsomming van al zijn deugden. Bijna onopvallend is bovenaan het wapen en de leuze van abt Bernard 

Campmans opgenomen. Daarom kunnen deze drukwerkjes (in vijfvoud!) in de eerste helft van de 17de 

eeuw gedateerd worden. 

* De groot- of overgrootvader van de schenker moet deze stukken ooit verworven hebben. Het betreft een 

familie die in de late 19de eeuw geadeld werd, verwant is aan de Gentse historicus Napoleon De Pauw en 

waarvan senator Oscar Schellekens (†1930), zijn overgrootvader, o.m. lid was van de Commissie voor 

Monumenten en Landschappen. Wellicht verklaart dat zijn interesse voor “dingen van vroeger”. Zijn zoon 

deelde die interesse, en zijn achterkleinzoon had de gezonde reflex om dat niet zomaar weg te gooien, 

maar thans aan ons museum te schenken. Als kind had Jean Schellekens de ruïnes bezocht en die hadden 

een blijvende indruk op hem gemaakt. Bij zijn herinneringsbezoek had hij dat cadeautje mee… 

Foto 

Een beeld van de archiefstukken die Jean Schellekens aan het abdijmuseum schonk. 

 

Info: 

 

Vanclooster Dirk 

Directeur Abdijmuseum Ten Duinen, Afdeling Vrije Tijd 

058 53 39 50 

0479 97 78 44 

dirk.vanclooster@koksijde.be 
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