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Persuitnodigingen  

 

    

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

Ten Duinen @1490 Teletijdmachine in het Abdijmuseum ten Duinen. 

=> Uitnodiging in bijlage - persbericht 11/12 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 
  

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
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Archeologisch onderzoek naar het Koksijde-Dorp van de 
middeleeuwen 

 

De archeologische opgravingen op de Colruyt-terreinen in Koksijde-Dorp betekenen een 

belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het middeleeuwse Koksijde. Eind oktober werd een 

eerste fase afgerond. Archeologen van BAAC-Vlaanderen hebben zo’n 720 m² onderzocht. Dit 

gebeurt in opdracht van Colruyt Group, die er in juni 2018 een nieuwe winkel opent. 

“De aangetroffen structuren (grachten, greppels, kuilen) wijzen op een extensieve rurale omgeving en 

zetten enkele lang verdwenen wegtracés en aansluitende percelering uit de 13de tot de 18de eeuw weer 

op de kaart”, vertelt gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. “Binnen dit stramien werd een rij paalkuilen 

gevonden, vermoedelijk de paalzetting van een structuur of een omheining. De begraven bodems en 

vullingen van grachten, greppels en kuilen bevatten veel materiaal, o.m. een 13de-eeuwse natuurstenen 

vijzel, dierlijke botresten, aardewerk en bouwpuin, waardoor diverse structuren beter gedateerd kunnen 

worden. Het bouwpuin werpt een bescheiden blik op de architectuur van de bakstenen middeleeuwse kerk 

in de nabije omgeving.” 

 

Precieze plaats kerk 

Alexander: “Over middeleeuws Koksijde was tot nog toe niet zoveel bekend. Het dorp ontwikkelde zich 

vermoedelijk in de 12de eeuw, maar verdween begin 18de eeuw volledig onder het zand. Hierdoor zijn maar 

weinig oude kaarten voorhanden die ons iets kunnen leren. De zoektocht naar tastbare resten ervan gaat 

al terug tot de jaren 1920. Dankzij de nieuwe gegevens hebben we nu voor het eerst een inzicht in de 

dorpsstructuur en kunnen we ook de kerklocatie preciezer situeren. Die bevond zich vermoedelijk op de 

aansluitende percelen ten noorden/noordwesten van het terrein, in de omgeving waar in 2005 de grafplaat 

van kerkmeester Pieter Missiaen werd gevonden.” 

Sinds 2014 is deze grafplaat (1639) in de Mariabidkapel van de Sint-Pieterskerk te bezichtigen. 

Natuurwetenschappelijke methoden op de bodemstalen zullen meer inzicht verschaffen in het 

middeleeuwse cultuurlandschap en de landschappelijke evolutie (o.m. de gevolgen van duinverstuivingen 

en mariene invloeden) in de omgeving van het verdwenen duindorp. 

 

Info:  

Lehouck Alexander  

wetenschappelijk medewerker archeologisch onderzoek 

Abdijmuseum Ten Duinen 1138 

058/53.39.58 | GSM 0499/691.709 

Alexander.Lehouck@koksijde.be 

Foto 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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N34 Albert I-laan – Kinderlaan: laatste fase 

De laatste fase van de werken in de Albert I-laan in Oostduinkerke, tussen de Kinderlaan en de Dewittelaan, 

start op 15 januari. Deze fase betreft de N34 aan de noordzijde (kant zee) tussen de Kinderlaan en de 

Dewittelaan. De omleiding verloopt op dezelfde wijze als bij de andere fases, namelijk via de Kinderlaan, 

Nieuwpoortsteenweg en de Leopold II-laan. De plaatselijke omleiding is voorzien via de Dewittelaan. 

Foto 

 

Info: 

Technisch Bureau 

058 53 34 35 

technischbureau@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.koksijde.be/dienst/technisch-bureau
mailto:technischbureau@koksijde.be
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ABC-Kaffees succesvol van start: meteen al 50 deelnemers 
en tal van vrijwilligers 

 

De ABC-Kaffees in Nieuwpoort, Koksijde, De Panne en Veurne hebben een vliegende start 

genomen. Meer dan 50 anderstaligen komen er wekelijks bijeen om onder begeleiding van 

vrijwilligers hun Nederlands te oefenen. Ook tal van vrijwilligers scharen zich achter het project. 

Hiermee overtreffen de ABC-Kaffees alle verwachtingen. Het is de eerste keer dat aan de 

Westkust dergelijke praattafels Nederlands voor anderstaligen worden georganiseerd. 

 

Dinsdag 5 december vond de officiële opening van de ABC-Kaffees plaats in Nieuwpoort. De ABC-Kaffees 

zijn een actie die valt onder het project ‘Elke dag Nederlands!’. Dit project wil op verschillende manieren 

oefenkansen Nederlands bieden aan anderstaligen. Initiatiefnemer is de intergemeentelijke dienst 

(W)Integratie die voor dit project een maximale subsidie kreeg van het Agentschap Integratie en 

Inburgering. Ook VormingPlus Oostende-Westhoek is in dit project een partner. 

 

De ABC-Kaffees zijn er gekomen omdat anderstaligen een grote nood signaleerden om hun Nederlands te 

kunnen oefenen buiten de schooluren om. In de regio zijn weinig tot geen momenten waar er buiten de 

klas Nederlands kan geoefend worden. Daarom besloot de dienst (W)Integratie om hier iets aan te doen. 

 

Naar het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven in Oostende en andere centrumgemeenten besloot 

(W)Integratie daarom om van start te gaan met praattafels Nederlands. Deze kregen de naam ABC-Kaffees. 

Tijdens zo’n ABC-Kaffee komen anderstaligen in groepjes van vier-vijf personen samen om wekelijks op 

een vast moment onder begeleiding van een vrijwilliger hun Nederlands te oefenen. Het is niet de bedoeling 

dat de vrijwilliger – of ‘praatmaatje’ – echte lessen Nederlands geeft. Wel proberen de ‘praatmaatjes’ de 

anderstaligen over hun gêne heen te helpen om hun prille Nederlands in de praktijk te gebruiken.  De 

anderstaligen krijgen hier geen diploma of attest voor. 

 

In een ABC-Kaffee proberen we zo laagdrempelig mogelijk te werken. De anderstalige hoeft zich niet in te 

schrijven en kan gewoon komen naar de vaste momenten. Ook zijn er geen verplichtingen verbonden aan 

het ABC-Kaffee. Men is niet verplicht om te komen.  

 

Voor de ondersteuning van de ABC-Kaffees zorgt VormingPlus Oostende-Westhoek. Zo stond VormingPlus 

in voor de opleiding van de praatmaatjes.  

Voor de ABC-Kaffees van start gingen, nodigde VormingPlus de praatmaatjes uit naar Oostende. Daar 

kregen de praatmaatjes de kans om een Babbelbox mee te volgen. De Babbelbox is een gelijkaardig 

initiatief in Oostende van SamenDivers en VormingPlus. De praatmaatjes kregen op die manier een kijk in 

de wereld van praattafels. De kennis die daar werd opgedaan werd meegenomen naar de ABC-Kaffees.  
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De ABC-Kaffees zijn intussen al een drietal weken aan het lopen. Hierbij zorgt VormingPlus ook voor de 

inhoudelijke ondersteuning. Zo zorgt VormingPlus voor themamappen rond allerlei onderwerpen zoals 

mobiliteit, naar de winkel gaan, het nieuws, sport of cultuur... Hiermee kunnen de vrijwilligers het ijs 

breken en de gesprekken op gang brengen. Ook staat er op de planning dat men Nederlands gaat oefenen 

op straat. Bezoeken aan de plaatselijke bibliotheek, winkels, musea… zullen binnenkort plaatsvinden. 

 

De motivatie van onze praatmaatjes én deelnemers ligt hoog. Dit merken we vooral aan de opkomst van 

de ABC-Kaffees. Per week komen er ongeveer 50 deelnemers naar de ABC-Kaffees, wat heel wat meer is 

dan aanvankelijk ingeschat. “Ook de toestroom van vrijwilligers ligt hoog. Zo hebben meer dan 30 mensen 

zich aangemeld om te helpen met de begeleiding. Ook dit hadden we niet verwacht. Zonder hen zouden 

de ABC-Kaffees niet kunnen bestaan. Bedankt!”, zegt projectverantwoordelijke Michèle Baeyaert. Het 

succes bewijst dan ook de nood aan een dergelijk initiatief. 

 

De ABC-Kaffees vinden op de volgende locaties en momenten plaats: 

Nieuwpoort: elke dinsdag van 13u30 – 15u30 in de City, Valkestraat 18 8620 Nieuwpoort 

Koksijde: elke woensdag van 14u30 – 16u30 in het jeugdhuis de Pit, Kursaallaan 28 8670 Koksijde 

De Panne: elke donderdag van 13u30 – 15u30 in het jeugdhuis de Planke, Koningsplein 1 8660 De Panne 

Veurne: elke vrijdag van 14u00 – 16u00 in de Zonnebloem, Zuidstraat 67 8630 Veurne. 

Vooraf inschrijven is niet vereist. Men kan op elke sessie gewoon aansluiten. De deelnemers moeten wel 

beschikken over een (prille) basiskennis Nederlands. Deelnemen aan een ABC-Kaffee is gratis. 

 

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen eveneens contact opnemen met:  

Anke Inghelbrecht – coördinator (W)Integratie – anke.inghelbrecht@koksijde.be – 058/53 34 59  

Michèle Baeyaert – projectcoördinator ‘Elke Dag Nederlands’ – michele.baeyaert@koksijde.be - 0491/92 

97 32 

 

Op de foto (van links naar rechts) vind je onze praatmaatjes, deelnemers: Carlier Kris (VormingPlus), 

Lefevre Frans (Schepen Nieuwpoort), Decorte Jos (Schepen Nieuwpoort), Vandecasteele Kris (Schepen 

Nieuwpoort), Lips Rik (Schepen Nieuwpoort, Inghelbrecht Anke (integratieambtenaar) en het team 

(W)Integratie terug. Ook Ardies-Vyncke Greet (Schepen Nieuwpoort) en leerkrachten van de  OpenSchool 

waren aanwezig.  

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:anke.inghelbrecht@koksijde.be
mailto:michele.baeyaert@koksijde.be
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Proef techniek in de techniekacademie 

Als je zoon of dochter graag dingen in elkaar knutselt, iets probeert uit te vinden en bovendien 

leerling is van vijfde of zesde leerjaar, dan moet hij/zij zeker naar de techniekclub in 

jeugdhuis de PIT (Jeugddienst, Kursaallaan). 

Deze reeks technische avonturen telt elf workshops en een bedrijfsbezoek, telkens op woensdag van 

13.30 tot 15.30 u. Twee professionele techniekmentoren begeleiden de kinderen. Start op woensdag 17 

januari en einde op woensdag 2 mei. De diploma-uitreiking vindt plaats tijdens de laatste workshop. Alle 

ouders zijn daar natuurlijk welkom. 

Meedoen kost 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Inschrijven op www.techniekclub-

koksijde.be, snel zijn, er zijn maar 20 plaatsen. 

Foto 

 
Info:  

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.techniekclub-koksijde.be/
http://www.techniekclub-koksijde.be/
mailto:jeugddienst@koksijde.be
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Jeugdraad subsidieert fuiven 

De jeugdraad geeft organisatoren van fuiven een extra financiële duw in de rug, maar je moet 

er wel iets voor doen. 

Neem je als fuiforganisator een aantal preventieve acties? Dan komt de jeugdraad daaraan tegemoet met 

een subsidie. Een paar voorbeelden: voorzien van gratis water, drugpreventie, verwittigen van 

buurtbewoners. Dat zijn inspanningen die de jeugdraad wil belonen. Zo kan je als organisator tot 500 

euro extra binnenhalen om je fuif in goede banen te leiden. Reglement op www.koksijde.be/fuif-

organiseren 

Info: jeugddienst@koksijde.be 

 

 
Laat je horen in de jeugdraad 

De jeugdraad helpt kinderen en jongeren en geeft hen een stem in onze gemeente. Hoe? Door op de 

barricades te staan, door te luisteren of te fluisteren… Want de jeugdraad ‘vecht’ voor alle kinderen en 

jongeren. Of het nu gaat over ruimte om te spelen of te fuiven. Vanaf 14 jaar zijn alle jongeren welkom 

bij de jeugdraad. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar jeugddienst@koksijde.be. 

 

Foto (jongen die roept of foto met megafoon) 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/fuif-organiseren
http://www.koksijde.be/fuif-organiseren
mailto:jeugddienst@koksijde.be
mailto:jeugddienst@koksijde.be
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Belgische popgeschiedenis ontrafeld 

Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing, de apostels van de Belpop, hebben een nieuw programma klaar 

met verrassende verhalen uit de vaderlandse muziekgeschiedenis: Belpop Bonanza Quattro. De 

drie vorige edities waren een succes. Weinig twijfel dat deze vierde show, voor het eerst in 

Koksijde, dat ook wordt: op vrijdag 19 januari om 20 u. 

Jan Delvaux is de pop-kenner van het duo. Hij jongleert bij voorkeur met lijstjes, verrassende verbanden 

– zoals die tussen wijlen Ann Christy en Bob Dylan – en weetjes achter hits als Eviva España, Marina en 

Mia. “Biografieën vind je vaak al op internet. Ik zoom liever in op trivia en kleine verhalen die typisch 

Belgisch zijn”, zegt hij. 

In Belpop Bonanza Quattro bezoeken de luisteraars vier plaatsen waar geschiedenis is geschreven door 

grote namen uit binnen- en buitenland. Niet Antwerpen of Luik. Niet Boechout of Bilzen… Kom ze zelf 

ontdekken. 

“Ik voel me onderhand de man in stofjas. Tijdens de research voor mijn rubriek op Radio 1 en de 

theatershow bots ik nog geregeld op nieuwe verhalen en links die ik niet had vermoed. Dit onderwerp kleeft 

een beetje aan mij. Zalig, want dit is een grote speeltuin waarin ik alles mag doen wat ik graag doe. Met 

de tv-reeks, het boek, de compilatie-cd en de theatertournee dreigt nu wel overkill. Zolang mensen mij 

niet beu worden, ben ik al tevreden”, lacht Delvaux. (uit Het Belang van Limburg) 

 

Info:  

Tickets 16 euro of 13 (-26 jaar) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
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Een magisch woordenloos sprookje 

De avond daalt neer over de stad. Is iedereen klaar? Luister naar het verhaal van een jongetje 

dat later lampionaio, lantaarnaansteker, wil worden. Bij zonsondergang verlicht hij de nacht. 

Want hij is niet bang voor het donker en droomt met open ogen. Over schaakspelen en over de 

slaapwandelende Luna op wie hij verliefd is. 

En jij, kleine lieve toeschouwer, wat wil jij later worden? Ook lampionaio? Er zijn genoeg lantaarns voor 

iedereen! Lampionaio is een lichtvoetige en sprookjesachtige voorstelling die uitnodigt om deel te nemen. 

Spannend en kleurrijk met verrassende circusnummers zoals het gezelschap Sprookjes enzo dat zo goed 

kan. Denk maar aan de knappe voorstelling In de wolken die eerder in CasinoKoksijde te zien was. 

Na de voorstelling kunnen de kleuters onder begeleiding van hun ouders gratis deelnemen aan een 

creatieve workshop van de Westhoekacademie. 

 

Info:  

Lampionaio voor kleuters (3-5 jaar) én hun (over/groot)ouders op zondag 21 januari om 15 u. Tickets 

slechts 10 of 5 euro (-26 jaar) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
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Nieuwjaarsconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 
Koksijde 

Het jaarlijkse Nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde heeft 

plaats op zaterdag 20 januari om 20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Onder leiding 

van dirigent Luc Note stellen de muzikanten opnieuw alles in het werk om de kijkende 

luisteraars een hoogstaande muzikale avond te bezorgen. 

Uitschieter wordt deze keer ongetwijfeld Rhapsody in Blue van George Gershwin, samen met pianiste 

Stephanie Maertens. Ook solisten uit de eigen rangen komen weer aan bod. 

Toegang 7 euro / gratis voor ereleden en <12 j. 

 

Info: www.kghk.be, harmonie@kghk.be 

Foto 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.kghk.be/
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Valentijndiner diep in de zee 

Exclusief diner in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

 

Leg je je geliefde graag exclusief in de watten op Valentijn? Boek dan  je tafeltje voor het 

exclusieve Valentijndiner tussen de vissen in het Nationaal Visserijmuseum. Het museumteam 

richt op 14 februari eenmalig de aquariumverdieping in als restaurant om 14 koppels te 

verwennen. 

Verdrink in de ogen van je partner in dit unieke kader tijdens een diner op een droge plaats in de zee. De 

avond begint om 19 u. met een glaasje bubbels en een hapje. Verder op het menu: hartverwarmende 

vissoep, gevolgd door een royale schaal fruits de mer. Water en per tafel een fles gepaste wijn inbegrepen. 

De avond wordt afgesloten met een tongstrelend dessertje en koffie. 

Dit arrangement wordt aangeboden aan 125 euro per tafel. Reservatie noodzakelijk, vanaf 16 januari om 

10 u. via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. De reservatie is pas definitief na het storten van de 

totale som. 

 

Dit Valentijndiner wordt georganiseerd in samenwerking met de partners Saumon d’Or, Oud Huis Vereecke, 

De Groene Hoek en tearoom ’t Zand. 

 
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 

  

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Januari: Koksijdse musea gesloten 

Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum gesloten na de kerstvakantie tot eind januari, meer bepaald van maandag 8 tot 

woensdag 31 januari. Op donderdag 1 februari gaan beide musea weer open. 

Belangstellenden hebben dus nog gelegenheid tot zondag 7 januari om beide musea vóór de jaarlijkse 

grote kuis te bezoeken. Inwoners hebben altijd gratis toegang tot de gemeentelijke musea. 

In het abdijmuseum maak je kennis met de allernieuwste Virtual Reality-beleving: met een VR-bril op 

bezoek je de abdij alsof je er in 1490 echt in rondliep. Grijp anderzijds in het NAVIGO-museum de 

allerlaatste kans om de tentoonstelling Onze Vissers te (her)ontdekken. 

2018 belooft een fijn museaal jaar te worden vol boeiende activiteiten en nieuwigheden. Volg het laatste 

nieuws op Facebook, Instagram of via www.navigomuseum.be en www.tenduinen.be. 

Vanaf maandag 8 januari gaan de museummedewerkers niet in winterslaap. Integendeel, januari dient 

vooral voor het groot jaarlijks onderhoud. 

Foto (iets van het visserijmuseum) 

 
Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tenduinen.be/
mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
mailto:info@tenduinen.be
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Sportaanbod 2018 

Nog geen sportactiviteit gekozen om je goede voornemens in 2018 te vervullen? Kijk eens in de 

brochure Sportaanbod 2017-2018, online beschikbaar op www.koksijde.be/sportaanbod of te 

verkrijgen bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke) of bij de dienst Toerisme in 

het gemeentehuis. Ook op #sportersbelevenmeer. 

 

Een greep uit het aanbod: 

* Voor kinderen: Multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, minivoetbaltornooien, buitenspeeldag enz. 

* Voor 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton, 

tafeltennis, enz. 

Info: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. 

Logo #Sportersbelevenmeer / Gezonde Gemeente 

 

Multimove voor kleuters 

De sportdienst organiseert vanaf maandag 8 januari tot de paasvakantie weer Multimove voor kinderen 

van het 2de en 3de kleuter. Samen met Moovie leren ze springen, landen, rollen, lopen, vangen, werpen 

en zo veel meer, zodat ze helemaal klaar zijn om later een favoriete sport te kiezen. Het gaat om 11 

lessen,(niet in de krokusvakantie). 

Op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke, telkens 

van 16.30 tot 17.15 uur. Prijs 20 euro (maandag OF dinsdag). Inschrijven via www.koksijde.be/multimove. 

Meer info bij de sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. 

Logo Multimove in bijlage. 

 

Sportdienst zoekt monitoren 

In de paas- en zomervakantie biedt de sportdienst weer heel wat sportkampen aan. Om die te begeleiden 

zoekt de sportdienst monitoren. 

* voor kleutersportkampen: studenten (min. 17 j., middelbaar onderwijs afgerond eind juni en met ervaring 

in het werken met jonge kinderen, bijv. speelpleinwerking of lesgever in een sportclub). 

* voor de sportkampen lager onderwijs: leerkrachten lichamelijke opvoeding (minstens 2de jaar bachelor 

LO/sport). 

Interesse? Contacteer sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/sportaanbod
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/multimove
mailto:sportdienst@koksijde.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Promenade Run 

De Promenade Run vindt dit jaar plaats op zaterdag 20 januari. Het traject loopt gewoonlijk ook over de 

Zeedijken van Koksijde en Sint-Idesbald, maar dat kan deze keer niet omdat daar werken aan de gang 

zijn. Daarom is een ander parcours uitgestippeld door het commerciële hart en de residentiële wijken van 

Koksijde. Er is keuze tussen 5 of 10 km met gezamenlijke start aan het gemeentehuis. Start om 19 u., dus 

wordt er in het donker gelopen, sfeer verzekerd. Inschrijven tot 14 januari via www.sandmanevents.be. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Atletiekclub organiseert quiz 

Atletiek Club Koksijde organiseert op vrijdag 26 januari om 19.30 u. in de Kerkepannezaal in 

Sint-Idesbald zijn eerste algemene quiz ten voordele van de buitenlandse stage van zijn atleten. 

Ploegen van drie tot vier personen kunnen deelnemen voor een inschrijvingsprijs van 15 euro. Er wordt 

gestreden voor de overwinning en een mooie prijzentafel. Informatie en inschrijven via 

macw.koksijde.weebly.com of daniel.lingier@skynet.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Opendeur in de Westhoekacademie 

Op zaterdag 3 en zondag 4 februari houdt de gemeentelijke Westhoekacademie Koksijde 

opendeur in het hoofdgebouw, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald. 

Beide dagen kan je van 14 tot 18 u. de ateliers in activiteit bezoeken. Cursisten en leerkrachten zijn er aan 

de slag en geven graag een woordje uitleg. Ontdek naast de klassieke ateliers zoals schilder- of tekenkunst 

ook een aantal unieke ateliers in de regio zoals boekkunst of lederbewerking. De workshops zijn gratis en 

kunnen doorlopend gevolgd worden. Je kan er zelfs een leuke prijs mee winnen. Er zijn bovendien ook heel 

wat workshops voor kinderen en volwassenen, en expo’s in het thema WA(L)K the line. Kom gerust ook 

proeven van de vele zoete lekkernijen of een verfrissend drankje in één (of twee) van de bars. 

 

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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