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Persuitnodigingen 

 

 Vrijdag 24 juni om 19.30 u.: vernissage expo ‘Engelen van de zee’ – Stephan 

Vanfleteren en boekpresentatie van ‘Onze vissers – Het DNA van Het Zilte Leven.’ 

Binnenplein van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 

Info & beeldmateriaal: Jadrana Demoen jadrana.demoen@koksijde.be – 0491 356 282.   

 

 Zaterdag 25 juni: huldiging Vlaams acteur en muzikant Tom Vermeir. 

Huldiging om 10.30 u. in raadzaal de “Kokpit”. 

 

 Zondag 26 juni: 

- 10 u., Zeedijk, zeewijding i.a.v. Ben Weyts, Vlaams minister van Toerisme, de 

paardenvissers, kruiersverengingen, folkloristische groepen, de reddingsdienst en iedereen die 

leeft en werkt met de zee.  

- 15.30 u., 67ste grote folkloristische garnaalstoet 

 

 Dinsdag 28 juni om 14 u.: de Provincie nodigt u uit op het persmoment n.a.v. de 

‘zontastische vakantiepakketten’ – op Your’In, Astridplein 6 – Oostduinkerke. (Info onder 

embargo tot dinsdag 28 juni! - Persparking op het Ijslandplein) 

 

 Woensdag 29 juni om 11 uur: officiële persconferentie Kunstencentrum Ten Bogaerde 

en alle tentoongestelde kunstwerken. 

Ben je nog niet ingeschreven? Isabelle.deshayes@koksijde.be 

 

 Donderdag 30 juni 2016 om 14 u. : ontvangst 5 jaar Dunecluze – Atrium gemeentehuis.  

 

 Vrijdag 1 juli: 

o om 10.30 u.: persmoment ‘start van kusttoer van de mobiele meeuw’ gemeentehuis 

Koksijde – Initiatief Provincie West-Vlaanderen (info onder embargo tot vrijdag 1 

juli). 

o  om 18.30 u. fotomoment Ghesellenbank binnenplein NAVIGO-museum 

=> zie persbericht p.4 

 

 Zaterdag 2 juli om 11 u. : officiële opening van het nieuwe Kunstencentrum Ten 

Bogaerde. Dit i.a.v. Vlaams Minister-president Geert Bourgeois en afdelingshoofd Jan Van Praet 

van Toerisme Vlaanderen.  

 

 Dinsdag 12 juli om 11 u. : officiële opening Clics Koksijde in het c.c. CasinoKoksijde 

(meer info volgt) 

 

Nieuwe brochure Zomerevenementen 

De brochure Zomerevenementen van Koksijde biedt een overzicht van alle activiteiten van juli tot 

september. Zowel in de badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald als in het polderdorpje 

Wulpen kunt u genieten van sportieve en culturele activiteiten, muziek en optredens, wandel- en 

fietstochten. Altijd fascinerend! 

Vraag de gratis brochure (N, F, D) bij de dienst Toerisme. (cover in bijlage) 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:jadrana.demoen@koksijde.be
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Derde Ghesellenbank wordt ingehuldigd in Koksijde 

 
Op vrijdag 1 juli is het de beurt aan de gemeente Koksijde om de ondertussen gekende ‘Ghesellenbank’ 

officieel in gebruik te nemen. Aan het Navigo-museum in Oostduinkerke-Dorp wordt om 18.30 u. een 

fotomoment voorzien voor de inhuldiging. De bank wordt zeker en vast een ankerpunt in deze locatie, 

een zitplaats om met de Ghesellen weg te dromen in de rustige omgeving van de Estaminet. 

 

Wat ooit begon met de eenvoudige idee om een zitbank te installeren voor het borstbeeld van wijlen Paul 

Delvaux in het stadspark te Veurne, heeft bij de Ghesellen van de Kastelnij Veurne geleid tot het 

introduceren van de  ‘Ghesellenbank’.  

 

VZW Ghesellen van de Kastelnij Veurne 

Deze vzw werd gesticht in 1985 opgericht met het doel Veurne en Veurne-Ambacht te promoten op 

economisch, toeristisch, sociaal-cultureel en/of enig ander gebied. 

Ieder jaar worden twee nieuwe leden geïntroniseerd en twee personen of verenigingen genomineerd. 

De nieuwe leden leggen dan samen met de andere Ghesellen de eed af om ‘als ghetrouwe ghildebroeder 

al dat goede te doen dat de ghetrouwe ghildebroeder sculdigh is te doen, al naer zijne macht ende 

mogentheyt’. 

Jaarlijks worden tal van activiteiten op het getouw gezet om aan de beloften te voldoen. 

 

Wedstrijd 

In 2013 werd onder impuls van de huidige voorzitter, Johan Vanmarcke, een wedstrijd uitgeschreven om 

een ontwerp te maken voor een Ghesellenbank, die door de vereniging later zou geschonken worden aan 

alle steden en gemeenten die destijds deel uitmaakten van de kasselrij Veurne. Dat zijn  Alveringem, De 

Panne, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne. 

In totaal werden 42 concepten ingediend, waaruit de jury de zitbank van Sandro Govaert uit Veurne (de 

toen 23-jarige student architectuur) als winnaar koos. 

 

De eerste Ghesellenbank werd op 10 juli 2015 officieel ingehuldigd te Lo-Reninge, dit  ter gelegenheid 

van de opening van de beelden- en poëzieroute. De tweede te Veurne op 29 mei en in Koksijde volgt de 

derde op vrijdag 1 juli.  

 

Info:  

voorzitter van de Ghesellen van de Kastelnij Veurne, Johan Vanmarcke, Computercenter Vanmarcke, 

Sint-Idesbaldusstraat 29, 8630  Veurne, johan@vanmarcke-software.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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 “Onze gemeente” zingt drie keer! 

Van de zomer vindt de gekende activiteit “gemeente zingt” liefst drie keer plaats, in 

variërende vorm: op vrijdag 1 juli in Oostduinkerke, op donderdag 28 juli in Koksijde-Bad, en 

op zaterdag 20 augustus in Sint-Idesbald. Drie keer is het publiek de ster van de avond! Drie 

keer gratis toegang. 

 

1. Zangtheater Osdunkerke ziengt (1 juli) – De garnaalgemeente bijt de spits af op vrijdag 1 juli om 

18.30 u. met het zangtheater Osdunkerke ziengt op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum. Aanvang om 18.30 u. met sfeer, om 19.30 u. start van de samenzang van populaire 

Vlaamse liedjes over de zee (tekstboekje ter beschikking), aan elkaar gebreid door plaatselijke artiesten 

met ludieke verhaaltjes van een terugkerende visser na een adembenemende zeereis. Muzikale 

begeleiding Johan Bouttery, regie Frieda Vanslembrouck. Org. Estaminet In de Peerdevisscher i.s.m. 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en De Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum, info: 058 51 32 

57. 

2. Koksijde zingt (28 juli) en 3. Sint-Idesbald zingt (20 aug.) - Het Theaterplein in Koksijde-Bad is 

op donderdag 28 juli het decor voor de massazang Koksijde zingt. Op zaterdag 20 augustus is het dan de 

beurt aan het Grardplein voor Sint-Idesbald zingt. Voor beide evenementen geldt volgende info. 

Vanaf 19 u. staan Wim Leys & @fundum telkens op het podium klaar voor een spetterend optreden 

meezingers. Om 20.30 u. start dan het massazangspektakel. Iedereen zingt en swingt mee aan de hand 

van een krantje met alle liedjesteksten. 

 

Oproep podiumzangers 

De dienst Toerisme zoekt voor zowel Koksijde zingt als Sint-Idesbald zingt podiumzangers. Kandidaten 

hoeven geen goede zangers te zijn, wel vooral ambiancemakers die gedurende heel het 

meezingprogramma op podium blijven en de massa in hun enthousiasme kunnen meeslepen! 

Minimumleeftijd is 20 jaar. 

Wie wil meedoen, zendt een mailtje aan christiane.moncarey@koksijde.be met vermelding van naam, 

telefoonnummer en leeftijd, of bel 058 51 29 10. 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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10de zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde 

De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus voor de 10de keer de 

toeristische zomerfietszoektocht (ca. 35 km) De gordel rond Koksijde. De deelnemers moeten een aantal 

foto’s langs het traject lokaliseren en daar telkens vragen beantwoorden. Enkele vragen dienen opgelost 

in de Northsea Bowling, waar een waardebon kan verbruikt worden. De schiftingsvraag wordt beantwoord 

in het toerismekantoor in Koksijde-Bad. Er zijn veel mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een 

nieuwe fiets. Iedere deelnemer die het antwoordblad indient heeft recht op een prijs. De prijsuitreiking 

vindt plaats in c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 9 september om 20 u. 

Wie de zoektocht met de auto wil afleggen moet hier en daar rekening houden met eenrichtingsverkeer 

en wegen die voor auto’s niet toegankelijk zijn. Deelnameformulieren (10 euro, incl. een consumptiebon 

van 5 euro) in alle toerismekantoren van Koksijde, bij Toerisme Veurne, Estaminet De Peerdevisscher en 

in Northsea Bowling. 

  

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Feel The Sky Balloonshow 

 

Feel The Sky Balloonshow is een prachtig evenement dat op zaterdag 2 juli plaatsvindt op het 

strand van Koksijde (Zeedijk centrum). 

Vanaf 21 u. valt er al te genieten van animatie, muziek, eet- en drankstandjes. Als het helemaal donker 

is, omstreeks 23 u., zullen tien luchtballonnen zorgen voor een prachtig lichtspektakel, gesynchroniseerd 

op muziek. De ballonvaart is altijd sterk weersafhankelijk. Daardoor kunnen de vooropgestelde uren 

wijzigen. De avond wordt afgesloten met een vuurwerk. 

Het opstijgen van de luchtballonnen zelf kan men om 20 u. bewonderen op de site van de Abdijhoeve 

Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 12, in Koksijde). 

Op 2 juli opent daar namelijk het Kunstencentrum Ten Bogaerde zijn deuren. Bewonder er de prachtige 

gerenoveerde schuur en geniet ondertussen van een mooi gevuld programma: de tentoonstelling Les 

pierres sauvages en het werk George Grard, een hapje of drankje, een leuk crea-atelier voor de 

kinderen. Of volg de gids met het toeristentreintje in Sint-Idesbald. 

Eens meevaren met een ballon kan.  

 

Info: 

ballonvaren@feelthesky.be. 

Dienst Cultuur en Erfgoed 

058/53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 
Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomerse vuurwerken & waterfollies 

Van 2 juli tot 24 september zijn zes vuurwerken gepland. Ze worden begeleid met synchroon 
afgespeelde muziek. Zo vormen klank en beeld een spectaculair geheel. 
 

- zaterdag 2 juli om 23.30 u., strand Koksijde, omgeving Horloge, aansluitend op de Feel The Sky 
Balloonshow (23 u.) 
- maandag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke, ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap 
- donderdag 21 juli om 23 u., strand Koksijde, omgeving Horloge, ter gelegenheid van de nationale 
feestdag 
- zaterdag 20 augustus om 23 u., strand Sint-Idesbald, aansluitend op Sint-Idesbald zingt 

- zaterdag 27 augustus om 22 u., strand Koksijde, omgeving Horloge 
- zaterdag 24 september om 21.30 u., strand Koksijde, omgeving Horloge, ter gelegenheid van Feest A 
l’Amitié 
 
Foto 
 

Waterfollies 
 
Totaalspektakel met waterfonteinen, klank, licht, muziek, en vuur, elke zaterdag van 9 juli tot 20 
augustus om 22.30 u. in en rond het nieuw strandbad Oostduinkerke. Beperkt aantal zitplaatsen 

beschikbaar (2 euro). 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomer in de gemeentelijke musea 

Ook van de zomer hebben het Abdijmuseum Ten Duinen en het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum een fijn programma klaar. Weer of geen weer, jong én oud worden verwend 

met allerlei activiteiten. We lijsten ze hier kort voor u op. Voor het volledige programma en 

alle praktische info: tenduinen.be en navigomuseum.be. 

 

Tentoonstellingen 

Abdijmuseum: De domeinen van de Duinenabdij 

Visserijmuseum: Engelen van de zee 

 

Gratis gidsbeurten 

(Gidsbeurt inbegrepen in het toegangsticket, maar inwoners hebben sowieso gratis toegang.) 

* Abdijmuseum: vaste collectie en archeologische site 

- woensdag, 14.30 u. in het Nederlands (tegelijk is er ook een activiteit voor kinderen) 

- donderdag, 14.30 u. in het Frans 

* NAVIGO-museum: vaste collectie 

- vrijdag, 16 u., in het Nederlands (tegelijk is er ook een activiteit voor kinderen) 

- dinsdag, 14.30 u., in het Frans (vaste collectie) 

- zaterdag, 16 u. in het Nederlands doorheen de expo Engelen van de zee 

 

Leuk met het gezin 

* kids@tenduinen: elke woensdag om 14.30 u. 

Ga creatief en interactief aan de slag rond de Koksijdse Duinheren en het leven in de middeleeuwen! Bij 

voorkeur inschrijven: 058 53 39 50 of abdijmuseum@tenduinen.be 

6 juli workshop ‘maak je eigen wapenschild en circusartiest Ludentem’ / 13 juli Zandlopers / 20 juli 

workshop ‘maak je eigen wapenschild en circusartiest Ludentem’ / 27 juli rondleiding en quiz / 3 aug. 

workshop ‘schrijf je eigen middeleeuwse brief en circusartiest Ludentem’ / 10 aug. Zandlopers / 17 aug. 

rondleiding ‘een pluim voor schrijven’ / 24 aug. rondleiding en quiz / 31 aug. gezinskoffers Pluis en 

Zandlopers. Info: www.tenduinen.be  

 

* family@navigomuseum: elke vrijdag om 16 u. 

Toffe workshop voor kinderen (tegelijk rondleiding voor volwassenen). Daarna gezellige folkloreavonden 

in het teken van de visserij op het binnenplein van het museum (zie volgend persbericht)  

1 juli museumspel S.O.S. zeemonster / 8 juli rondleiding op kindermaat in de expo Engelen van de zee 

met knutselmoment / 15 juli aquariumworkshop / 22 juli tattoes zeevaarders / 29 juli aquariumworkshop 

/ 5 aug. de zeeheks vertelt muzikale verhalen / 12 aug. aquariumworkshop / 19 aug. visstempels in 

rubberfoam maken / 26 aug. rondleiding op kindermaat in de expo Engelen van de zee met 

knutselmoment. Info over prijs en inschrijvingen: www.navigomuseum.be. 

 

Schattenzoektocht 

Zoek een schat van Vlieg en ontdek je droomplek! 

Van 1 juli tot 31 aug. (elke dag) verstopt Vlieg zijn schatten! Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen en het 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum is er een schat verborgen! Vind de schat en kijk je ogen uit. Verzamel 

drie verschillende kijkboekjes boordevol spelletjes. Vind je een schatkist, dan beleef je een kijkavontuur 

en maak je kans op beeldige prijzen! 

 

 

 

http://www.tenduinen.be/
http://www.navigomuseum.be/
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Openluchtmis ruïneveld Duinenabdij 

Zondag 7 augustus, 10 u., openluchtmis. Abt Leo Van Schaverbeeck gaat voor, geassisteerd door de 
priesters van de Pastorale Eenheid Ster der Zee (org. Genootschap van de Zalige Idesbaldus en PE Ster 
der Zee).  

 

Feest in de Abdij 

* Vrijdag 12 aug. avondprogramma vanaf 17.30 u. - Middeleeuwse ambachten, kindergrime, dans en 

livemuziek met Boreas en Prima Nocta, vuurshow. Toegang: 7 euro (volw.), 5 euro (12-18 j.), gratis 

(<12 j. of verkleed) 

* Zaterdag 13 aug. dagprogramma van 14 tot 18 u. - Hilarisch theater Les Chevaliers door Okidok (twee 

clowns in ridderpak), kindergrime, middeleeuwse ambachten, roofvogelshow, boomklimmen voor 

kinderen, middeleeuwse goochelaar. Toegang: 7 euro (volw.), 5 euro (12-18 j.), gratis (<12 j. of 

verkleed) 

* Toegang - Eén dag: 7 euro (volw.), 5 euro (12-18 j.), gratis (<12 j. of verkleed) / Combi vrijdag en 

zaterdag: 10 euro (volw.), 6 euro (12-18 j.), gratis (<12 j. of verkleed) / Tickets enkel aan de kassa. 

 

Op stap met de paardenvissers 

Op 13 juli (13.15 u.) en 10 aug. (11.30 u.) gaat het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum op stap met de 

garnaalvissers te paard. Vertrek met de huifkar naar het strand, het museumteam geeft uitleg onderweg. 

Na de demo koken en proeven van de garnalen op het museumplein. Start aan het museum. Snel 

inschrijven want het aantal plaatsen is beperkt: 058 51 24 68. 

Foto 

 

 

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 
 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Visserijfolkloreavonden op vrijdag 

Op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke vinden in juli en 

augustus op vrijdagavond vanaf 19 u. weer de visserijfolkloreavonden plaats. Op die gezellige 

avondjes worden de diverse ambachten en huisvlijt van de vissers van weleer levendig 

voorgesteld: kantklossen, stoelen en manden vlechten, netten breien, vis roken, garnaal 

pellen, spinnen, hoefsmid, kunst, scheepsmodellen, verkoopstandjes… 

Ook steeds een programma voor kinderen van 16 tot 18 u. in het museum zelf: museumspelen, 

workshops, knutselen. Balloon en Fun animeren de kinderen op het binnenplein van 19 tot 22 u. 

Verder optredens van diverse groepen (zie lijst). Lekkere vis in overvloed! Museum open tot 20 u. 

 

Vrijdag 8 juli - Shantykoor Blankenberge / volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kinderdansgroep De 

Juttertjes / Astrid (accordeon) en Bart (viool) / draai- en dansorgel De Paardenvisser (?) 

 

Vrijdag 15 juli - Accordeongroep Accormelo / zeefolk met Jameson & Power 

 

Vrijdag 22 juli - Volksmuziek met The Blik Dooze Band 

 

Vrijdag 29 juli - Volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kinderdansgroep De Juttertjes / 

Volksmuziekgroep Sinksenbruid / Astrid (accordeon) en Elias (sax) 

 

Vrijdag 5 aug. - Zeefolk met Jameson & Power / 4 Play / zeefolk met Jameson & Power / draai- en 

dansorgel De Paardenvisser 

 

Vrijdag 12 aug. - Accordeonist Marino Punk / Groep Red Rooster Band 

 

Vrijdag 19 aug. - Volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kinderdansgroep De Juttertjes / LunAcoustic 

(kleinkunst) / Astrid (accordeon) en Sofie (trompet) – draai- en dansorgel De Paardenvisser 

 

Vrijdag 26 aug. – Concert Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke / accordeonist Marino 

Punk 

 

Foto 

 

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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8ste Poëzieprelude in Wulpenkerk 

De 8ste Poëzieprelude van de Koksijdse cultuurraad vindt plaats op zaterdag 9 juli om 15 u. in 

het rustige kader van de Sint-Willibrorduskerk in Wulpen. 

Volgende dichters treden aan: Lutwine De Cocker, Max Temmerman, Sylvie Marie, Elvis Peeters en Anne 

Provoost. Tussendoor brengt Wanthanee Wadngam een streepje muziek. Ariane Vyvey zorgt voor de 

presentatie. Om de voorstelling af te sluiten zullen vijf personen het gedicht Koksijde: wie kwam, komt 

altijd weer van Fernand Florizoone in vijf verschillende talen voorlezen. 

Na de voorstelling biedt de gemeentelijke cultuurraad de aanwezigen een glaasje aan. Gratis toegang. 

 

Foto’s op aanvraag 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zeven zondagen Place Grard: kunstmarkt en animatie op 
Grardplein 

Van de zomer zal Sint-Idesbald zeven zondagen  in een artistieke sfeer baden. Van 10 juli tot 

21 augustus vindt er elke zondagnamiddag (13.30-17.30 u.) een actieve kunstmarkt plaats, 

Place Grard gedoopt, uiteraard op en verwijzend naar het George Grardplein. Kunstenaars 

zullen er live aan het werk zijn. Een selectie van hun werk wordt in enkele leegstaande 

handelspanden getoond. 

 

Place Grard zal veel charme en gezelligheid ademen. Naast de kunstmarkt is er ook bijkomende animatie 

en zijn er workshops. Op schildersezels kunnen de bezoekers hun eigen artistieke ideeën weergeven. 

 

De randanimatie biedt volgende attracties. 

* Zondag 10 juli - Monstars: gekke trollen met kromme poten dansen en springen tot liefst twee meter 

hoog, ze zorgen voor heel veel plezier. Je wordt spontaan vrolijk van deze crazy figuren met fluo haar. 

* Zondag 17 juli 

- Zeepbelleninitiatie: kinderen maken reuzenzeepbellen 

- Zeepbellenman steltenact: een reuzengrote zeepbellenman tovert zwevende reuzenzeepbellen 

- Circusworkshop: spectaculaire circusshow voor jong en oud, jongleeracts, acrobatische stunts en 

trucjes. 

* Zondag 24 juli 

- Green Graffiti: milieuvriendelijke graffiti spuiten tijdens een workshop 

- 3D-krijttekening: een tekenaar maakt prachtige 3D-tekeningen op de stoep en speelt met geniale 

illusies. 

* Zondag 31 juli 

- Madame Silhouette: een frivole Franse dame die in een mum van tijd portretten knipt 

- Sneltekenaar: heel snel schept sneltekenaar Roger een humoristische herkenbare karikatuur 

* Zondag 7 augustus 

- Zeepbelleninitiatie: kinderen maken reuzenzeepbellen 

- Zeepbellenman steltenact: een reuzengrote zeepbellenman tovert zwevende reuzenzeepbellen 

* Zondag 14 augustus – Monstars (id. als op 10 juli) 

* Zondag 21 augustus 

- Circusworkshop: spectaculaire circusshow voor jong en oud, jongleeracts, acrobatische stunts en 

trucjes. 

- Green Graffiti: milieuvriendelijke graffiti spuiten tijdens een workshop 

- 3D-krijttekening: een tekenaar maakt prachtige 3D-tekeningen op de stoep en speelt met geniale 

illusies. 

Cabin Art 

Aansluitend verzorgt de dienst Cultuur op die zondagen gratis rondleidingen aan Cabin Art, de 

tentoonstelling van originele kunstwerken in de meest uiteenlopende disciplines op de achterwand van 

strandcabines. Start telkens om 16 u. aan het toerismekantoor. 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jongerenactiviteiten in het Strandbad Oostduinkerke 

Van dinsdag 12 juli tot donderdag 25 augustus organiseert het Strandbad Oostduinkerke met 

regelmaat jongerenactiviteiten, telkens van 19.30 tot 20.30 u. (3 euro pp). 

 

Dinsdag: initiatie waterpolo 

Woensdag: initiatie reddend zwemmen 

Donderdag: brevetzwemmen 

 

Info:  

T. 058 51 22 08 

zwembaden@koksijde.be 

www.koksijde.be/zwembaden 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wulpse Midzomernachtdromen 2016 

Donderdag 14 juli 

- 20 u., spiegeltent, quiz, 3de Grote Prijs Willibrordus, 4 p. per tafel, inleg 12 euro, inschrijven 0496 64 

01 05 

 

Vrijdag 15 juli 

- 19.30 u., spiegeltent, breughelmaal met live muziek van Beercan, prijs 16 euro, inschrijven verplicht 

tot 12 juli via 0486 87 76 14 

 

Zaterdag 16 juli 

- 14 u., 91ste Veeprijskamp voor dieren van het roodbont en witblauw ras, tentoonstelling van kleinvee, 

demonstratie van de vzw Florden van West-Vlaanderen 

- 14 u., officiële opening van het 41ste Groot Landelijk Feest met de Harmonie Vrienden van de 

Brandweer, de volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en de reuzen Jan van Wulpen, Marieke van de 

Kerkwijk en Lotte. Op het feest: roofvogelshow, oude ambachten, straatanimatie, muziekoptredens, 

kinderanimatie, smulplezier 

- 22 u., spiegeltent, optreden van de coverband Kommorov, gratis toegang 

 

Zondag 17 juli 

- 9 u., spiegeltent, Pyjama-party met ontbijt (9 euro), gratis voor iedereen in pyjama, inschrijven 

verplicht tot 12 juli, ook voor de personen in pyjama, 0486 87 76 14 

- 10.30 u., in en rond de spiegeltent, humoristisch aperitiefconcert met Jan zonder Trees, gratis toegang 

- 12 u., in en rond de Spiegeltent, kippenfestijn (15 euro, kinderen 9 euro), inschrijven verplicht tot 12 

juli via 0486 87 76 14 

- 14 u., 19de Wulps Humoristisch Theatertornooi, gratis toegang / deelnemers: Sint-Lutgardis Veurne 

met Hartelijk gecondoleerd, Theater Straf Poeier met Coldukaaikapot, Aama Producties met Romeo en 

Julia, Kinky en Co met Binnen gluren, Hoger Op Moorsele met ’t Bluuft up myn maege draejen 

- 21 u., spiegeltent, Foutekledij-party, gratis toegang 

 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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15e Internationaal Folklorefestival 
Tijdens het 15de Internationaal Folklorefestival Een venster op de wereld kan men van zondag 

10 tot zondag 17 juli op het Theaterplein voor het gemeentehuis elke dag (20.30 u.) genieten 

van gratis optredens van prachtige folkloregroepen uit binnen- en buitenland. 

 

- Zondag 10 juli: Irish dance 

- Maandag 11 juli: Ensemble Herencia Flamenca met Esteban Murillo 

- Dinsdag 12 juli: La compagnie Guadalupe Omexochitl, Mexico 

- Woensdag 13 juli:  The Afro beat of Oghene Kologbo & World Squad 

- Donderdag 14 juli: Ensemble Los Ninhotos, Portugese folkloregroep 

- Vrijdag 15 juli: Atabak, Braziliaanse ritmes 

- Zaterdag 16 juli: Ensemble Ballet Tierra Colombiana uit Botoga, Colombia 

- Zondag 17 juli: kinderdansgroep De Juttertjes uit Oostduinkerke 

 

(Org. KIFF i.s.m. het gemeentebestuur Koksijde, VVV, gemeente Bray-Dunes, luchtmachtbasis Koksijde 

en alle sponsors) 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde-events.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Elfjuliviering 2016 in Koksijde-Oostduinkerke 

 

In samenwerking met het gemeentebestuur van Koksijde en verenigingen, werkte het 
gemeentelijk Elfjulicomité volgend programma uit naar aanleiding van de viering van de 
Vlaamse feestdag. 
 

Woensdag 22 juni 

- 20 u., Keunekapel (H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald), vernissage expo Jef Nys, de beginjaren als 

cartoonist, iedereen welkom 

 

Woensdag 6 juli 

- 20 u., Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48 in Koksijde, causerie door prof. dr. Bruno De Wever 

(historicus UGent) over "Wat kan de geschiedenis ons leren over de toekomst van Belgie?" Gratis 

toegang (org. Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke) 

 

Donderdag 7 juli 

- 19.30 u., Koksijde-Dorp, Sint-Pieterskerk, Lieve Meter, muzikaal-poëtische hulde aan de Vlaamse 

soldaten in WO I tegen de achtergrond van de brieven die ze schreven aan hun “oorlogsmeters”, 

verhalen en poëzie van o.a. Ernest Claes, Paul Van Ostaijen, Cyriel Buysse en anonieme frontstrijders, 

een selectie cabaret-, soldaten-, mars- en luisterliederen / door Bart Vandekerkhove (zang en woord), 

Stan Driesen (piano, accordeon en mondharmonika), Johan Vandendriessche (fluiten) / toegang 5 euro / 

org. FVV Vrouwenstemmen Koksijde-Odk 

 

Zaterdag 9 juli 

- 8.45-11.30 u., Oostduinkerke, strandwateren en Zeedijk (centraal), 18de Vlaams Kampioenschap 

Garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers / gratis inschrijving van 8 tot 8.45 u. in Estaminet In de 

Peerdevisscher / om 9 u. verzameling in de Jacquetlaan voor het meten van de maaswijdte van de netten 

/ om 9.45 u. in stoet naar het strand / wedstrijd van 10.15 tot 11.45 u., gevolgd door weging, koken en 

gratis uitdelen van de buit vanaf ca. 13 u. / barbecue, 17 euro volw., 8 euro tot 12 j., en prijsuitreiking in 

Estaminet In de Peerdevisscher vanaf 14.30 u. (enkel voor deelnemers en clubleden, inschrijven bij 

secretaris J.-P. Deblieck, 058 51 81 86 of spanjaardbank.secretaris@proximus.be / (org. 

garnaalkruwersclubs de Spanjaardbank en de Slepers i.s.m. gemeentebestuur en het gemeentelijk 

Elfjulicomité – info: Johny Popieul, 0472 51 32 56) 

 

- 15 u., Sint-Willibrorduskerk in Wulpen, 8ste Poëzieprelude (gratis toegang) met de dichters Lutwine De 

Cocker, Max Temmerman, Sylvie Marie, Elvis Peeters en Anne Provoost, muziek door Wanthanee 

Wadngam, presentatie Ariane Vyvey, afsluit met het gedicht Koksijde: wie kwam, komt altijd weer van 

Fernand Florizoone in vijf verschillende talen, korte receptie, org. gemeentelijke cultuurraad 

 

Zondag 10 juli 

- 10 u., Oostduinkerke, Sint-Niklaaskerk, Elfjulimis opgeluisterd door het Beauvarletkoor Koksijde (org. 

Davidsfonds) 

- 11 u., Oostduinkerke, zaal Witte Burg, officiële Elfjuliviering, met o.a. rede door em. prof. dr. Ludo 

Abicht, filosoof, publicist, dichter en vrijmetselaar; verder samenzang met het Beauvarletkoor Koksijde 

en receptie met Koksijds abdijbier Ten Duinen en specialiteiten van de Oostduinkerkse paardenvissers 

(org. gemeentelijke elfjulicomité) 

 

Maandag 11 juli 

- 18 u., zaal Witte Burg in Oostduinkerke, volks Elfjulifeest / 18 u., aperitief / 18.30 u., landelijk buffet, 

geanimeerd door Bart Verhelle (contrabas en zang) en Dario (accordeon) / 20 u.-22.30 u., liederen uit de 
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Lage Landen met pianist Arnold Sercu en voorzanger-animator Bart Verhelle / prijs 25 euro (apero in), 

kinderen 12 euro / inschrijven vvbbachtendekupe@icloud.com of 0477 35 36 12 (secretariaat) of 058 51 

38 65 (Greta Leye ) / het verschuldigd bedrag met vermelding namen en aantal deelnemers 

overschrijven op rek. nr. BE77 7512 0635 8042 BIC AXABE22 van VVB BdK / reservatie voor families, 

vrienden of verenigingen mogelijk vanaf 4 personen / org. VVB Bachten de Kupe m.m.v. Vl@s, 

Davidsfonds, onder auspiciën van het gemeentelijk Elfjulicomité 

 

- 23 u., Oostduinkerke-Bad, strand (centraal), artistiek Elfjulivuurwerk (org. VVV) 

 

Bevlaggingsactie: Laat op maandag 11 juli de leeuwenvlag wapperen. Het Elfjulicomité 

stelt gratis vlaggen ter beschikking. (Contact: Hilde De Graeve, 058 51 38 87) 

 

Coördinatie: Elfjulicomité Koksijde-Oostduinkerke (voorzitter Jan Loones, schepen Albert Serpieters, 

erevoorzitter Hilde De Graeve, Jan Huyghe, André Cavyn) 

 

Secretariaat voor nadere info: Zeelaan 303 te Koksijde, 058 53 30 82 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Internationaal Orgelfestival Koksijde 

Het Orgelfestival van Koksijde presenteert op de zomermaandagen de top van de 
internationale orgelscène in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. Aanvang telkens om 20 u. 
* 11 juli: Thomas Ospital (Frans Baskenland) 

Thomas Ospital is een van de rijzende sterren aan het internationale orgelfirmament. Hij is titularis-
organist van de Saint-Eustache in Parijs. 
* 25 juli: Balász Szabó (Hongarije) speelt virtuoze orgelmuziek 
Balázs Szabó won de eerste prijs op de prestigieuze wedstrijd van de Internationale Orgelwoche 
Nürnberg ION. Hij is professor aan de Liszt Academie van Boedapest. Vorig jaar moest hij zijn concert in 
Koksijde na een ongeval afzeggen. 
* 8 aug.: Duo 64-feet met Iris Eysermans & Marie-Noëlle Bette 

Vierhandig repertoire voor orgel is nauwelijks te vinden. Aldus geeft Duo 64-Feet componisten opdracht 
nieuw werk te schrijven, gericht op combinaties met nieuwe technologie, live-electronics, synthesizer en 
elektronische orgels. 
* 22 aug.: Jan Vermeire (Koksijde) 
Huisorganist Jan Vermeire van de O.L.V.-ter-Duinenkerk is een veelgevraagd concertorganist. Hij speelde 
vorig seizoen in negen landen, van Polen tot de USA. In het komende jaar staan verschillende nieuwe cd-

opnames op stapel. 
Toegang - Volwassenen: 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j., abonnement 25 euro voor 4 concerten 
Tickets: dienst Toerisme en in de O.L.V.-ter-Duinenkerk bij Helga Dombrecht (sacristie), tijdens de 
kantooruren. 
 
Info:  
Orgelkring Koksijde 

voorzitter Carlo Wouters 
T. 058 51 35 94 
carlo.wouters@skynet.be 
www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be  

 
Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Clics Koksijde: een zomer lang speelplezier met de Clics-
blokjes 

Koksijde en de Belgische speelgoedfabrikant Clics presenteren voor jonge en wat oudere 

kinderen (met ouders en grootouders), een zomer lang speelplezier. Van 12 juli tot 28 

augustus veroveren de Clics-blokjes het c.c. CasinoKoksijde! 

(Persmoment zie p. 3) 

 

Expo - Er is vooreerst een expogedeelte met talrijke gebouwen, constructies enz., alle opgetrokken met 

meer dan 100.000 Clics blokjes. 

Speelzones - In de verschillende speelzones liggen voor de kinderen liefst 150.000 blokjes in 22 

verschillende kleuren klaar om er zelf mee aan de slag te gaan. Jongens en meisjes kunnen hun mooiste 

creaties maken in de themahoeken van o.a. Clics Build & Play, Zoo, Dinos, Racing, Heros, Glitter en 

Fashion! Gebrek aan inspiratie? Geen probleem, de bouwplannen helpen je op weg. 

Reuzenspelen - Wie geen bouwproject begint, beleeft vast en zeker plezier aan de reuzenspelen zoals 

Mens erger je niet, Twister en het leuke hinkelspel, ook alle in Clics-blokjes. 

Elk zijn zakje – Genoeg gespeeld? Je gaat niet met lege handen naar huis. Aan de uitgang mag je een 

zakje Clics-blokjes meenemen. Wil je er meer? Dan vind je in de Clics-shop vele boxen met allerhande 

blokjes aan scherpe prijzen. 

Koksijds decor - Ook de Poort op de gelijknamige rotonde aan de Zeelaan is volledig met Clics bekleed. 

Er werd met 75.000 blokjes een prachtig tafereel gebouwd waarop onze favoriete plezante figuurtjes in 

een Koksijds decor te zien zijn. 

Clics-blokjes sparen -  Dat kon al vanaf 1 juni bij handelaars in heel de gemeente. Kijk uit naar 

etalages versierd met Clics, daar krijg je bij een aankoop Clics-blokjes voor eigen creaties. Voor de lijst 

met de deelnemende handelaars, zie www.clicskoksijde.be. 

Wedstrijd - Met je blokken thuis kan je ook meedoen aan de grote bouwwedstrijd van Clics. Laad een 

foto of een video van je originele bouwwerk op http://www4.clicstoys.com/koksijde2016 en wie weet win 

je wel een mooie prijs. 

Nieuws - Om op de hoogte te blijven van het evenement, bezoek facebook.com/clicskoksijde. 

 

Open - 12 juli tot 28 augustus, dagelijks van 14-18 u. (maandag gesloten) 

 

Toegang -  gratis voor kinderen onder de 3 jaar, vanaf 3 jaar 5 euro pp (incl. starterszakje Clics-blokjes 

t.w.v. 3,99 euro) 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.clicskoksijde.be. 

 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beach Run: jaarlijkse strandloop 

De sportdienst organiseert op woensdag 20 juli in Sint-Idesbald weer de jaarlijkse strandloop. De jeugd 
kan er zich uitleven over een afstand  van 1 of 2 km, voor de volwassenen is er keuze tussen 5 of 10 km. 
Als onderdeel van het Delhaize Loopcriterium van de Kust is deze Beach Run een absolute aanrader voor 

zowel recreatieve als wedstrijdlopers. 
 
Jeugd - Er zijn twee jeugdreeksen. Reeks 1 (tot en met 9 jaar, 1 km, start om 18.30 u.) en reeks 2 (tot 
en met 13 jaar, 2 km, met start om 18.45 u.). Deelname: 2 euro met voorinschrijving tot 6 juli, 3 euro 
de dag zelf. Start en aankomst op de Zeedijk t.h.v. het basketbalterrein. 
 
Massajogging (5 of 10 km) - Inschrijven (5 euro de dag zelf) in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 in 

Sint-Idesbald. Start om 20 u. aan zaal Kerkepanne, aankomst op de Zeedijk in Sint-Idesbald. Vooraf 
inschrijven (4 euro) kan op www.star-tracking.be tot 6 juli. Er is douchegelegenheid aan de parking van 
het zwembad, Pylyserlaan 32 in Koksijde. Elke deelnemer ontvangt een prijs en een drankje. Resultaten 
te raadplegen op www.star-tracking.be. 
 
Info:  

Sportdienst 
sportdienst@koksijde.be 
058 53 20 01 
 
Foto & affiche 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Nationale Feestdag 

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op donderdag 21 juli is volgend programma vastgelegd. 

- 10.30 u., Te Deum in de OLV-ter-Duinenkerk in Koksijde 

- 11 u., optocht via de J. Van Buggenhoutlaan en Zeelaan. (Mogelijkheid om met de bus naar de rotonde 

Poort te rijden om het laatste deel van de optocht samen te voet af te leggen.) 

- 11.30 u., defilé voor het gemeentehuis 

- Aansluitend gratis volksfeest met optreden van de Lucky Jazz Band Orchestra 

- 23 u., artistiek muzikaal vuurwerk 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jean Bosco Safari en u presenteren Koksijde-lied op 
Wereldfeest Dunia 

Op zaterdag 30 juli vindt op het strand van Oostduinkerke de 13de editie van het wereldfeest 

Dunia plaats. Dit wordt een heel bijzondere editie want het gloednieuwe Koksijde-lied zal er in 

primeur gebracht worden. Door iedereen die wil meedoen en begeleid door niemand minder 

dan de bekende Vlaams-Rwandese zanger Jean Bosco Safari! 

Dunia zet op zaterdag 30 juli van 11 tot 18.30 u. zijn gastvrije poort op het strand van Oostduinkerke 

voor de dertiende keer open. Dunia staat voor gratis wereldleute, gezelligheid en plezier, lekker proeven, 

snuisteren en ontdekken. Centraal op het wereldfeest staat de befaamde wereldmarkt. 

Verschillende 4de pijlerorganisaties geven duidelijke informatie over hun project en openen voor de 

bezoekers de wereld via hun smakelijke keuken, toffe hebbedingetjes en kleurrijke kraampjes met 

lekkernijen, snuisterijen en fair trade-producten. 

 

Muziek 

Om 11 en om 12 u. zijn er djembé-workshops. Burundese trommelaars en dansers zorgen vanaf 13 u. 

voor ambiance op het strand! Om 15 u. mag het publiek niemand minder dan Jean Bosco Safari 

verwachten met o.a. hét Koksijde-lied, gemaakt door en voor Koksijde i.s.m. Jean Bosco Safari! 

Belladonna neemt iedereen om 17 u. mee op wereldreis! Voor de kids is er fun, grime en speelplezier 

gegarandeerd! 

 

Het Koksijde-lied 

Het Koksijde-lied in wording kadert in het project Vleugels Van Hoop, een 4de pijlerorganisatie waarvan, 

Jean Bosco Safari peter is. Vleugels van Hoop is werkzaam in het gebied van de grote meren in Centraal-

Afrika, met de Koksijdse ambassadrice Isabelle Verlodt. Concreet gaat het om projecten met de klemtoon 

op ondersteuning van de plaatselijke bevolking in Rwanda, Burundi en Oeganda. Meer info op 

www.vleugelsvanhoop.be. Bezoek de stand op Dunia. 

 

Iedereen schrijft mee 

De initiatiefnemers van het project willen samen met al wie wil meedoen een Koksijde-lied schrijven! 

Jean Bosco Safari daagt Koksijde uit! Ben je boekhouder, huisvrouw, architect, muzikant, 

verpleegkundige, gepensioneerd, schoolgaand…of gewoon een positief iemand? En bovenal: woon je in 

Koksijde of heb je een band met Koksijde? Dan heeft het liedproject je nodig! 

Wat roepen Koksijde, Oostduinkerke, Wulpen en Sint-Idesbald bij je op? Wat is “jouw” Koksijde? Hoe 

voel je je in onze gemeente? Dat gevoel zal vertaald worden in hét Koksijde-lied, door en voor jou, jullie 

 

Van inspiratie tot première 

Op dinsdag 26 juli vindt om 19.15 u. in zaal Witte Burg in Oostduinkerke de inspiratie-dag plaats. Daar 

wordt de aanzet gegeven, worden de aangeboden insteken verwerkt. Deze belangrijke info zal 

uiteindelijk tot het lied leiden. 

De volgende avonden (woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juli, telkens om 19.15 u.), wordt in 

groep aan het lied voortgewerkt. Kan je één avond aanwezig zijn? Of elke avond? Je bent altijd even 

welkom! Kan u goed zingen of net niet? Bespeelt u een instrument of net niet? Meer info en inschrijven: 

communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30. 

Dunia is een organisatie van de dienst Internationale Samenwerking van de gemeente, i.s.m. de 

provincie en Vlaanderen Verbeeldt. Info: dIS, ina.vanthienen@koksijde.be, 058 51 08 92. 

 

Foto’s: Jean Bosco Safari in actie. (Foto Eva Asdou) - Burundese trommelaars aan het werk, straks op 

Dunia, zaterdag 30 juli. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Twee zomermaanden Sport aan Zee 

Van 4 juli tot 27 augustus (niet op zon- en feestdagen) pakt de sportdienst van Koksijde uit 

met het zomerprogramma SPORT aan ZEE. 

 

Op de drie sportstranden (Sint-Idesbald bij het Lucionplein / Koksijde t.h.v. de Jordaensstraat / 

Oostduinkerke bij het Garnalendorp naast het Astridplein), zijn er uitgebreide sportmogelijkheden. Er 

staan op elk strand permanente sportconstructies: een volleybal- en tennisnet en voetbaldoelen. Breng 

zelf een bal of racket mee. 

 

De sportanimatie o.l.v. de sportmonitor, voor zowel kinderen als volwassenen, vindt afwisselend plaats in 

Koksijde, Sint-Idesbald en Oostduinkerke. De begeleiding en het uitlenen van sportmateriaal is gratis. 

 

Voormiddag 

- Conditiegymnastiek: van maandag tot zaterdag om 10.30 u. (niet op donderdag), sportstrand Koksijde 

- Jogging: maandag, woensdag en vrijdag van 11 tot 11.30 u., vertrek sportstrand Koksijde 

- Tai-Chi: dinsdag van 11.15 tot 12 u., sportstrand Koksijde 

- Zumba voor kinderen: donderdag van 10.30 tot 11.30 u., Grardplein Sint-Idesbald 

- Zumba voor volwassenen: donderdag van 11 tot 12 u., Grardplein Sint-Idesbald 

- Viking Kubb: zaterdag van 11.30 tot 12.30 u., sportstrand Oostduinkerke 

 

Namiddag 

Elke dag wordt er op een van de drie sportstranden een tornooi georganiseerd: maandag basketbal in 

Sint-Idesbald / dinsdag beachsoccer in Oostduinkerke / woensdag beachvolley in Koksijde / donderdag 

beachtennis in Sint-Idesbald / vrijdag beachsoccer in Koksijde / zaterdag beachvolley in Oostduinkerke. 

Inschrijven voor tornooien aan de sportcabine vanaf 13 u., tornooi start om 13.30 u. Teams kunnen ter 

plaatse gevormd worden. 

Tijdens de tornooien kan er bij de sportmonitor ook sportmateriaal geleend worden voor o.a. baseball, 

beachtennis, beachvolley, basketbal, beachhandbal, frisbee, beachsoccer en strandspelen. 

Foto 

 

Extra aanbod 

 Zomerpromotietoer - op vrijdag 15 juli, strand Koksijde t.h.v. de Vredestraat. Een hele dag 

boordevol toffe sportinitiaties voor jong en oud! Vooraf inschrijven is niet nodig en deelnemen is 

gratis. Org. Sport Vlaanderen (logo) 

 

 Beachpetanquetornooi - Voor jong en ouder op zaterdag 23 juli, naast het sportstrand in 

Oostduinkerke-Bad. Start om 15 u., aanmelden uiterlijk om 14.30 u. Org. Petanqueclub Koksijde. 

Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnameprijs: 15 euro per triplet, voor iedereen een mooie 

prijs. 

Foto 

 

Info:  

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T. 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.sport.koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.sport.koksijde.be/


 

P 25/39 

Sport in Koksijde: training judoka’s-Hazebeektornooi – EK - 
wielerwedstrijd 

 
Olympische judoka’s trainen in Koksijde 

De Vlaamse delegatie judoka’s die van de zomer deelneemt aan de Olympische Spelen in Rio komt van 

22 tot 27 juli naar Koksijde voor de laatste voorbereidingsstage. Iedereen mag komen kijken naar de 

open trainingen in de zaal voor vloersporten, Zeelaan 44 (achter politiecommissariaat). Trainingsuren en 

meer info op www.judokoksijde.be. 

 

Hazebeektornooi 

Op donderdag 21 juli organiseert KVV Oostduinkerke vanaf 13.30 u. op het sportdomein Hazebeek het 

jaarlijkse Hazebeektornooi. Volgende ploegen nemen eraan deel: KVV Coxyde, KWS Adinkerke, KV 

Oostende (nationale beloften), KSCT Menen, SK Eernegem en KVV Oostduinkerke. 

 

EK op groot scherm 

De finale van het Europees Kampioenschap Voetbal kan op zondag 10 juli om 21 u. op groot scherm 

gevolgd worden op het Theaterplein voor het gemeentehuis. 

De achtste, vierde en halve finalewedstrijden waar de Belgische ploeg aan deelneemt, worden ook 

uitgezonden. Toegang al twee uur vóór het begin van de uitzending. Org. KVV Coxyde. 

 

 

Wielerwedstrijd 

Zaterdag 27 augustus wielerwedstrijd met drie reeksen voor liefhebbers op de Dijk in Wulpen. Start 

eerste reeks om 13.30 u., org. Onafhankelijke Vlaamse Wieler Federatie. 

Info: Adelheid Hancke, 0474 40 99 69, sportdienst@koksijde.be, 058 53 20 01. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen in de zomer 

Kunstencentrum Ten Bogaerde 

Les pierres sauvages - Werken van 16 kunstenaars worden er samengebracht onder de naam Les 

pierres sauvages, ook de titel van een roman van Fernand Pouillon waarin hij vertelt over de 

beproevingen die de cisterciënzermonniken moesten doorstaan tijdens de bouw van de abdij van 

Thoronet in Zuid-Frankrijk. Diezelfde beproevingen waren onbetwistbaar ook het lot van de bouwers van 

de Duinenabdij: zand, stormen, overstromingen… Maar ze volhardden, trokken zich terug uit de wereld 

om er een nieuwe te bouwen, in naam van een sterk ideaal. In samenwerking met het Fonds Régional 

d’Art Contemporain (FRAC) Nord-Pas-de Calais, met zetel in Duinkerke. 

George Grardzaal - George Grard (1901-1984) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische 

beeldhouwers van de 20ste eeuw. Hij leefde en werkte vele jaren in Sint-Idesbald. Zijn beelden getuigen 

van bewondering voor de menselijke verschijning en worden gekenmerkt door krachtige, vloeiende 

lijnen. Kunstencentrum Ten Bogaerde bevat op de eerste verdieping een vaste collectie met werk van 

Grard: bronzen beelden, gipsen beelden en tekeningen. 

Abdijhoeve en grote schuur - Gebouwd ca. 1240 is de schuur in zijn genre de oudste en grootste 

middeleeuwse graanschuur van West-Europa. Ze verraadt meteen waarom de Duinenabdij in de 13de 

eeuw de grootste en meest welvarende abdij van de toenmalige Nederlanden was. Na verwoesting door 

de geuzen in 1593, werd de schuur niet meer heropgebouwd zoals ze ooit was, maar ze bleef wel deels 

functioneel. In 1952 werd de schuur een beschermd monument. Sinds 2004 is de schuur, overigens heel 

de abdijhoeve, eigendom van de gemeente. 
 

* Officiële opening op zaterdag 2 juli op uitnodiging. Daarna voor iedereen toegankelijk van 13 tot 20 u. Verder 

doorlopend van 3 juli tot 31 augustus, van woensdag tot zondag van 10 tot 17 u. (gesloten op maandag en dinsdag) 

* Ontdek meer over de randactiviteiten (o.a. workshops voor kinderen, geleide rondleidingen e.a.) via 

www.koksijde.be of contacteer de dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40 of cultuur@koksijde.be. 

Foto 

 

De engelen van de zee, foto’s van Stephan Vanfleteren in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

In het Koninklijk Werk IBIS in Bredene verblijven kwetsbare jongens van zes tot zestien. Deze maritieme 

school biedt hen een thuishaven waar structuur en menselijke warmte vooropstaan in de geest van de 

maritieme traditie, vertaald naar een moderne context. KW IBIS werd begin de 20ste eeuw gesticht door 

koning Albert I om het lot van de arme en vaak verwaarloosde vissersweeskinderen uit de lagere sociale 

klasse op te vangen. 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. 

Tot 22 november in Navigo-Nationaal Visserijmuseum, T 058 51 24 68, info@navigomuseum.be, 

www.navigomuseum.be. Het ticket voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket tot het museum en dus gratis 

voor Koksijdenaars. Elke zaterdag om 16 u. gratis rondleiding. 
Foto: Ibis Noah Peere stamnummer 2289 © STEPHAN VANFLETEREN 

 

Bij deze tentoonstelling hoort ook het boek (416 bl.) “Onze vissers. Het DNA van Het Zilte Leven”, 

uitgegeven door Uitgeverij Kannibaal/Hannibal i.s.m. de provincie West-Vlaanderen). Dit boek wil het 

verleden, het erfgoed en de immateriële aspecten van de visserscultuur blijvend vastleggen en eren. 

Met tientallen historische ongeziene foto’s, objecten en een selectie van de beste foto’s die ooit van 

Belgische vissers gemaakt werden. 

Bij het boek ook een audio-cd of vinyl-plaat met daarop een aantal klassieke zeemansliederen door 

hedendaagse muzikanten onder wie Roland Van Campenhout, Luc Dufourmont, Mathias Debusschere 

en Ace Zec. Prijs: 39,50 euro. Exclusief in het NAVIGO-museum is een luxe editie te koop met de 

vissersliederen op een vinylplaatje. 

Foto 

 

http://www.koksijde.be/
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De domeinen van de Duinenabdij 
De domeinen die de abdij in de streek bezat waren erg groot. De cisterciënzers waren bovendien knap in 

de uitbating van deze uithoven en boerderijen. Ontdek meer over Ten Bogaerde en Hof Ter Hille door de 

eeuwen heen. Twee parels waarvan de gebouwen nog steeds doen uitschijnen hoe groots ze ooit waren. 

In deze expo is ook een kinderluik voorzien (vanaf 8 j.). Op elk van de 15 expopanelen krijgen de 

kinderen een opdracht van Hatsjoem, de leukste lekenbroeder met hooikoorts, die op Ten Bogaerde 

werkt. 

Van 28 juni tot 8 januari 2017 in het onthaalgebouw (moeilijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers) van het 

Abdijmuseum Ten Duinen, gratis expo, T 058 53 39 50, info@tenduinen.be, www.tenduinen.be 

Foto: Het abtshuis van Ten Bogaerde tijdens de Eerste Wereldoorlog (private collectie). 

 

Zalige Idesbald en de 1.000 skeletten 
Op de site van de Duinenabdij vonden archeologen meer dan 1.000 skeletten, een van de grootste 

populaties uit de middeleeuwen die in de 20ste eeuw op één locatie in Europa werd ontdekt. Hou oud zijn 

deze skeletten? Wat kunnen we eruit leren? Welke ziektes circuleerden in de abdij? Hoe herdachten de 

cisterciënzers belangrijke figuren in hun gemeenschap? 

Tegelijk gaan historici speuren in oude geschriften. Zo kunnen de puzzelstukken wel eens samenvallen. 

En wordt ontdekt dat de stoffelijke resten in de loden kist van de Onze Lieve Vrouw Ter Potterie in 

Brugge niet van abt Idesbald zijn… 

Van 10 september tot 8 januari 2017 in het Abdijmuseum ten Duinen, T 058 53 39 50, 

info@tenduinen.be, www.tenduinen.be. Het ticket voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket tot 

het museum. 

 

Bert Verstraete: Waar het zien verdiept in Kapel Ster der Zee 
Zeventien jaar na de tentoonstelling Graven in getij en zand (1999, abtskapel Ten Bogaerde) neemt 

de 80-jarige Bert Verstraete ons mee op reis naar Waar het zien verdiept. Zijn werk is verfrissend in 

de abstracte schilderkunst. Gefascineerd door natuur, licht en ruimte, is hij constant op zoek naar 

harmonie. Zijn schilderijen geven de geschiedenis weer van een beweging binnen zijn innerlijke 

wereld. Grauwgrijze kleuren vechten met heldere contouren om aandacht. Geen herkenbare beelden 

of signalen maar een eerlijke en onomwonden zoektocht naar evenwicht – tussen droom en 

werkelijkheid, tussen ver en dicht – in een wereld vol verandering. Bert Verstraete maakt zijn verf 

op artisanale wijze.  

Van 15 juli tot 14 aug. in de kapel Ster der Zee, Koninklijke Baan 266 in Koksijde (di-zo 14 tot 18 u., gratis toegang) 

Foto 

 

Paul Delvaux & de gravure 
Deze driedelige expo geeft een overzicht op meer dan dertig jaar grafisch werk van Paul Delvaux. Het 

eerste luik LITHO @ Mourlot was gewijd aan de prenten hij maakte in het atelier van Fernand Mourlot. 

Deel twee, Literaire Samenwerkingen, is gewijd aan Delvaux’ vruchtbare partnerschappen die 

uitmondden in grafisch werk. Zijn kunst is beïnvloed door het werk van Paul Éluard, Claude Spaak, 

Jacques Meuris, Frans Hellens en Alain Robbe-Grillet. Hij illustreerde meerdere intussen zeldzaam 

geworden luxe-edities met originele prenten. In het najaar volgt het derde deel van deze expo, gewijd 

aan de levenslust van Paul Delvaux. 

Men kan het museum en zijn projecten steunen door aankoop van een lot waarmee een originele prent 

van Paul Delvaux te winnen valt. Biljetten (5 euro) te koop aan het onthaal van het museum. De trekking 

gebeurt door een deurwaarder op het einde van het seizoen. 

Sint-Idesbald, Paul Delvaux-museum, Paul Delvauxlaan 44, deel 1 tot eind 2016, aansluitend deel II en III in 2017.  

 T 058 52 12 29, www.delvauxmuseum.com.  

Foto (van de gravure die verloot zal worden) 

 

  

http://www.delvauxmuseum.com/
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Cabin Art – 8ste editie 
Het thema van de 8ste editie van het kunstproject Cabin Art is Stoer. Het unieke van Cabin Art is dat alle 

werken op de strandcabines tijdelijk van aard zijn. Sommigen gebruiken het strandhuisje om hun werk 

aan op te hangen, anderen kiezen ervoor om hun meesterwerk ter plaatste te maken. Gedurende drie 

maanden zorgen de kleurrijke en kunstzinnige cabines voor een verbinding tussen de zee en de vele 

passanten op de Zeedijk. Een grote diversiteit van kunstenaars – jong tot oud, van amateur tot 

professional – en kunstvormen. Org. handelaarsbond K-Baaltje, i.s.m. de gemeentelijke dienst Cultuur & 

Erfgoed en de VVV. 

Sint-Idesbald, Zeedijk, van 11 juni tot half september, gratis toegang 

Foto 

 

Artistieke initiatieven van Walter Vilain 
* Zomercursus Kunst in de Mullewol en Muziek en Beeldende Kunst in atelier Walter Vilain, van 9 tot 13 
augustus, info en inschrijvingen bij Walter Vilain (0478 20 60 76) en gemeente Koksijde. Cursus van 13 
tot 16 u., concert op zaterdag 13 aug. om 17 u. op atelier, info en deelname 0478 20 60 76 
* Walter Vilain Gallery (Strandlaan 290, Sint-Idesbald) - Recente olieverfschilderijen “giornata”en life-
aquarellen van de Koningin Elisabethwedstrijd-piano, van 1 juli tot 30 september, open 16 tot 22 u., 

gesloten op woensdag 
* Atelier Walter Vilain (Marie-Joséstraat 11, Sint-Idesbald) - Open atelier, aquarellen, monumentale 
composities, recente werken en archief van 1 juli tot 31 augustus, open van 13 tot 15.30 u., gesloten op 
woensdag 
Foto 

 

Keunekapel  

H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald (dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be, gratis 

toegang) 

- Jef Nys, de beginjaren als cartoonist, van 23 juni tot 17 juli, van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 

u. 

- Jancordis Demey – Pen, pastel, aquarel en acryl, van 21 juli tot 14 aug., elke dag open van 14 tot 

18 u. 

- Lieve Capiau & Christophe Van Driessche, schilder- en tekenkunst & fotografie, van 18 aug. tot 4 

sept., van dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u. 

- Piet Duthoit & Francesc Vanyó, beeldhouwkunst & schilderkunst, van 8 sept. tot 25 sept., van 

dinsdag tot zondag van 14 tot 18 u. 

 

Galerie Welnis 

Astridplein 6, toerismekantoor Oostduinkerke (058 51 13 89, elke dag open van 10 tot 12 en van 13.30 

tot 17 u., gesloten op zondagvoormiddag / dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be 

gratis toegang) 

- Monique Cnockaert, Frans Buyse en Frans Leupe, uit het Atelier Rita Vansteenlandt van de 

gemeentelijke Westhoekacademie, van 25 juni tot 17 juli 

- Marc Santens, schilderkunst, van 23 juli tot 14 aug. 

- Pé Pieters, fotografie, van 20 augustus tot 11 september 

 

Info: 

Dienst Cultuur en Erfgoed 

058/53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomer vol Duinenhuis 

Het Duinenhuis is het hart van Duurzaam Koksijde. Het natuureducatief centrum staat in volle 
Schipgatduinen (Bettystraat 7). Kom te voet langs het duinenpad vanaf de Rolandstraat of met 
de fiets via de toegangsweg langs de Koninklijke Baan. 

 
1. Diverse themawandelingen 
 
A) Midzomerwandeling op vrijdag 24 juni om 20 u. met gids Marjan Janssens, start op Elisabethplein. 
De zon op zijn hoogst, de natuur in de Schipgatduinen op zijn mooist. Naar oeroude gewoonte wordt de 
langste dag van het jaar dansend voltooid. Onder leiding van Rika Vandevenne wordt op het dakterras 
van het Duinenhuis de zon bedankt, de maan gegroet en de zomer gevierd. Als afsluiter genieten van 

een drankje en van de zonsondergang in zee. Prijs 2 euro (incl. drankje), max. 25 deelnemers. 
Inschrijven 058 52 48 17, 0499 69 17 15, duinenhuis@koksijde.be,  
B) Begeleide zomeravondwandelingen (ca. 2 uur) in de Schipgatduinen op 2 en 16 juli om 20 u. of 
op 13 en 27 aug om 19 u., start op het Elisabethplein, einde op het dakterras van het Duinenhuis. 
Inschrijven dienst Toerisme, T 058 51 29 10. 
C) Beheerwandeling in de Oostvoorduinen op 9 juli en 20 aug. om 14 u. 

D) Dwars door de duinen van de Doornpanne naar de Schipgatduinen en terug (gids N/F) op 25 juli, 8 
of 22 aug. om 13.45 u. Drie uur mix van natuur en cultuur. Bij de start aan de Doornpanne uitleg over 
waterwinning in de duinen. Achtereenvolgens door de Doornpanne, Hoge Blekker (met villawijk) en 
Schipgatduinen tot aan het strand. In het Duinenhuis genieten van een drankje op het unieke dakterras. 
Inschrijven ter plaatse, 1 euro (drankje in), info 058 53 38 33. 
 
2. Expo 100 kindervragen over de zee - Waar komt al dat zand vandaan? Zitten er haaien in de 

Noordzee? Boeiende mix van foto’s, tekeningen en teksten. Ideale ontdekkingstocht voor jonge 
curieuzeneuzen maar ook voor ouderen. Van 4 juli tot 26 aug., elke werkdag van 10.30 tot 12 u. en van 
13 tot 16.30 u. (niet op feestdagen). Gratis toegang. 
 

3. Soirée aan zee - Elke donderdagavond in juli (niet op 21, wel op 22 juli) en augustus op het unieke 
dakterras met familie of vrienden genieten van de zonsondergang met een drankje en versnapering. 
Gratis (20-22 u.), drank betalend. Beperkt aantal plaatsen. Mogelijkheid om vanaf 22 u. bij helder weer 

de sterrenwacht Sterrenjutter te bezoeken. 
 
4. Yoga op het dak van de duinen – Word één met de natuurelementen in de Schipgatduinen. Start 
uw dag met yogalessen, zowel voor beginners als mensen met ervaring. Op 4, 6, 7, 18 en 20 juli en 1, 3, 
4, 8, 10 en 11 augustus (9.30-10.30 u.). Begeleider is Sigrid Rondelez, ex-topsportster en yogalerares, 6 
euro per sessie. Beperkt aantal plaatsen. Vooraf inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 / 6 

euro per les. 
 
5. Vegetarische zomerkookles - Op woensdag 6 juli om 19 u. Bereid een volwaardige vegetarische 
maaltijd, leer koken met typische (of vergeten) zomeringrediënten zonder verlies van voedingswaarde of 
smaak. De eenvoudige recepten zijn gemakkelijk in de dagelijkse keuken in te passen. Ook bij gezinnen 
met kinderen. Zowel voor beginners als voor mensen met ervaring. Elk seizoen één les die los van elkaar 
gevolgd kunnen worden. Lesgever is Peter Vandermeersch van De Zonnekeuken uit Assebroek. Kostprijs 

25 euro, biologische en vegetarische maaltijd in (max. 15 deelnemers). Meebrengen: schort, mesje en 
snijplank. Inschrijven vóór 1 juli via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 
 
 
Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.duinenhuis.koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Elke dinsdag in juli en augustus: kinderen baas in het 
Duinenhuis 

Van de zomer gaan 8 tot 14-jarigen in het Duinenhuis aan de slag met natuurlijke producten 
of zoeken ze buiten naar avontuur en kennis. Voor elk wat wils. Het aantal plaatsen is altijd 
beperkt. Schrijf je kind zo snel mogelijk in. Ten laatste op donderdag voorafgaand aan de 
workshop via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

 
Zeepjes en zeepketting – Op dinsdag 5 en 19 juli, en 9 augustus (14 tot 16 u.). Hoe maak je met 
natuurlijke ingrediënten op een eenvoudige manier huid- en milieuverantwoorde zepen? Je kinderen 
vertellen het je na deze workshop. Lesgever is Erika Leuridan. Prijs 9 euro, incl. 5 zeepjes (max. 10 
deelnemers). 

 
Bruisende badgenoegens – Op dinsdag 12 juli, 2 en 16 augustus (14 tot 16 u.). Tijdens het maken 

van bruisende badballen in zelfgekozen vormpjes en het vullen van flesjes met zelfgekozen geurtjes en 
kleurtjes badzout, leren de kinderen over kleurstoffen bekomen uit klei, mineralen of planten en 
ontdekken ze geurtjes van essentiële oliën of fruitextracten. Lesgever is Erika Leuridan. Prijs 9 euro, incl. 
3 badballen en flesje badzeezout (max. 10 deelnemers). 
 
Steeknettenrace – Op dinsdag 12 juli of 9 augustus van 10 tot 12 u. Laat je kinderen hun laarzen 
aantrekken en de natuur aan zee beleven. Ze trotseren de zwinnetjes en muien met hun steeknet en een 

natuurgids helpt hen bij het determineren van hun schelpen, visjes en andere zeevondsten. Een 
spannende steeknettenrace sluit deze boeiende activiteit af. Prijs 2 euro. 
 
Survival in de duinen – Op dinsdag 19 juli en 16 augustus van 10 tot 12 u. Je kinderen gaan met 
kompas en een map op weg door de duinen. Onderweg leren ze codetaal en krijgen ze opdrachtjes terwijl 
ze zoeken naar kriebelbeestjes en planten. Op het einde zetten ze een tattoo van stinkende gouwe (mo 

gow zeg!). Prijs 2 euro. 

 
Expeditie golfbreker – Op dinsdag 26 juli van 10 tot 12 u. (afspraak Ster der Zee, strandhoofd). Wat 
op het strand leeg of dood aanspoelt, zien ze hier levend en wel in hun eigen stekje: krabben, mossels, 
slakjes, wieren, zeesterren, kleine garnaaltjes en zeeanemonen. Hoe overleven ze hier tijdens het spel 
van eb en vloed? De natuurgids geeft uitleg. Prijs 2 euro. 
 

Waterraketten maken - Op dinsdag 26 juli van 14 tot 16.30 u. Terwijl je kinderen de raket knutselen, 
leren ze dat de scherpe vorm de luchtweerstand zo laag mogelijk houdt en de vinnen ervoor zorgen dat 
de raket niet onbeheerst om zijn as gaat draaien, maar bestuurbaar wordt. Bij de testvlucht gaan 
sommige tot 30 meter hoog. De nodige energie om de raket aan te drijven halen ze uit… kraantjeswater. 
Lesgevers zijn leden van de Sterrenjutters. Prijs 4 euro, incl. waterraket. 
 
Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.duinenhuis.koksijde.be 
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Bib Koksijde: expo 50 years of print – zomer van het 
spannende boek – de bib met vlieg 

 

Tentoonstelling 50 years of print 

Het Wettelijk Depot (WD) bestaat in 2016 vijftig jaar. DE Koksijdse bibliotheek deelt in de 

feestvreugde. Van dinsdag 26 juli tot zaterdag 20 augustus stelt de bibliotheek je het 

Wettelijk Depot voor in de vorm van de interactieve tentoonstelling 50 years of print. 

Wist je dat alles wat in België gepubliceerd wordt ook bewaard wordt? Voor altijd. Al sinds 1966 bewaart 

het WD van de Koninklijke Bibliotheek van België alle Belgische publicaties. Stel je voor: dat zijn een 

halve eeuw Belgische publicaties bij elkaar. Een Belgisch boekgeheugen. 

Worden alle kranten dan bewaard? Ja. Tijdschriften? Ja. Stripverhalen? Jawel. Kookboeken? Jazeker. 

Kleurboeken? Ook. De reclamefolder van de supermarkt? Nee. 

De expo is opgevat als een box waar je rond kan wandelen en waar je ook in kan stappen. Aan de hand 

van cijfer – en beeldmateriaal op de wanden krijg je informatie over de soorten en hoeveelheid 

publicaties die bij het WD binnenkomen. Een filmpje toont welke weg een publicatie aflegt. Maar ook 

jouw mening is belangrijk. Wat heb jij voor het laatst gepubliceerd? 

Foto 

 

Zomer van het Spannende Boek 

Ook van de zomer word je weer in je strandstoel vastgespijkerd! Vanaf begin juli tot eind augustus duikt 

de bib weer op in de Zomer van het Spannende Boek. Moord, complotten, fraude en spionage…, je kan 

het zo gek niet bedenken of de bib heeft er wel een boek over. Tijdens de Zomer van het Spannende 

Boek legt de bib de spannendste boeken samen op één tafel! Wil je een bad in de wereld van de 

misdaad? Eén adres: bibliotheek, Casinoplein 10. 

 

Zie je wat ik zie in de bib met Vlieg? 

De hele zomer lang vind je in de bib De Vlieg. Elk jaar komt hij weer, hij kent er inmiddels al goed de 

weg. 

Dat maakt het voor schattenjagers echt niet gemakkelijk, want de kleine zoemende vriend vindt super 

geheime verstopplekjes. De vlieg stippelt deze keer een leuke omloop uit waarbij je onder meer dwars 

door je hand kan kijken, een spooktulp tegenkomt en zelfs je vinger kan doen zweven! Wie goed de 

vlucht van De Vlieg volgt, komt zo bij de schatkist terecht. Op het einde krijg je een kijkboekje mee naar 

huis om zelf een opdracht uit te voeren… 

 

Sluitingsdagen 

De bibliotheek is gesloten op maandag 11 juli, donderdag 21 juli en maandag 15 augustus. 

 

Info:  
Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 
T.: 058 53 29 53  
Email: bibliotheek@koksijde.be 
www.bibliotheek.koksijde.be 
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Ontdek de fun van golf in Koksijde Golf ter Hille! 

Wil je ervaren hoe het voelt om midden in het groen een golfbal met soepele swing meters ver 

te slaan? Ben je benieuwd of de golfsport misschien ook iets voor jou is? Breng dan snel een 

bezoek aan Koksijde Golf ter Hille (KGtH). 

 

Tijdens de zomermaanden organiseert KGtH wekelijks op maandag en dinsdag golfinitiaties voor 

beginners: 

- jongeren tot 18 jaar van 10 tot 11 u., 5 euro pp 

- volwassenen van 11 tot 12 u., 8 euro pp 

 

Vooraf inschrijven is verplicht: via golfsecretariaat@koksijde.be of 058 53 27 10. 

 

 Juniorzomerstages - Wie nog wil deelnemen aan een juniorzomerstage (enkel golf of golf 

gecombineerd met tennis of omnisport), dient ook in te schrijven via 

golfsecretariaat@koksijde.be. 

 11 september - Grootse opendeurdag. Weldra meer nieuws op de website. 

 

Info:  

www.koksijdegolfterhille.be of in het golfsecretariaat. 

 

 

Foto 
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Openbare werken: stand van zaken 

Fietspaden Albert I-laan-Kinderlaan 

Dit project situeert zich langs de Albert I-laan (N34) tussen de Astridlaan in Oostduinkerke en de 

Kinderlaan (N34z). In januari startte de Tijdelijke Vereniging De Brabandere–Vanlerberghe met de 

uitvoering. Duur 200 werkdagen. 

Van de Astridlaan tot de Cottagelaan komen er aanliggende fietspaden, voetpaden en parkeerstroken. In 

het buitengebied, van de Cottagelaan tot de Dewittelaan, komen er nieuwe vrijliggende fietspaden, 

afgeschermd door een groenzone. Op de Groenendijk komen er waar mogelijk voetpaden en 

parkeerstroken. Daarnaast omvat het project ook veilige bushaltes. 

Ondergronds komt er over het geheel een nieuw regenwaterrioolstelsel (infiltratieleidingen onder het 

fietspad, infiltratiestraatkolken, bijkomende bezinkputten). Ten slotte vernieuwen van de asfalttoplaag en 

aanplanten streekeigen groen. 

De eerste fase van Nieuwpoort naar Oostduinkerke-Bad is voltooid en in gebruik genomen. 

In juli en augustus wordt er niet gewerkt en verloopt het verkeer in beide richtingen op beide kanten. 

Ook De Lijn (bus 69) zal tijdens deze maanden opnieuw het gebruikelijke traject volgen. 

 

Tweede fase van september tot eind juni 2017 

* Uitvoering in de zuidkant. 

* Het verkeer van Oostduinkerke-Bad naar Nieuwpoort-Bad wordt omgeleid via de Leopold II-laan, 

Oostduinkerke-Dorp, Nieuwpoortsteenweg, Kinderlaan. De bus zal weer via de Polderstraat rijden (in 

beide richtingen). 

 

Wallecanlaan 

Eind juni of begin juli worden de kantstroken/greppels gegoten. Dan volgt het affrezen van het bestaande 

wegdek en het aanbrengen van nieuw asfalt. Nadien worden de opritten aan het nieuwe niveau 

aangepast. 

Omwille van de vernieuwing van het wegdek zal het noodzakelijk zijn om op diverse plaatsen/inritten 

bijkomende goten voor de opvang van het regenwater van het openbaar domein te plaatsen. Dit zal 

gebeuren in overleg met de aanwezige aangelanden. 

 

Project Zeedijk Koksijde 
Van het George Grardplein tot de Jacob Jordaensstraat: vernieuwing van de Zeedijk (1,8 km). Er werd 

beslist het dossier op te splitsen in twee delen. 

Fase A: heraanleg van de wandeldijk van het Grardplein tot en met Ster der Zee (6.400 m2). Deze 

werken worden begin juli aanbesteed. De uitvoeringsplanning wordt opgesteld van zodra de aannemer 

gekend is. Streefdoel is deze werken uit te voeren vanaf het najaar tot Pasen 2017. Uiteraard zal dat 

gebeuren in verschillende delen. 

Fase B: (vanaf september 2017), voortzetting van de heraanleg van de wandeldijk richting 

Jordaensstraat. Ondertussen wordt het lastenboek voor opgemaakt voor het bouwen van ondergrondse 

garages van het Prins Albertplein tot Jordaensstraat. 
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Q-label voor infokantoren en bedrijven 

De drie onthaalkantoren van de dienst Toerisme Koksijde kregen op dinsdag 14 juni in 

Oostende het Q-label voor toeristisch ondernemen overhandigd. Het Q-label, een initiatief van 

de provinciale toeristische organisatie Westtoer, bestond voorheen al voor bedrijven. Nieuw 

dit jaar is dat ook de toeristische infokantoren in het kwaliteitstraject konden instappen. 

Het traject bestaat uit opleiding en individuele begeleiding. Daarnaast kunnen ondernemers en 

infokantoren leren van collega’s en ervaringen uitwisselen. Tot slot gingen de inschrijvers aan de slag 

met suggesties van hun gasten die ze kregen in een klantentevredenheidsonderzoek. 

Alle deelnemers werden bezocht door anonieme beoordelaars, die vooral aandacht besteedden aan de 

vriendelijkheid, de gastvrijheid en de netheid. Na bespreking door de projectjury behaalden uiteindelijk 9 

infokantoren en 9 ondernemingen het Q-label. In Koksijde gaat het om de toeristische infokantoren van 

Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald, en om de bedrijven Casinohotel, restaurant De Huifkar, 

Tearoom Rubens  en jeugdverblijf Midwester. 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 
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Wie verdient de Groene pluim..? 

De milieuraad van Koksijde reikt voor het eerst een groene pluim uit. Die groene pluim is een 

symbolische prijs voor een persoon, een groep, vereniging, bedrijf of instelling die zich het 

voorbije jaar op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor het milieu en voor 

duurzame ontwikkeling in Koksijde. 

 

Met een duurzaam initiatief wordt een lokaal initiatief bedoeld op vlak van klimaat en energie, 

biodiversiteit (natuurbeheer en –educatie), duurzame mobiliteit, afval, openbare netheid en 

materialenkringloop, duurzame consumptie (lokaal, bio, fair trade). 

 

Wie verdient volgens jou de eerste groene pluim? Kandidaturen tegen uiterlijk 30 september indienen: 

- bij voorkeur via milieu@koksijde.be 

- per post aan Milieuraad Koksijde, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde,  

- of door afgifte aan het loket van de dienst Mil & DO in het gemeentehuis van Koksijde 

 

Een kandidatuur bevat volgende informatie: 

- naam en contactgegevens (adres/tel/email) van de aanbrenger, 

- naam en contactgegevens (adres/tel/email) van de voorgestelde kandidaat voor de groene pluim 

- korte en duidelijke motivatie waarom de kandidaat een groene pluim verdient (max. 1 A4), 

- eventuele bijlagen ter motivatie, vb. verwijzing naar website, fotomateriaal enz. 

 

Volledige reglement op www.koksijde.be 
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Beheerwandelingen Oostvoorduinen 

Op zaterdag 9 juli en zaterdag 20 augustus krijgt iedereen de kans om voor het eerst een 

begeleide wandeling te maken in een deel van de Oostvoorduinen-Oost in Oostduinkerke. Er 

vallen o.m. recent uitgegraven duinpannetjes te bezichtigen. Start om 14 u. aan de parking 

van Sun-Parcs (Karthuizerstraat). 

In het kader van het natuurproject LIFE+ FLANDRE kocht het Agentschap voor Natuur en Bos in 2015 

een 15 ha groot privaat domein in de Oostvoorduinen-Oost aan. In een aanpalend 10 ha groot domein, al 

eerder door het Vlaams Gewest aangekocht, werden tussen september 2015 en dit voorjaar 

beheerwerken uitgevoerd. Meer bepaald ging het om het herstel van vochtige duinpannetjes door het 

uitgraven van de bovenste bodemlaag van voormalige akkers en het verwijderen van hoogstammige 

populieren die te veel schaduw en bladeren wierpen op het te herstellen terrein. 

Het resulterend nieuw 25 ha uitgestrekt ANB-natuurdomein Oostvoorduinen-Oost is voorlopig nog niet 

permanent ontsloten voor het publiek. Maar op 9 juli en 20 augustus zijn er dus wel al twee 

verkenningen onder de deskundige leiding van leden van het LIFE+ FLANDRE projectteam. 

LIFE+ FLANDRE (afkorting van Flemish And North French Dunes Restoration) is een door de Europese 

Unie meegefinancierd project waarmee het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de 

Conservatoire du Littoral en het Département du Nord samen de natuurwaarden in de 

grensoverschrijdende duinengordel tussen Duinkerke en Westende willen versterken door o.a. de 

aankoop en natuurvriendelijk beheer. 
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Showkorps El Fuerte Internationaal Kampioen der Lage 
Landen 2016-2017 

Showkorps El Fuerte uit Koksijde mag zich twee jaar (2016-2017) Internationaal Kampioen der Lage 

landen noemen na het behalen van de eindoverwinning op de tweejaarlijkse Internationale Mars- en 

Showwedstrijd der Lage landen in Hamont–Achel tijdens het pinksterweekend. El Fuerte noteerde een 

monsterscore van 94,25%. Het debuutoptreden van tamboer-majoor Lennert Schreel kreeg 92% van de 

punten, goed voor de zilveren medaille. Daarenboven won het korps ook nog de prestigieuze Trofee 

André Rijcken (stichter van de wedstrijden) voor het korps met de hoogste score in zijn afdeling. Meer 

dan 50 topkorpsen uit België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en zelfs Italië waren van de partij. 

Dankzij deze prestaties kan het niet anders of El Fuerte zal geselecteerd worden voor het 

wereldkampioenschap te Kerkrade in 2017. Maar in oktober 2016 probeert het korps eerst nog nationaal 

kampioen te worden in de afdeling Uitmuntendheid. 

 

Info: facebook of www.elfuerte.be. 

Foto 
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Delegatie Westhoekacademie geeft artistieke les in Moengoe 
Tapoe 

Een nieuw project van de stedenbandwerking tussen Koksijde en het district Marowijne in 

Suriname bracht de Westhoekacademie opnieuw naar het Zuid-Amerikaanse land. Lode Demey 

en Liesbeth Mackelbergh, beiden verbonden aan de WAK, begeleidden er een aantal projecten. 

De resultaten waren al te zien op de eindejaarsexpo’s van de WAK. Ze zullen ook getoond 

worden op het jaarlijkse festival, eind augustus in Moengo. 

Ina Van Thienen (diensthoofd InterSam):”Een aantal kunstzinnige projecten van de WAK zijn geknipt 

voor culturele samenwerking met Marowijne. Tijdens het voorbije werkbezoek hebben Lode en Liesbeth 

in Moengo kinderen en jongeren begeleid. Ze maakten er soundscapes en gaven tekenles in de naburige 

dorpen. Lode stelde tijdens een lezing de Koksijdse musea voor en gaf uitleg over hun werking. Nadien 

volgde een gesprek met de bewoners over de impact van een museum op de omgeving en 

gemeenschap.” 

Hun aanwezigheid bleef niet onopgemerkt. Over hun gastlessen verscheen een artikel in De Ware Tijd, dé 

krant van Suriname! 

 

Workshops geluiden 

Lode Demey: “We werkten vijf dagen met een groep jongeren rond geluiden. Uit de academie brachten 

we professioneel materiaal mee om tijdens de workshops te gebruiken, o.a. laptops en 

opnameapparatuur. Daarmee en met onze eigen ervaring dompelden we de jongeren onder in de wereld 

van dagelijkse omgevingsgeluiden. Na een verkenning van soorten geluiden, namen de jongeren geluiden 

op en leerden ze te bewerken en monteren met de computer. Op het eind van de rit creëerde elk zijn 

eigen soundscape. Zeg maar een schilderij van geluiden.” 

Filmmaker François Abioni uit Moengo deed ook mee: “Bij een film moeten beeld en geluid heel goed in 

balans zijn. De workshop heeft me echt bewust naar geluiden leren luisteren. Het was kort en intensief 

maar ik kreeg nieuwe mogelijkheden en inzichten, de moeite waard!” 

 

Dorp op doek 

Bij hun aankomst installeerden Lode en Liesbeth zich in de school van het dorp Moengo Tapoe. Hun 

komst ging rond als een lopend vuurtje. Alle kinderen wisten direct dat het tijd was voor tekenles. 

Liesbeth Mackelbergh: “Wat een ervaring. Geen tien minuten later zat de klas vol met enthousiaste 

kinderen! We hebben drie grote doeken voor de helft beschilderd. De kinderen beeldden er hun dorp op 

uit. De doeken namen we terug mee naar de WAK, daar werden ze afgewerkt en tentoongesteld. In 

augustus zijn ze te zien op het Moengo Art Festival.” 

 

Marroncultuur 

Lode: “Na de lezing over Koksijdse musea kwam spontaan een rijke dialoog op gang. Onze toelichting bij 

alle voordelen die aan een museum verbonden zijn was een extra stimulans om kunst en cultuur te 

promoten. Tijdens het werkbezoek konden we ook de opening bijwonen van CAMM II, de tweede vleugel 

van het Contemporary Art Museum Moengo in het gebouw van de Tembe Art Studio. Dankzij de 

stedenbandwerking is Moengo er klaar voor!” 

Recent werd in de Tembe Art Studio het Kibii Wi Koni Research Center geopend waar men de authentieke 

culturele tradities van de marrons wil behouden en zo de marroncultuur toegankelijk maken voor een 

groot publiek. “Daaraan zullen we beslist ook kunnen meewerken door het delen van kennis en ervaring, 

niet alleen op het vlak van cultuur, maar ook milieu en afval”, besluit Ina Van Thienen. 

Foto 

 
Info: WAK (Westhoek Academie Koksijde)- Veurnelaan 109, Koksijde - 058 53 27 00 
e westhoekacademie@koksijde.be - w www.wak.koksijde.be 
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Oostduinkerkenaar Vincent Euvrard nieuwe coach van Cercle 
Brugge 

De 34-jarige Vincent Euvrard, afkomstig uit Oostduinkerke, is volgend voetbalseizoen trainer-coach van 

Cercle Brugge. Vincent, zoon van Ronald en van Mieke Jacobs-Anseeuw, begon zijn voetbalcarrière bij de 

jeugdreeksen van KVV Oostduinkerke en werd al op jonge leeftijd naar Cercle Brugge getransfereerd. 

Daar kreeg hij bij de jeugd zijn verdere voetbalopleiding en mocht hij geregeld proeven van het eerste 

elftal. 

In het seizoen 2001-2002 was hij de sterkhouder in het eerste elftal van de vereniging, wat hem een 

transfer naar Genk opleverde. Na enkele jaren maakte hij zijn carrière vol bij KVSK United en STVV Sint-

Truiden. 

In 2013 stopte hij met voetballen en trainde achtereenvolgens de beloften en eerste ploeg van Hasselt. 

Vorig jaar deed hij het met beperkte middelen goed bij tweedeklasser Geel. In 2017 start hij aan zijn Pro 

License-opleiding. Cercle Brugge, dat een neus heeft voor jonge beloftevolle coaches, heeft niet 

geaarzeld om hun gewezen middenvelder een contract aan te bieden als coach voor het seizoen 2016-

2017. 

Toch wel een eer voor Koksijde dat één van zijn zonen T1 van het populaire West-Vlaamse Cercle is 

geworden. 

Foto 

Oud-Oostduinkerkenaar Vincent Euvrard, T1 van Cercle Brugge. 
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