
 

P 1/49 

Datum  

Persoverzicht 

juli-augustus 2017 

27/06/2017  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

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

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

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

  

Agenda 

Persuitnodigingen .......................................................................................................... 3 

Tentoonstellingen in de zomer......................................................................................... 4 

Voorstelling CD Koksijde-lied op Your’In-festival ................................................................ 8 

Brochure Zomerevenementen, zomerritten paardenvissers en zomerse vuurwerken .............. 9 

11de zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde ......................................................... 10 

Belgisch kampioenschap kunstvliegen voor éénmotorige toestellen op 1-2 juli .................... 11 

Drie zomerclubhuisjes voor kinderen .............................................................................. 12 

Clics Koksijde: een zomer lang speelplezier met de Clics-blokjes ....................................... 13 

Kermisprogramma 2017 Wulpen ................................................................................... 14 

Nationale Feestdag ...................................................................................................... 15 

Een venster op de wereld – 16de Internationaal Folklorefestival ......................................... 16 

Gemeentelijke Elfjuliviering 2017 .................................................................................. 17 

Schlager op het strand ................................................................................................. 19 

Wereldfeest Dunia op het strand ................................................................................... 20 

Show met Arabische volbloeden .................................................................................... 21 

Beach party scouts Casa .............................................................................................. 22 

Internationaal Orgelfestival Koksijde 2017 ...................................................................... 23 

Twee zomermaanden Sport aan Zee .............................................................................. 24 

Beach Run: jaarlijkse strandloop met Think-Pink ............................................................. 25 

Ontdek het plezier van het golfen! ................................................................................. 26 

Zomer in de musea voor heel het gezin .......................................................................... 27 

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


 

P 2/49 

Topdagen op zomerse vrijdagen in NAVIGO-museum ....................................................... 28 

Visserijfolkloreavonden op vrijdag ................................................................................. 29 

Iedereen smartphonefotograaf ...................................................................................... 30 

Met de huifkar en de paardenvissers naar zee ................................................................. 31 

Zoek de schatten van Vlieg in de gemeentemusea en in de bib ......................................... 32 

Historisch Koksijde - Het betere teletijdmachinewerk op de abdijsite van Ten Duinen ........... 33 

#IdesbaldLeeft – post je foto op sociale media! ............................................................... 34 

Leuke weetjes van het Abdijmuseum ............................................................................. 35 

Zomertips van de bib: expo, zoektocht & kinderactiviteiten .............................................. 36 

Zomer in het Duinenhuis .............................................................................................. 37 

Sessie drummen voor beginners en gevorderden ............................................................. 39 

Sint-Idesbald zingt… .................................................................................................... 40 

De Gidsen in concert .................................................................................................... 41 

Magisch shoppen in de Zeelaan ..................................................................................... 42 

Zomers Klassiek in kapel Rozenkrans ............................................................................. 43 

Groepswandelingen voor senioren ................................................................................. 44 

Twee wandelingen in nog niet opengestelde natuurgebieden ............................................. 45 

IWVA houdt opendeurdag ............................................................................................. 46 

Oude gemeenteschool van Wulpen ruimt plaats voor zes koopwoningen ............................. 47 

Jeugddienst zoekt figuranten ........................................................................................ 48 

Archiefdienst zoekt vrijwilligers voor digitalisering glasnegatieven ..................................... 49 



 

P 3/49 

Persuitnodigingen  

 

• Donderdag 29 juni 

om 14 uur: voorstelling CD Koksijde-lied op kinderfestival Your’In. 

=> Persbericht p. 8 

• Vrijdag 30 juni: 

o Om 19.00 uur: vernissage expo ‘Onze vissers- Het DNA van het zilte leven’ 

NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum – 01/07 t.e.m. 07/01/2018. 

Het NAVIGO-museum reist langs de Vlaamse kust, van oost naar west en dwars door de 

tijd heen. Het resultaat is de expo ‘Onze vissers - Het DNA van het zilte leven’ die een 

intrigerend en omvangrijk beeld schept van de zeevisserscultuur. 

 Uitnodiging vernissage + info zie tentoonstellingen p.5 

 

• Zaterdag 1 juli: 

o om 10.00 uur: officiële opening van de vernieuwde atletiekpiste in 

Oostduinkerke. Sportpark Hazebeek (Hazebeekstraat 2, Oostduinkerke) 

o om 11.00 uur: officiële opening vernieuwde Albert I laan Oostduinkerke. 

Parking Surfclub Windekind (Zuidenwindhelling 1, Oostduinkerke) 

o om 17.00 uur: officiële opening van de nieuwe padelterreinen in Tennisclub 

Koksijde. TC Koksijde, Zeelaan 72, Koksijde.  

 

 Uitnodigingen in bijlage.  

Gelieve uw komst te bevestigen via 058/53.30.30 of communicatie@koksijde.be voor  

28 juni 2017.  

 

• Woensdag 12 juli: 

o om 14.00 uur fotomoment Clics Koksijde in c.c. CasinoKoksijde  

 persbericht p.13 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen in de zomer 

Expo Good Boy Bad Boy 

Het Kunstencentrum Ten Bogaerde brengt voor de tweede maal een greep uit de collectie van het Frac 

Nord-Pas de Calais. Met de expo Good Boy Bad Boy geeft curator Keren Detton een antwoord op de expo 

Onze Vissers. Het DNA van het Zilte Leven (zie expo verder). Daarnaast schetst de tentoonstelling een 

beeld van de sociale en psychologische betekenis van het portret in de kunst van 1970 tot nu. Aan de 

hand van popiconen als Amy Winehouse en The Who, historische figuren als Hercules of anonieme 

beeltenissen tonen tien internationale kunstenaars hun relatie met het portret. De invloed van fotografie, 

videokunst en collages op het portret wordt in de gerestaureerde schuur van Ten Bogaerde onder de loep 

genomen. 

Ook de vaste collectie in de George Grardzaal is toegankelijk. 

Openingsuren, tickets: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde. Gratis voor Koksijdenaars 

Van 24 juni tot 24 september, Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan, 058 53 34 40, 

cultuur@koksijde.be 

Foto 

 

Randprogramma 

* Geleide rondleiding - Elke zaterdag om 14 u. in juli en augustus 

* Button Art – Familieworkshop op de zaterdagen 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus, telkens van 14 tot 

17 u. Ontwerp met coach Kurt je eigen buttons geïnspireerd op hedendaagse kunst. Voor families en 

kinderen 8+. Prijs: 5 euro. 

* Art Talk Ten Bogaerde 

a) zondag 16 juli, 10-11.30 u.: Het portret vóór en na de jaren 70, panelgesprek met Chantal Grard 

(behoedster collectie Grard), Adriaan Raemdonck (galerij De Zwarte Panter, vriend van Grard) en Niko 

Goffin (kunsthistoricus) 

b) zondag 20 augustus, 10-11.30 u.: I-contact, lezing door kunst-curator Els Wuyts, gevolgd door 

gesprek over oogcontact, profileringsdrang en de psychologische invloed van moderne media op de 

artistieke beeldvorming. 

* In het Frac in Duinkerke - Nederlandstalige rondleidingen op zaterdag 22 en 29 juli en zaterdag 12 

augustus. Start om 16.30 u., gids inbegrepen in het toegangsticket (reductietarief). Inschrijven via 

cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. 

 

Expo: 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 (8-12 j.). Op elk van de 15 expopanelen krijgen de kinderen 

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

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
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Van 28 juni tot 31 december 2017 in het onthaalgebouw van het Abdijmuseum ten Duinen, gratis voor K-

pashouders, 058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be, www.tenduinen.be 

Foto 

Het abtshuis van Ten Bogaerde tijdens de Eerste Wereldoorlog (foto ATD). 

 

Expo Onze vissers – Het DNA van het zilte leven 

In NAVIGO Nationaal Visserijmuseum loopt tot 7 januari de tentoonstelling Onze vissers – Het DNA van 

het zilte leven. Deze expositie toont een boeiend en omvangrijk beeld van de zeevisserscultuur vanuit 

verschillende ogen, met een diep respect voor de vele vissers van vroeger en de weinige van vandaag.  

De Vlaamse visserij aan de kust is in volle overgang, veel van de typische zeevisserscultuur verdwijnt. 

Reden waarom de tentoonstelling het erfgoed en de ziel van onze visserscultuur wil vastleggen. 

Rond de visserij hangt altijd een bijna mysterieus aura. Ze jagen op voor landrotten onbekend terrein: de 

zee. Tegelijkertijd trekt de zee aan en fascineert ze ontelbare kunstenaars, schrijvers en fotografen. 

Wie waren onze vissers en wie zijn ze nu? Ontdek tientallen historische foto’s en objecten uit private en 

museale collecties en een selectie van de beste beelden ooit van (en door) de Vlaamse vissers zelf 

gemaakt, ook door vissers uit onze eigen gemeente. Ook verzamelt de tentoonstelling kleurrijke verhalen 

en onbekende anekdoten uit de mond van vissers en hun vrouwen. 

De vissers zijn een van de enigen die niet bang zijn om de zee te (her)ontdekken. Benieuwd naar haar 

geheimen geven ze deze kennis door van generatie op generatie. Want als visser word je geboren, 

aangetrokken tot de onvoorspelbaarheid van de natuur, de deining van de zee, de eindeloze lucht en het 

oneindige water. Zo krijgt de bezoeker een beeld van de bewogen geschiedenis van de visserij en een 

nostalgische kijk bij de visser thuis. 

Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er een gratis zoektocht in de expo. 

Van 1 juli tot 7 januari 2018 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum, 058 51 24 68, 

info@navigomuseum.be 

Info openingsuren & ticketprijzen: www.navigomuseum.be. Gratis voor Koksijdenaars en K-pashouders. 

 

Randprogramma 

* Lessen netten breien (volw.) – Op donderdagen 7, 14, 21 en 28 sept. en 5, 12, 19 en 26 okt., 

telkens van 19 tot 21 u. Bijdragen 60 euro. Inschrijven via info@navigomuseum.be of 058 51 24 68. 

* Vis-en-place – Op donderdag 9 november (’s avonds). Initiatie verse vis verwerken. Met het team van 

vishandel Mare Nostrum (gutten, fileren, enz.). Elke deelnemer gaat naar huis met panklare vis. 

Praktische info: www.navigomuseum.be. 

 

Playmobil-expo: Idesbald leeft! 

850 jaar geleden, in 1167, begon de herdenking van abt Idesbald. Zes historische scenes in Playmobil 

laten zien hoe die herdenking groeide binnen de Vlaamse en Noord-Franse kuststreek. Zoveel 

speelgoedmannetjes zag je vast nog nooit bij elkaar! De monniken schreven na zijn dood verschillende 

mirakels toe aan Idesbald. In 1894 verklaarde de paus hem zalig en de badplaats Zeepanne-Baden kreeg 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:info@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
mailto:info@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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de naam Sint-Idesbald. Vandaag hebben vissers nog steeds een afbeelding van hun beschermer op hun 

schip om het te behoeden tegen ongelukken… 

Van 17 juni tot 10 september in het Abdijmuseum Ten Duinen, 058 53 39 50, abdijmuseum@koksijde.be 

Info: www.tenduinen.be. Het ticket voor de expo is inbegrepen in het toegangsticket. Gratis voor K-

pashouders. 

Affiche 

 

Expo Delvaux, uitnodiging voor een verhaal 

Het Paul Delvauxmuseum opent het seizoen 2017 met het tweede luik van de cyclus gewijd aan Delvaux 

en de gravure. Dit deel belicht de vruchtbare contacten die hij onderhield met talrijke schrijvers. Delvaux 

liet zich inpalmen door het werk van Paul Eluard, Claude Spaak, Jacques Meuris, Franz Hellens en Alain 

Robbe-Grillet. Hij illustreerde hun werken met gravures die initieel bedoeld waren om gebundeld te 

worden in zeldzame en luxueuze uitgaven. 

Het derde en laatste deel ontluikt een nieuwe facet: de verni mou-techniek. Dit nieuwe aspect, ook 

crayonmanier genoemd, is een ode aan het levendige karakter van Paul Delvaux die zich op het einde 

van zijn leven nog een nieuwe techniek eigen maakte. In 2017 wordt ook de 120ste verjaardag van de 

kunstenaar gevierd. Dat wordt een goedgevuld feestjaar met vele evenementen. 

* Delvaux, uitnodiging tot een verhaal (Part II): van 1 april tot 30 juli, gratis toegang voor Koksijdenaars 

* Crayonmanier (Part III): van 1 augustus tot 7 januari 2018, gratis toegang voor Koksijdenaars 

Info: www.delvauxmuseum.com, 058 52 12 29, info@delvauxmuseum.be 

 

Cabin Art – Storm 

Het thema van de 9de editie van Cabin Art is Storm, uiteraard verwijzend naar de zee als ze boos is. Het 

unieke van dit kunstproject is de vergankelijkheid. Wat de kunstenaars op de strandcabines aanbrengen 

is tijdelijk. Sommigen hangen aan het strandhuisje een werk, anderen maken hun werk ter plaatse. Drie 

maanden zorgen de kleurrijke en kunstzinnige cabines voor een verbinding tussen de soms stormachtige 

wateren van de Noordzee en de vele passanten op de Zeedijk. Kunstenaars en kunst van alle slag en 

soort, jong tot oud, van amateur tot professional. 

Op de zondagen 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus is er een gegidst (gratis) bezoek aan de werken van 

Cabin Art. Afspraak om 11 u. aan het toerismebureau in Sint-Idesbald. Vraag in het toerismebureau ook 

je invulformulier, kies je favoriete cabine en win een K-strandset met strandlaken, strandmatje, 

beachset… 

Org.: dienst Cultuur & Erfgoed & handelaarsbond K-Baaldje. 

Van 3 juni tot 17 september, Zeedijk, Sint-Idesbald – gratis toegang. Organisatie van de handelaarsbond 

K-Baaldje, i.s.m. met de dienst Cultuur & Erfgoed en de gemeentelijke VVV. 

 

 

 

 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
http://www.tenduinen.be/
http://www.delvauxmuseum./
mailto:info@delvauxmuseum.be
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Expo ‘Anders Bekeken’ 

Deze expo is een initiatief van de gemeentelijke Westhoekacademie. De collectie toont diverse artistieke 

realisaties van cursisten met een mentale beperking. Het gaat om tekeningen, schilderijen, keramiek, 

assemblages en collages. 

De tentoonstelling wordt aangevuld met een werkplaats voor kinderen en volwassenen. Over elk werk 

kan elke bezoeker zijn kleurrijke interpretatie geven. Deze eigen creaties, getoond op panelen, vormen 

een groot gastenboek. 

Van 14 juli tot 13 augustus, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266, Koksijde), van dinsdag tot zondag 

14-18 u. Vernissage woensdag 12 juli om 19 u. (Foto) 

 

Expo Stoer 

Beeldend vertrekpunt van Stoer is het verschijnsel tatoeages. Drie ateliers van de gemeentelijke 

Westhoekacademie gaan aan de slag met een eigen artistieke interpretatie van het thema. 

Het atelier Fotokunst benadert tatoeages als een landschap op de huid. De ateliers Tekenkunst en Vrije 

Grafiek vormen patronen met lijnen op de ledematen van oude poppen. 

De expo zet de waarneming letterlijk in beweging. De bezoeker ondergaat de tentoonstelling speels, 

herkenbaar of vervreemdend en confronterend. 

Van 19 aug. tot 10 sept., Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan 266, Koksijde), van dinsdag tot zondag 

14-18 u. Vernissage op zaterdag 19 aug. om 11 u. (Foto) 

 

Keunekapel 

H. Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald (dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, www.koksijde.be, open 14-

18 u. van dinsdag tot zondag, gratis toegang) 

* Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog, fotografie, tot 16 juli 

* Rudy Impens, schilderkunst, van 20 juli tot 13 augustus 

* Gigi Praet, schilderkunst, van 17 augustus tot 17 september 

 

Galerie Welnis 

Astridplein 6, toerismekantoor Oostduinkerke, (dienst Cultuur & Erfgoed, 058 53 34 40, 

www.koksijde.be, dagelijks open van 10 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u., niet op zondagvoormiddag, 

gratis toegang) 

* Brecht Ledene, beeldhouwkunst, van 1 juli tot 30 juli 

* Henri Lemineur, fotografie De Paardenvisser en de Zee n.a.v. 50 jaar Orde van de Paardenvisser, van 5 

tot 13 augustus 

* Wilfrieda Van De Velde & Pierre Moreau, edelsmeedkunst en fotografie, van 19 augustus tot 10 

september 

 

Overzicht tentoonstellingen op www.koksijde.be/tentoonstellingen 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/
http://www.koksijde.be/
http://www.koksijde.be/tentoonstellingen
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Voorstelling CD Koksijde-lied op Your’In-festival 

 

In c.c. CasinoKoksijde vonden op 13 mei de opnames plaats van het Koksijde-lied i.s.m. het 

jongerenkoor Jokobeau, de groep medeschrijvers, muzikanten, scholen en Jean Bosco Safari. 

De CD van het Koksijde-lied is een feit en wordt op donderdag om 14.00 uur officieel 

voorgesteld op het kinderfestival Your’In met een optreden van het jongerenkoor Jokobeau.  

De cd is vanaf 1 juli te verkrijgen bij de toerismekantoren en de gemeentelijke musea (5€). 

 

Jean Bosco Safari nam de inwoners van Koksijde mee op een muzikaal avontuur. Het Koksijde-lied, 

geschreven en gedragen door inwoners, werd geboren! Het kwam tot leven dankzij de unieke 

samenwerking van Jean Bosco Safari en zijn muzikanten met de dienst Internationale Samenwerking 

Koksijde, Johan Bouttery, Belladonna, jongerenkoor Jokobeau, de Koksijdse scholen en de vele 

medeschrijvers.  

Op zaterdag 13 mei werd c.c. CasinoKoksijde omgetoverd tot een professionele opnamestudio en vonden 

de opnames plaats van de verschillende groepen. Dit alles werd verwerkt tot een heuse CD met 

verschillende versies van het lied (3’38’’): versie met Jean Bosco Safari, versie met Jokobeau, versie met 

scholen en schrijvers, instrumentale versie en een meezingversie. 

 

Info: 

dIS - Dienst Internationale Samenwerking 

Oud gemeentehuis 

Leopold II-laan 2 

8670 Oostduinkerke 

Tel.  058 51 08 92 

ina.vanthienen@koksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:ina.vanthienen@koksijde.be
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Brochure Zomerevenementen, zomerritten paardenvissers 
en zomerse vuurwerken 

 

Tweewekelijkse brochure Zomerevenementen 

De brochure biedt een overzicht van alle activiteiten die in de zomermaanden plaatsvinden: twee edities 

in juli en twee in augustus. Zowel in de badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en in het 

polderdorp Wulpen kan je genieten van sportieve en culturele activiteiten, muziek en optredens, wandel- 

en fietstochten. Altijd fascinerend! Vraag de gratis brochures (N,F,D) bij de dienst Toerisme. 

Foto 

 

Zomerritten van de paardenvissers 

In juli en augustus trekken de paardenvissers bij passend tij liefst 24 keer naar het strand voor hun 

jaarlijkse zomerritten. De kalender van deze demonstraties is te vinden via: 

www.visitkoksijde.be/garnaalvissers-te-paard. 

Onze wereldberoemde garnaalvisserij te paard: telkens opnieuw een prachtig en leerrijk schouwspel! 

 
Zomerse vuurwerken 

Van 11 juli tot 19 augustus zijn er vier vuurwerken gepland. Ze worden begeleid met synchroon 

afgespeelde muziek. Zo vormen klank en beeld een spectaculair geheel. 

- dinsdag 11 juli om 23 u., strand Oostduinkerke, ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse 

Gemeenschap 

- zaterdag 15 juli om 23 u., Wulpen, ter gelegenheid van het Landelijk Feest 

- vrijdag 21 juli om 23 u., strand Koksijde, omgeving Horloge, ter gelegenheid van de nationale feestdag 

- zaterdag 19 augustus om 23 u., strand Sint-Idesbald, aansluitend op Sint-Idesbald zingt 

 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.visitkoksijde.be/garnaalvissers-te-paard
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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11de zomerfietszoektocht: de Gordel rond Koksijde 

De VVV Koksijde-Oostduinkerke organiseert van 23 juni tot 31 augustus voor de 11de 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. Er zijn 

ook de gebruikelijke bijkomende vragen in de map en schiftingsvragen. 

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. 

Er zijn veel mooie prijzen te winnen, met als hoofdprijs een nieuwe fiets. Elke deelnemer die het 

antwoordblad indient heeft recht op een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats in c.c.CasinoKoksijde op 

vrijdag 8 september om 18.45 u. 

Deelnameformulieren (7 euro) in alle toerismekantoren van Koksijde, bij Toerisme Veurne en in 

Estaminet De Peerdevisscher. 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Belgisch kampioenschap kunstvliegen voor éénmotorige 
toestellen op 1-2 juli 

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli vindt op de vliegbasis Koksijde voor de tweede maal het 

Belgisch kampioenschap kunstvliegen voor éénmotorige toestellen plaats, telkens van 10 tot 

18 u. De toegang is gratis. 

Dat weekend verwacht de organisatie (Westaviationclub Koksijde, Belgian Aerobatic Club en de gemeente 

Koksijde) 20 à 30 deelnemers die een opgelegd programma en een tweede ongekend 

kunstvliegprogramma afwerken. Daarnaast is ook de medewerking toegezegd van de Red Devils 

(acrobatisch team van de Belgische Luchtmacht), de Breitling Wing Walkers en de Victors (formatieteam 

vliegveld Ursel). 

De toegang tot een grote publiekszone, met direct zicht op alle deelnemende acrobatische toestellen, is 

gratis. De wedstrijd zelf zal zich afspelen op een veilige afstand, maar steeds in het zicht van de 

toeschouwers. Hapjes en drankjes te bekomen ter plaatse. Parking (5 euro) aan de abdijhoeve Ten 

Bogaerde rechtover het clubhuis en publiekszone. 

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Drie zomerclubhuisjes voor kinderen 

De VVV Koksijde-Oostduinkerke presenteert een nieuw zomerinitiatief. Van 3 juli tot 29 

augustus lonkt er in elke badplaats een leuk clubhuisje voor kinderen: ’t Artistiek Atelier in 

Sint-Idesbald, ’t Winkeltje in Koksijde en Club Crevette in Oostduinkerke. 

In en om zo’n huisje worden op maandag, dinsdag en donderdag tal van leuke kinderactiviteiten 

georganiseerd. Bovendien kunnen de kinderen er ook op woensdag, vrijdag en zaterdag (telkens in de 

voormiddag) terecht voor leuke sportactiviteiten. Kinderplezier verzekerd met zicht op zee! 

 

* ‘t Artistiek Atelier  

03 juli – 28 augustus 2017 – Zeedijk Sint-Idesbald 

Artistiek plezier voor de kids! Word de grappigste circusartiest… Kan jij de allergrootste zeepbellen 

blazen? Of ben je liever een echte kunstenaar met verf of klei? 

 

* ’t Winkeltje  

03 juli – 28 augustus 2017 – Zeedijk Centrum Koksijde 

Een superleuk winkeltje! Heb je zin om je mooiste eigen papieren bloemen te maken? Of wil je een 

knettergek kapsel in het kapsalon? Maak een originele postkaart om naar je beste vriend te zenden… 

 

* Club Crevette  

03 juli – 29 augustus 2017 - strand Oostduinkerke 

Strand-, vis- en frutselplezier in het garnalendorp! Als echte vissers samen garnalen kruien, of maak je 

graag je eigen fotokader met schelpjes en zand? Stieneke Zee vertelt spannende zee-verhalen, en 

verrast je met de lekkerste hapjes… 

 

Inschrijven kan ter plaatse, een half uur vooraf. Volledig programma op www.visitkoksijde.be en op 

www.koksijde.be/sportaanzee 

Foto 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

 

 

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

De gemeente 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 27 augustus veroveren de Clics-blokjes het c.c. CasinoKoksijde! 

 

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

verschillende kleuren en ook accessoires zoals wielen klaar. 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. 

Nieuw: clicformers - Kinderen kunnen in primeur met de splinternieuwe blokken van Clicformers 

spelen! Een volledig nieuwe spelbelevenis voor kleine constructeurs! 

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. Daar vind je ook de nieuwe Clicformer blokjes. 

Bouwwedstrijd - 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 de website van Clics en wie weet win je een mooie 

prijs.  

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

Open - 12 juli tot 27 augustus, dagelijks van 14-18 u. (dinsdag 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 

toerisme@koksijde.be 

058 51 29 10 

www.clicskoksijde.be 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kermisprogramma 2017 Wulpen 

Donderdag 13 juli 

- 20 u., spiegeltent, quiz, 4de Grote Prijs Willibrordus, de Grote Prijs op zijn kop of hoe een quiz ludiek 

kan zijn, 4 p. per tafel, inleg 12 euro, inschrijven 0496 64 01 05, org. Wulpen Events 

 

Vrijdag 14 juli 

- 18.30 u., spiegeltent, After Work Party met barbecue (18 euro, inschrijven voor 10 juli via 0496 64 

01 05) 

- 20.30 u., optreden van de Schlagershowband, gratis toegang, org. Wulpen Events 

 

Zaterdag 15 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 42ste Groot Landelijk Feest met de Harmonie Vrienden van de 

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

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

muziekoptredens, goochelaar, kinderanimatie, smulplezier. Bijzondere aandacht voor de kinderen met 

KD’s on tour en festivalwip. Org. Veekweeksyndicaat en VVV 

- 19.30 u., loods Luc Bentein, BBQ, inschrijven bij Denis Declerck 0475 77 33 12 of bij Wim Goderis 

0486 86 30 46, org. ABS 

- 20.30 u., spiegeltent, optreden van de coverband Shakin’Strings, gratis toegang 

- 22 u., spiegeltent, optreden van de coverband De tope geraapte, org. Wulpen Events, gratis toegang 

- 23 u., vuurwerk 

 

Zondag 16 juli 

- 9 u., spiegeltent, Pyjama-party met ontbijt (kinderen gratis, 8 euro vanaf 12 j., 4 euro voor iedereen 

in pyjama), inschrijven verplicht tot 11 juli, ook voor de personen in pyjama, 0496 64 01 05, org. Wulpen 

Events 

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

toegang, org. Wulpen Events 

- 12 u., in en rond de Spiegeltent, kippenfestijn (15 euro, kinderen 9 euro), inschrijven verplicht tot 11 

juli via 0496 64 01 05, org. Wulpen Events 

- 14 u., 20ste Wulps Humoristisch Theatertornooi, gratis toegang / deelnemers: Hoger Op 

(Moorsele), Kinky en Co (Roeselare), Kinkkankhoorn (De Panne), Straf Poeijer (Merksplas), De Kevins 

(Vlamertinge), Stresskonijnen (Sint-Laureins), org. Wulpen Events 

- 19.30 u., spiegeltent, Wulpse avond, gezellig samenzijn voor alle Wulpenaars en sympathisanten, 

drankje, gratis friet en animatie, gratis toegang, org. Wulpen Events 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nationale Feestdag 

Ter gelegenheid van de Nationale Feestdag op vrijdag 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 

 

Foto van de Belgische vlag 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  



 

P 16/49 

Een venster op de wereld – 16de Internationaal 
Folklorefestival 

Tijdens het 16de Internationaal Folklorefestival Een venster op de wereld kan men van zondag 

9 tot zondag 16 juli op het Theaterplein voor het gemeentehuis elke dag (20.30 u.) genieten 

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

 

- Zondag 9 juli: ensemble Camagua uit Cuba 

- Maandag 10 juli: ensemble Zouk uit Martinique 

- Dinsdag 11 juli: Flamenco ensemble 

- Woensdag 12 juli:  ensemble Folknambules 

- Donderdag 13 juli: ensemble Mistral uit België 

- Vrijdag 14 juli: ensemble Karai’b uit Brazilië 

- Zaterdag 15 juli: ensemble Altan Boulag uit Bouriatië 

- Zondag 16 juli: 20 u., volksdansgroep Oud-IJslandvaarders en kindergroep De Juttertjes uit 

Oostduinkerke 

 

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

sponsors) 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gemeentelijke Elfjuliviering 2017 

In samenwerking met het gemeentebestuur van Koksijde en de verenigingen, werkte het 

gemeentelijk Elfjulicomité volgend programma uit voor de viering van de Vlaamse feestdag. 

 

ZATERDAG 1 JULI 

- 10-15 u., Oostduinkerke, strandwateren en Zeedijk (centraal), 19de Vlaams Kampioenschap 

Garnaalkruwen voor clubs en individuele kruwers / gratis inschrijving van 10 tot 10.30 u. in Estaminet In 

de Peerdevisscher, P. Schmitzstraat / om 10.30 u. verzameling in de Jacquetlaan voor het meten van de 

maaswijdte van de netten / om 12.15 u. in stoet naar het strand / effectieve wedstrijd van 12.30 tot 14 

u., gevolgd door weging, koken en gratis uitdelen van de vangst vanaf ca. 15 u. / 14-15 u., optreden van 

de kindervolksdansgroep De Juttertjes / barbecue, 20 euro volw., 8 euro tot 12 j., en prijsuitreiking in 

Estaminet In de Peerdevisscher vanaf 15.30 u. (enkel voor deelnemers en clubleden, inschrijven bij 

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

garnaalkruwersclubs de Spanjaardbank en de Slepers i.s.m. gemeentebestuur, gemeentelijk Elfjulicomité 

– info: Johny Popieul, 0472 51 32 56) 

 

WOENSDAG 5 JULI 

- 19.30 u., Wulpen, Sint-Willibrorduskerk, optreden Il Sogno, een muzikale droom door het 

muziekensemble van De Lovie. Samen met drie begeleiders brengen vijf mensen met een verstandelijke 

handicap een gevarieerd programma van hitgevoelige nummers, folksongs en eigen composities. 

Toegang 5 euro, niet-leden 8 euro (incl. drankje). Org. Vrouwenstemmen Koksijde-Odk 

 

DONDERDAG 6 JULI 

- 19.30 u., Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48), lezing De Guldensporenslag en de democratische 

golf in de Nederlanden 1302 door dr. Marc Vermeersch (historicus-auteur, UGent) / gratis toegang (org. 

Vermeylenfonds Koksijde/Oostduinkerke) 

 

ZONDAG 9 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. toespraak De Vlaamse Beweging 

en Erfgoed door em. prof. dr. Stefaan Top (Europese Volkskunde en Volkskunst, KU Leuven); verder 

samenzang met het Beauvarletkoor Koksijde en receptie met Koksijds abdijbier Ten Duinen en 

specialiteiten van de Oostduinkerkse paardenvissers (org. gemeentelijke elfjulicomité) 

 

DINSDAG 11 JULI 

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

20 u.-22.30 u., optreden De Blikken Dozeband (folk) / prijs 25 euro (apero in), kinderen <12 j. 12 euro / 

inschrijven of 0477 35 36 12 (secretariaat) of 058 62 42 55 / het verschuldigd bedrag met vermelding 
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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 6 personen / org. VVB Bachten de 

Kupe m.m.v. Vl@s K-Odk, DF Doornpanne, Vrouwenstemmen en VtbKultuur, onder auspiciën v.h. 

gemeentelijk Elfjulicomité 

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

 

Coördinatie: gemeentelijk Elfjulicomité (voorzitter Jan Loones, schepen Albert Serpieters, erevoorzitter 

Hilde De Graeve, Jan Huyghe, André Cavyn) 

 

Info: Zeelaan 303 te Koksijde, 058 53 30 82 

 

Logo Vlaanderen Feest 

Leeuwenvlag 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schlager op het strand 

Schlager on the Beach slaat op vrijdag 14 juli zijn tenten op, op de Zeedijk/Astridplein in Oostduinkerke. 

De Ketnetband bijt om 18 u. de spits af, om 19.15 u. gevolgd door Get Ready. Met zijn show Hartslag 

Zomertour dient Christoff vervolgens om 20.30 u. de hoofdschotel op. Gratis toegang. 

 

Info: www.nice-events.be 

 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Wereldfeest Dunia op het strand 

Het wereldfeest Dunia zet op zaterdag 29 juli van 11 tot 18.30 u. voor de 14de keer weer zijn 

gastvrije poort open op het strand van Oostduinkerke. Muziek en –dans uit alle hoeken van de 

wereld, verrassende workshops voor jong en oud, kinderspeelplezier, gezellige wereldmarkt... 

Dit hele menu maakt van Dunia een gezellige dag. Gratis toegang. 

Sambaband MoChito geeft het startschot om 11 u., om 12 u. is het tijd voor een workshop Afrikaanse 

dans, om 13 u. komt MoChito weer langs. De bruisende jazzklanken van Jake Walker brengen het publiek 

om 14 u. terug naar de jaren '20-'30. Om 15.30 u. volgt de djembé-workshop en om 17 u. hult Sidy 

Cissokho met zijn percussiegroep Jalila Waraba het strand in Senegalese sfeer. 

Doorlopend is er uiteraard weer de gezellige wereldmarkt met standjes van diverse (Koksijdse) 

vierdepijlerverenigingen. Je kan er luisteren naar wereldse sprookjes (stand UNESCO), proeven, 

snuisteren en ontdekken. 

 

Org. en info:  

dienst Internationale Samenwerking 

ina.vanthienen@koksijde.be 

058 51 08 92 (i.s.m.. de provincie West-Vlaanderen) 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Show met Arabische volbloeden 

Op zaterdag 29 en zondag 30 juli vindt op het domein van de abdijhoeve Ten Bogaerde de 

West Coast Cup 2017 plaats, anders gezegd een magisch evenement met Arabische volbloed 

paarden. De paarden worden er gekeurd onder goedziend oog van hun sjeiks. 

De befaamde Lorenzo, The Flying Frenchman, brengt een wereldact om u tegen te zeggen: rechtstaand 

op paarden rond de piste lopen en probleemloos over hindernissen springen..! Andere ingrediënten van 

het feest zijn de beroemde Jack Russel race, de wereldbekende garnaalvissers te paard, henna-standen 

en nog veel meer. Toegang 5 euro. 

 

Info:  

www.westcoast-arabian-cup.com 

 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Beach party scouts Casa 

De enige strandfuif van Koksijde op vrijdag 28 juli aan het openluchtzwembad in Oostduinkerke: zon, 
zee, muziek, koele drank, zomerse gasten, shaken op muziek. Start om 19 u., gratis toegang. 
 

Info: www.casaodk.be 
 
Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Internationaal Orgelfestival Koksijde 2017 

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. 

* 3 juli: Hans Leenders (Nederland) 

Hans Leenders is componist, dirigent, professor orgel aan het Conservatorium van Maastricht en 

organist-titularis van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. 

* 17 juli: Luc Antonini (Frankrijk) 

Luc Antonini is professor aan het Conservatorium van Montpellier, en heeft een succesvolle carrière als 

concertorganist. Hij is de titularis van het Gouden Orgel in Avignon. 

* 31 juli: Giulio Mercati (Italië) 

Giulio Mercati is een veelzijdig muzikant die internationaal concerteert, van de Filharmonie van Sint-

Petersburg tot Saint Patrick’s Cathedral in New York. Hij is professor aan de theologische faculteit van 

Lugano. 

* 7 aug.: Lieve Van de Rostyne (Overmere) 

Lieve Van de Rostyne studeerde aan het Conservatorium van Lyon bij de beroemde maar helaas 

betreurde organist Jean Boyer. Ze geeft les in verschillende muziekacademies en is organist-titularis van 

het Vereeckenorgel in Overmere. 

* 21 aug.: Jan Vermeire (Koksijde) 

Huisorganist Jan Vermeire van de O.L.V.-ter-Duinenkerk is een veelgevraagd concertorganist met een 

internationale carrière. Hij heeft een groot aantal cd’s op zijn naam staan. 

Toegang - Volwassenen 10 euro, vvk 8 euro, gratis onder 18 j., abonnement 40 euro voor 5 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@skynet.be, 058 51 35 94. 

 

Foto 

Jan Vermeire, huisorganist van de O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde, en tegelijk veelgevraagd 

concertorganist met een internationale carrière. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Twee zomermaanden Sport aan Zee 

Van 15 juni tot 30 september pakt de sportdienst van Koksijde uit met het zomerprogramma SPORT aan 

ZEE. In Sint-Idesbald bij het Lucionplein, in Koksijde ter hoogte van de Jacob Jordaensstraat en in 

Oostduinkerke bij het garnalendorp naast het Astridplein, is er sportaccommodatie die vrij te gebruiken 

is. Op elk strand staan voetbaldoelen en volleybalnetten. Wel zelf een bal meebrengen. 

Van 1 juli tot 26 augustus zijn er ook telkens op woensdag-, vrijdag- en zaterdagvoormiddag (niet op 

feestdagen) gratis groepslessen zoals Zumba, Kids Zumba, tai-chi, salsa, total body workout, enz. 

Raadpleeg de zomerbrochure (dienst Toerisme) of www.koksijde.be/sportaanzee voor het overzicht. 

Foto 

 

Zomerpromotietoer - Op vrijdag 14 juli op het strand van Koksijde ter hoogte van de Vredestraat. Een 

hele dag gratis toffe sportinitiaties voor jong en oud! Vooraf inschrijven is niet nodig. Org. Sport 

Vlaanderen. 

Yogalessen - Op zaterdag 12 aug. om 9 u. gratis yoga voor volwassenen op het strand van Koksijde. Op 

zaterdag 26 aug. is het Abdijmuseum Ten Duinen de gastlocatie voor gratis yogalessen: kinderyoga om 

14 u., tieneryoga om 15 u. en yoga voor 16+ van 16 tot 17.30 u. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

 

Alg. info:  

sportdienst 

058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sportaanzee 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beach Run: jaarlijkse strandloop met Think-Pink 

De sportdienst organiseert op woensdag 26 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. De gemeente Koksijde schenkt dit jaar 1 euro per deelnemer aan 

Think Pink, de organisatie die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. 

 

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 via www.star-

tracking.be tot 11 juli, 3 euro de dag zelf. Start en aankomst op de Zeedijk bij 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 11 juli. Er is douchegelegenheid aan de parking van 

het zwembad, Pylyserlaan 32 in Koksijde. 

 

Alle deelnemers krijgen na de aankomst een aandenken en een Aquarius energiedrank. 

Deze strandloop is opgenomen in het “Delhaize Loopcriterium van de Kust”. 

 

Vorig jaar namen 814 lopers deel in loodzware weersomstandigheden. 

 

 

Foto 

 
Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ontdek het plezier van het golfen! 

Is de golfsport iets voor jou? Schuilt er in jou een getalenteerde golfspeler? Kom dan op 

Koksijde Golf ter Hille kennismaken met de golfsport tijdens een initiatie in de zomervakantie. 

Zo’n initiatie duurt één uur en je kan inschrijven als jongere (-18 j., 5 euro pp) of als 

volwassene (+18 j., 8 euro pp). 

 

Overzicht: 

- elke zaterdag (van 1 juli tot 26 aug.): 14-15 u., jongeren -18 j. 

- elke zaterdag (van 1 juli tot 26 aug.): 15-16 u., volwassenen 

- elke maandag (van 3 juli tot 28 aug.): 10-11 u., jongeren -18 j 

- elke maandag (van 3 juli tot 28 aug.): 11-12 u., volwassenen: 

- elke dinsdag (van 4 juli tot 29 aug.): 10-11 u., jongeren -18 jaar 

- elke dinsdag (van 4 juli tot 29 aug.): 11-12 u., volwassenen 

 

Een overzicht van alle initiaties op www.koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie, schrijf snel in via 

golfsecretariaat@koksijde.be. 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomer in de musea voor heel het gezin 

1. Abdijmuseum Ten Duinen 

- Kids@tenduinen: elke woensdag, 14.30 u. - Kinderen gaan creatief aan de slag rond de Koksijdse 

duinheren en het leven in de middeleeuwen. 

- Feest in de Abdij - Op vrijdag 11 en zaterdag 12 augustus. Dompel je tijdens dit festival onder in een 

feestelijke middeleeuwse sfeer! Vrijdagavond kan je genieten van optredens. Zaterdagnamiddag is er 

heel wat te beleven voor families! Zie ook p.33 

Foto 

©Abdijmuseum, Lambert J. Derenette 

 

2. NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum 

- family@NAVIGO-museum - Elke vrijdag om 16 u. workshop voor de kinderen en tegelijk een 

thematische rondleiding voor volwassenen, inbegrepen in toegangsticket. 

- Visserijfolkloreavonden - Elke vrijdag van 7 juli tot 25 augustus om 18 u. gratis visserijfolkloreavond 

met live muziek, traditionele ambachten en authentieke visserssfeer. 

Foto 

 

3. In beide musea 

- Schatten van Vlieg - De kids gaan in de zomermaanden op zoek naar de schatkist van VLIEG! 

- Gratis rondleidingen: 

a) Abdijmuseum: woensdag om 14.30 u. (N), donderdag om 10.30 u. (Fr) met gratis gids (inbegrepen in 

toegangsticket). 

b) NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum: dinsdag om 14.30 u. (F), vrijdag om 16 u. (N) met gratis gids 

(inbegrepen in toegangsticket). 

c) NAVIGO: rondleiding in de expo Onze Vissers – Het DNA van het zilte leven, elke zaterdag om 16 u. 

(N) 

 

Nieuws - Altijd nieuws over de musea op Facebook en op www.tenduinen.be en www.navigomuseum.be 

 

Foto Abdijmuseum 

Foto Visserijmuseum 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Topdagen op zomerse vrijdagen in NAVIGO-museum 

Workshops, rondleidingen (en folkloreavonden) 

In de zomervakantie is het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum elke vrijdag een uitstekende 

plaats voor een gezellige dag en avond. (Groot)ouders kunnen een gratis themarondleiding 

(16 u.) volgen terwijl de kinderen een leuke workshop (16 u.) beleven. Aansluitend beginnen 

om 18 u. de vermaarde visserijfolkloreavonden op het museumplein. Met toffe optredentjes en 

lekkere hapjes uit de zee… 

 

Workshops 

* 7 juli: poppenkast Lieve zeeschatjes mét knutselmoment (3-6 j.) 

* 14 juli: workshop Onze vissers, met o.a. rondleiding in de expo en knutselmoment (10-13 j.) 

* 21 juli: workshop Wie is de zeeheks (6-9 j.) 

* 28 juli: aquariumworkshop (10-13 j.) 

* 4 aug.: workshop Met heksje Kriebelkruidje toverbadzout maken (6-9 j.) 

* 11 aug.: aquariumworkshop (10-13 j.) 

* 18 aug.: workshop Vissenkop, maak zelf je eigen coole draagtas (6-9 j.) 

* 25 aug.: workshop Plastiek vis, maak zelf je eigen coole draagtas (6-9 j.) 

Inschrijven via onthaal@navigo.be of 058 51 24 68. Bijdragen 2 euro pp. 

 

Thematische rondleidingen 

7 juli: de visserij in de kunst / 14 juli: duurzame visserij / 21 juli: strandvisserij / 28 juli: IJslandvaart 

/ 4 aug.: Artan en de paardenvissers / 11 aug.: strandvisserij / 18 aug.: vissershuisje / 25 aug.: 

vissershuisje. 

Inwoners en K-pas-houders hebben gratis toegang het museum. Ze kunnen gewoon aansluiten op het 

moment zelf, zonder reservatie. 

 

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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Visserijfolkloreavonden op vrijdag 

Op het binnenplein van Navigo-Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke vinden van 30 juni 

tot 25 augustus weer elke vrijdag vanaf 18 u. 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… Verder 

optredens van diverse groepen en lekkere gebakken! Museum open tot 20 u. 

In het museum zelf is er voor de kinderen elke vrijdag om 16 uur een toffe workshop. Surf naar 

www.navigomuseum.be voor alle praktische info. (P. 28) 

 

* Vrijdag 30 juni - Opening van de tentoonstelling in het museum met muzikale omlijsting en receptie, 

visserijfolkloremarkt 

* Vrijdag 7 juli –18 u., Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke / 20.15 u., zangtheater 

Ostduunkerke ziengt, samenzang van populaire Vlaamse liedjes over de zee (tekstboekje ter 

beschikking), door lokale artiesten (o.a. Mariette Crevette) met ludieke verhaaltjes van een terugkerende 

visser na een adembenemende zeereis. 

* Vrijdag 14 juli – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / 20.15 u. accordeongroep 

Accormelo 

* Vrijdag 21 juli – 18 u., LunAcoustic (kleinkunst) / 20.15 u., volksmuziek met The Blik Dooze Band 

* Vrijdag 28 juli – 18 u., Volksmuziekgroep Sinksenbruid / 20.15 u., Shantykoor Blankenberge 

* Vrijdag 4 aug. – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / 20.15 u., For Play 

* Vrijdag 11 aug. – 18 u., accordeonist Marino Punk / 20.15 u., Willy en Anneke Bo 

* Vrijdag 18 aug. – 18 u., draai & dansorgel Goderis / 19 u., zeefolk met Jameson & Power / 20.30 u., 

Johnny & The Sparks 

* Vrijdag 25 aug. – 18 u., dansgroepen Oud IJslandvaarders en de Juttertjes / Harmonie Vrienden van 

de Brandweer Oostduinkerke 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Iedereen smartphonefotograaf 

Voor jongeren van 10 tot 15 jaar verzorgt experte Vicky Bogaert in het NAVIGO-museum in 

Oostduinkerke op woensdag 23 en donderdag 24 augustus (14-17 u.) een tweedaagse 

fotografieworkshop in de expo Onze Vissers. Vicky schreef een boek over fotografie. Haar workshop 

draagt de titel De beste camera is de camera die je bij je hebt.  

Inschrijven kan enkel voor de twee dagen (12 euro) via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. 

Foto 

Jongentje op de rug aan zee (©Vicky Bogaert) 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Met de huifkar en de paardenvissers naar zee 

Op donderdag 27 juli (afspraak om 9 u.) en woensdag 16 augustus (afspraak om 12.45 u.) kan je met de 

huifkar mee naar zee om er een sessie kruien door de garnaalvissers te paard bij te wonen. Onderweg 

kan je op de huifkar luisteren naar deskundige uitleg. Na de demo worden de garnalen op het 

museumplein gekookt en geproefd. Start aan de balie van het NAVIGO-museum. Inschrijven via 

onthaal@navigo.be of 058 51 24 68. Bijdrage 15 euro voor volwassenen, 10 euro tot 18 jaar. Reductie 

voor Koksijdenaars. Breng laarzen en/of handdoek mee. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zoek de schatten van Vlieg in de gemeentemusea en in de 
bib 

In juli en augustus loopt zowel in het visserij- als in het abdijmuseum en in de bib de zoektocht Zoek de 

schat van Vlieg, permanent tijdens de openingstijden. Op elke locatie is een schat van Vlieg verstopt. Als 

je die vindt aan de hand van enkele tips, dan mag je een geurpakje en een geurvlieg mee naar huis 

nemen. Alvast één tip: je zal je speurNEUS goed kunnen gebRRRRUIKEN! 

Voor de musea: de zoektocht is inbegrepen in het ticket. Koksijdenaars hebben gratis toegang tot de 

gemeentelijke musea. 

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Historisch Koksijde - Het betere teletijdmachinewerk op de 
abdijsite van Ten Duinen 

Het abdijmuseum heeft een historische zomer in het verschiet. In augustus vinden er op de 

site twee evenementen plaats die je naar de middeleeuwen katapulteren. 

 

Feest in de Abdij (vr 11 en za 12 aug.) - Festival in een feestelijke middeleeuwse sfeer! Vrijdagavond 

vanaf 19 u. live muziek van o.a. La Horde, eten en drinken, animatie, een middeleeuws kamp met 

ambachten van toen en een spectaculaire vuurshow. 

Zaterdag is er tussen 14 en 18 u. heel wat te beleven voor families. Een roofvogeldemo, boomklimmen, 

middeleeuws kamp, theater, eten en drinken, animatie (o.a.grime). 

 

Theaterwandeling Tussen berries en barakken (za 19 aug.) - Een theaterwandeling met 4 scènes 

op de abdijsite van Ten Duinen tussen 10 en 18 u. roept de sfeer op van een militair hospitaal in WO I. 

Historische figuren zoals dr. Antoine Depage, Jane Delaunoy, Koningin Elisabeth, Irène Curie en Ellen 

LaMotte passeren de revue en geven een inzicht in de omstandigheden waarin zij werkten en de impact 

die de oneindige stroom gewonden op de verzorgenden had. Met bekende acteurs zoals Kurt Defrancq, 

Andrea Croonenberghs en Jonas Van Thielen belooft deze theaterwandeling van vzw Dakbroeders in een 

regie van Felix van den Broeck iets heel speciaals te worden. 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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#IdesbaldLeeft – post je foto op sociale media! 

Abt Idesbald stierf 850 jaar geleden. Het abdijmuseum Ten Duinen herinnert daaraan met de Playmobil-

expo Idesbald Leeft (zie persoverzicht juni). Post in juli of augustus je bloedmooiste, om-ter-knapste, 

knettergekste, meest onwaarschijnlijke foto van de Playmobilexpo op sociale media met de hashtag 

#idesbaldleeft. Wedstrijdreglement op www.tenduinen.be. De winnaar (en vrienden) maakt kans op een 

museumrondleiding op maat. De tweede en derde prijs is een pakket gadgets uit de museumshop. Post 

je foto op facebook, instagram of twitter. Vergeet niet de hashtag #idesbaldleeft te vermelden! Begin 

september zijn de winnaars gekend. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Leuke weetjes van het Abdijmuseum 

 
Topstukken Abdijmuseum schitteren in Bonn 

Ongeveer 40 stukken uit de collectie van het Abdijmuseum Ten Duinen maken nog tot en met 28 januari 

2018 deel uit van de expo Die Zisterzienser van het LVR-Landesmuseum Bonn in Duitsland. Dat is een 

grote overzichtstentoonstelling over Europese cisterciënzerkloosters. 

Toen het museumteam van LVR-Landesmuseum Bonn de collectie van Ten Duinen onder de loep nam, 

was het aangenaam verrast en vroeg het meteen om heel wat stukken voor hun expo te mogen lenen. 

Vooral een groot deel middeleeuwse tegels vertrok richting Duitsland, maar ook een ijsschoen, een 

inktpotje, een waterspuwertje, een mooie kraagsteen in de vorm van een greenman en een hangslot. In 

de Duitse expocatalogus staan de Koksijdse stukken beschreven. 

Ben je de komende tijd zelf in die streek, breng dan een bezoek aan de expo, en zend je foto’s aan 

abdijmuseum@koksijde.be. 

Foto 

 

Abdijbier Idesbald bekend tot in Columbia 

“Mamma mia!” Of beter: “Ja santé!” Koksijde steekt niet onder stoelen of banken dat het fier is op het 

Idesbaldbier. Wist je dat het bier van Brouwerij Huyghe uit Melle in veel landen verdeeld wordt? O.a. in 

Canada, Chili, Columbia, Uruguay, Spanje, Nederland, Polen, Portugal, Croatië, Hongarije, Tsjechië, Azië, 

Vietnam en Singapore. De grootste afzetmarkt wordt gevormd door België, Frankrijk en Italië. 

Foto 

Instagram liegt er niet om: Idesbald op een Colombiaans terrasje. 

 

Museumcafé De Gasterie open in juli-augustus 

De Gasterie, het museumcafé van het abdijmuseum, is enkel in juli en augustus is open. Daarna sluit het 

weer de deuren. Profiteer er dus van. Geniet van een van de mooiste Koksijdse uitzichten met een 

Idesbaldbiertje in de hand. Elke dag open van 14 tot 17.30 u. (gesloten op maandag). 

Foto 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Zomertips van de bib: expo, zoektocht & kinderactiviteiten 

 

Tentoonstelling: werkplekken van auteurs en illustrators 

Hoe komt een illustrator tot een tekening? Hoe ziet de werkplek van een schrijver eruit? In een boeiende 

tentoonstelling van 5 juli tot 16 augustus kan je dat zien in de bib. Villa Verbeelding (vroeger Literair 

Museum) toont de werkplekken van Sabien Clement, Gerda Dendooven, Pieter Gaudesaboos, Ingrid 

Godon, Bart Moeyaert, Thé Tjong-Khing, Judith Vanistendael en Kaatje Vermeire. 

Een werktafel met schetsen, tekenmateriaal en bijzondere spulletjes geven een idee van hoe deze 

kunstenaars een idee uitwerken tot een illustratie of een tekst. 

Aan de muren vind je zorgvuldig gekozen originele illustraties. Je kan er bladeren in schetsboeken en 

genieten van de bijzondere portretten die fotografe Eveliene Deraedt van deze artiesten maakte. 

Tussendoor kan jong en oud zelf aan een werktafel zitten en al de nieuwe ideeën aan een schetsboek 

toevertrouwen. Jongeren tussen de 7 en 15 jaar kunnen met zoek- en doe-opdrachten de werkplekken 

verkennen. 

Foto 

 

Hier hangt een geurtje aan… 

Ook deze zomer trekt Vlieg weer door de bib. Beleef een heus geuravontuur, geniet van heerlijke (en 

misschien ook van iets minder heerlijke) geurtjes en vind de schatkist! Neem tussen 1 juli en 31 

augustus deel aan een zomerse zoektocht naar de Schatten van Vlieg en verzamel 3 geurpakjes 

boordevol spelletjes. 

Foto 

 

Zomerse kinderactiviteiten 

Van de zomer is er voor elk wat wils. Juf Ingrid komt voorlezen voor de kinderen van 4 tot 7 jaar op 

dinsdag 4 juli en vrijdag 18 augustus van 10.30 tot 11.30 u. 

Voor de kinderen van 7 tot 12 komt meester Jan met de grappigste en stoerste verhalen langs op 

dinsdag 18 juli en dinsdag 1 aug. van 10.30 tot 11.30 u. 

Voor de handige handjes zijn er knutselnamiddagen op woensdag 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus. Op de 

Facebookpagina van de bib staat het programma. 

Foto 

 

Met plezier terug naar school! 

Het is nog veel te vroeg om daar nu al aan te denken, maar toch… Wil je het schooljaar starten met een 

leuk gepersonaliseerd gekaft boek? Kom dan op zaterdag 2 september tussen 14.30 en 16.30 u. naar de 

bib. Je krijgt er hulp bij het kaften van je boek. En je kan een van je boeken door een heuse mystery 

guest laten versieren. Wie dat is? Hou Facebook in de gaten! In de loop van de zomer licht de bib een 

tipje van de sluier. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomer in het Duinenhuis 

Het Duinenhuis is het hart van Duurzaam Koksijde. Je vindt het natuureducatief centrum 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. Een greep uit het zomeraanbod 

2017. 

* Soirée aan zee - Elke donderdagavond in juli en augustus kan je genieten van de mooie 

zonsondergang met een drankje op het unieke dakterras. Gratis toegang, drank betalend (20–22 u.). 

Vanaf 22 u. kan je de sterrenwacht Sterrenjutter bezoeken. 

* Zonnekijkdag – Op zondag 2 juli van 14 tot 17 u. bij helder weer met een zonnekijker de zon 

waarnemen onder begeleiding van de Sterrenjutters. 

* Begeleide wandelingen (info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17) 

- Zomeravondwandeling door de Schipgatduinen op 8 en 22 juli om 20 u. en op 12 en 26 aug. om 19 u. 

- Dwars door de duinen van de Doornpanne naar de Schipgatduinen en terug (N /F gids) op 10 en 24 juli 

en 7 en 21 augustus om 13.45 u. 

- Beheerswandelingen door Agentschap Natuur en Bos (zie p.44) 

- Themawandelingen (i.s.m. dienst Toerisme): zomerbloemen 9 juli om 14 u / avondwandeling 

vleermuizen 23 juli om 20.30 u. / Plaatsduinen 30 juli om 14 u. / avondwandeling vleermuizen 15 aug. 

om 20 u. / pony’s 20 aug. om 14 u., planten en kruiden 27 aug. om 14 u. 

* Kinderen Baas op dinsdag - Gevarieerd aanbod voor kinderen van 8 tot 14 j. Steeknettenrace op 18 

juli en 1 aug. (13.30-15.30 u.) / survival in de duinen op 25 juli (10-12 u.) / waterraketten maken op 8 

aug. (10-12 u.) / workshop badbruisballen met suikerconfetti en zeezout op 25 juli en 8 aug. (14-16.30 

u.) / gezonde afvalarme brooddoos klaarmaken op 22 aug. (9.30-11.30 u.). Inschrijven via 

duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 

* Yoga op het dakterras - Word één met de natuurelementen van de Schipgatduinen. Start uw dag 

met yogalessen, zowel voor beginners als mensen met ervaring. Sigrid Rondelez, ex-topsportster en 

yogalerares, begeleidt je op 10, 12, 13, 17, 19, 20 en 31 juli en 2, 3, 14, 16 en 17 augustus (9.30–10.30 

u.). 6 euro per sessie, max. 20 plaatsen. Vooraf inschrijven. 

 

Robinson@koksijde: voor échte avonturiers! 

Durf je de uitdaging aan om als een echte avonturier (een Robinson) te overleven in onze Koksijdse 

natuur? Doe dan mee aan Robinson@koksijde in en om het Duinenhuis: overwin fysieke proeven, 

oriënteer je in de duinen, leer garnalen truien, maak gereedschap en vuur en bewonder het heelal. Voor 

kinderen van 10 tot 12 j. Van 9 tot 11 aug. (9-16 u.). Op 11 aug. om 20 u. een slotmoment met bezoek 

aan de sterrenwacht voor kinderen en ouders. Inschrijven (40 euro): duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 

17. Max. 16 deelnemers. 
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Tentoonstellingen (4 juli-30 aug.) 

* Biodiversiteit Alles hangt samen - Zoals alle levende wezens maakt ook de mens deel uit van de 

biodiversiteit. Ons dagelijks leven kan er onmogelijk van losgekoppeld worden. Ze is van levensbelang 

voor onze dagelijkse behoeften en ambities. 

* Fototentoonstelling astrofotograaf Karel Teuwen - Het heelal is nog nooit zo dichtbij geweest. 

* Kunstwerken Zand in Zicht - Zandwerkjes gemaakt door de kinderen uit de Westhoekacademie. 

Toegang gratis, elke weekdag van 9 tot 11.45 u. en van 13.30 tot 16 u. 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sessie drummen voor beginners en gevorderden 

Victor Khaddaj (leerling aan het Conservatorium van Brussel), leert je eind augustus en in september 

drummen (5 lessen) in JOC de PIT, Kursaallaan 28. De precieze lesmomenten regelt Victor met elke 

cursist apart. Studenten: 40 euro (5 lessen), anderen 50 euro. Voel je je geroepen? Zend dan een mailtje 

(met naam, adres, tel/gsm nr. en geboortedatum) naar jeugddienst@koksijde.be. 

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sint-Idesbald zingt… 

Het Grardplein is op zaterdag 19 augustus het decor voor zangevenement Sint-Idesbald zingt. Vanaf 19 

u. staan Wim Leys & @fundum 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. Hier is het publiek de ster van de avond! 

 

Oproep podiumzangers 

De dienst Toerisme zoekt voor 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 toerisme@koksijde.be met vermelding van naam, 

telefoonnummer en leeftijd, of bel 058 51 29 10. 

 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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De Gidsen in concert 

De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen - waarover de gemeente Koksijde het peterschap voert - 

brengt op donderdag 24 augustus om 19.30 u. in de O.L.V.-ter Duinenkerk een zomerconcert onder 

leiding van kapitein-kapelmeester Yves Segers. Op het programma volgende werken: de ouverture van 

De Verkochte Bruid (Smetana), het Pianoconcerto (Gershwin) met solist Liebrecht Vanbeckevoort aan de 

piano, Praise Jerusalem (Alfred Reed), Romeo en Julia (Tsjaikovski), Mars van het 1e Regiment Gidsen 

(J.V. Bender). Toegang: 25 euro aan de kassa, 20 euro in voorverkoop (kaarten bij de dienst Toerisme) 

of door storting van het correcte bedrag op rek. nr. BE26 0680 4553 2029 met vermelding “concert 

Gidsen 24/08 x pers. op naam….”.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Magisch shoppen in de Zeelaan 

Op zaterdag 26 augustus organiseert de dienst Toerisme i.s.m. Hartje Koksijde een magische 

shoppingdag in de winkelstraat aan zee. Van 11 tot 18 u. kan je er doorlopend genieten van 

muziek, magie en acrobatie. 

 

Professionele circusgroepen bieden een gevarieerde combinatie van muziek en meerdere circusnummers 

zoals steltlopen, jongleren, diabolo, eenwielfietsen en ballopen. De goochelaar trakteert de bezoekers op 

een portie interactief goochelwerk met een vleugje humor en magie. Op een ludieke manier wordt het 

publiek bij de act betrokken. Op een duizelingwekkende hoogte bedwingt een koorddanser de 

zwaartekracht. Het publiek kan zelf oefenen op lage koorden en zo beseffen wat het betekent daarop te 

balanceren. 

In een magisch decor nemen lieftallige miniatuurpaardjes je mee in een sprookje. Ze toveren een 

glimlach op elk gezicht. De kinderen kunnen genieten van een ritje in een aangespannen koets, en 

worden ook getrakteerd op gratis grime en ballonplooien. Een draaiorgeltje met sfeervolle muziek zorgt 

voor feeërieke nostalgie. 

Heel wat handelszaken verrassen je met een leuk circus-hebbedingetje, waarmee je kans maakt op een 

kortings- of cadeaubon. 

Met steun van het Agentschap Ondernemen en Vlaanderen in Actie. 

 

Info:  

dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

058 51 29 10 

www.visitkoksijde.be 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomers Klassiek in kapel Rozenkrans 

In augustus presenteert c.c. CasinoKoksijde een week lang licht klassieke concerten onder de 

noemer Zomers Klassiek. Licht klassiek, dat betekent bekende composities van nog bekendere 

componisten vertolkt door klasse-ensembles. De reeks concerten vindt plaats in het stemmige 

kader van de kapel Rozenkrans (Albert I-laan) in Oostduinkerke. Aanvang 19.30. u. 

 

* Dinsdag 22 aug.: Mosa Trio 

Schumann, Schubert en Ravel. Of de stukken nu mijmerend of speels klinken, het jonge Nederlands-

Belgische pianotrio Mosa Trio weet het publiek bij elk deel mee te trekken tot het de noten bijna vóelt. 

Het Mosa Trio is goed in het creëren van een verhaal. Het brengt vertolkingen van klassieke muziek met 

een grote expressie en veel innerlijke diepgang. 

 

* Woensdag 23 aug.: Duo Levy-Idmtal 

Mozart, Grieg en Szymanowski. Violiste Maya Levy en pianist Matthieu Idmtal vormen samen het Duo 

Levy-Idmtal. Hun samenspel wordt omschreven als pure magie. Maya’s vioolspel is dromerig en delicaat, 

haar persoonlijkheid sterk en uitgesproken. Het pianospel van Matthieu, romanticus pur sang, is poëtisch 

en uiterst fijngevoelig. Toen deze twee topmusici elkaar vonden in het kamermuziekrepertoire 

resulteerde dat in internationale successen. 

 

* Vrijdag 25 aug.: BOHO4 

Mozart, Stravinsky, Shostakovich en Dvořák. Vier muzikanten uit het ensemble BOHO Strings, een 

eclectische groep van hoog-getalenteerde strijkers opgericht door David Ramael, vormen samen BOHO4 

en sluiten de concertreeks Zomers Klassiek in schoonheid af. 

 

Tickets per concert 10 euro of 5 euro voor -26 jarigen, via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 
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Groepswandelingen voor senioren 

Op 9 mei werd het gloednieuwe zitbankenwandelpad Zet je mo nére geopend in Koksijde. Tijdens de 

zomermaanden juli en augustus organiseert het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis wekelijks op 

dinsdag een wandeling in groep, ideaal om op een gezonde manier nieuwe mensen te leren kennen. Men 

kan kiezen tussen de hele route (5 km) of een stukje ervan (ca. 2,5 km). Aangezien de volledige route 

verhard is en er om de 300 m een zitbank staat, is ze ook perfect toegankelijk voor mensen die wat 

moeizamer stappen of minder mobiel zijn (mensen met een rollator, een rolstoel). 

 

Data: op dinsdagen 4, 18 en 25 juli, 1, 8, 22 en 29 aug., telkens om 14.30 u., afspraak ingang Sociaal 

Huis. Reserveren bij katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. Vermeld duidelijk of je 

hulp wenst van een vrijwilliger (rolstoel duwen, begeleiden aan de arm, …). Na de wandeling 

mogelijkheid om samen wat te drinken in de cafetaria van WZC Dunecluze. Samen stappen, 

eenzaamheid schrappen! 

Foto 
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Twee wandelingen in nog niet opengestelde natuurgebieden 

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid plant in de zomer twee 

wandelingen in natuurgebieden die het Vlaams Gewest recent aankocht en die momenteel 

(nog) niet toegankelijk zijn voor het publiek: in de Oostvoorduinen-Oost in Oostduinkerke en 

in de Belvédère in Koksijde. 

 

Oostvoorduinen-Oost 

Zondag 16 juli, start om 14 u. aan de Karthuizerstraat t.h.v. de parking van Sun Parcs die het 

dichtst bij de Nieuwpoortsteenweg ligt. 

In het kader van het LIFE+ Natuurproject FLANDRE werden ruim 15 ha van het 60 ha groot natuurgebied 

Oostvoorduinen aangekocht, werd een beheerplan uitgewerkt en werden hier tijdens het winterhalfjaar 

2016-2017 over zo’n 2 ha natuurherstelwerken 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. 

De Oostvoorduinen maken deel uit van een laag golvende kopjes-duinengordel die tijdens de vroege 

middeleeuwen ontstond langs de zuidwestelijke oever van de toenmalige IJzermonding. Tijdens de 

wandeling gaat de aandacht naar de rijk bloeiende duingraslanden en naar de resultaten van al gevoerd 

natuurbeheer (maaien en begrazing door runderen). De beheermaatregelen voor de toekomst komen ook 

aan bod. 

 

Belvédère 

Zaterdag 12 augustus, start om 14 u. op de Carrefour-parking (rotonde Vandammestraat 

/Strandlaan). 

Het gewestelijk natuurdomein Belvedère omvat enerzijds hoge duinen en anderzijds laaggelegen weiden 

die samen een van de laatste duin-polderovergangen of binnenduinranden van de Westkust die nog niet 

onderbroken zijn door een verharde weg en/of lintbebouwing. In het kader van het LIFE+ Natuurproject 

FLANDRE is er voor de Belvedère nu een beheerplan. Daarin ligt de klemtoon op het herstel en de 

instandhouding van vooral mosduinen en duingraslanden. Dat kan door verwijdering van diverse 

exotische struik- en boomsoorten die de waardevolle en kwetsbare natuurlijke duinbegroeiing bedreigen. 

 

Info: www.lifeflandre.be, projectmanager jeanlouis.herrier@lne.vlaanderen.be 

 

Foto’s 

De Oostvoorduinen in Oostduinkerke. 

De Belvedèreduinen in Koksijde. 
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IWVA houdt opendeurdag 

De Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht houdt op zaterdag 26 

augustus van 10 tot 17 u. opendeur op de diverse plaatsen waar de maatschappij activiteiten 

ontplooit. 

Op het grondgebied van Koksijde worden het Waterproductiecentrum Torreele (Langeleedstraat 14A) en 

de watertoren Groenendijk (Nieuwpoortsteenweg) opengesteld. In Torreele krijgen de bezoekers een 

rondleiding. Tegelijk zal Aquafin ook de Rijkswaterzuiveringsinstallatie Wulpen openstellen. In Groenendijk 

kunnen de bezoekers de watertoren beklimmen (er is geen lift) en boven genieten van het uitzicht als het 

mooi weer is. 

Verder is ook het domein Cabour (Adinkerke), inclusief museum, die dag toegankelijk. Daar herdenkt de 

IWVA het feit dat er een eeuw geleden een waterwinning werd aangelegd om de troepen aan het WO I-

front te bevoorraden. 

Info: www.iwva.be 

 

Foto 

De watertoren op Groenendijk is op zaterdag 26 augustus toegankelijk ter gelegenheid van de 

IWVA-opendeurdag 
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Oude gemeenteschool van Wulpen ruimt plaats voor zes 
koopwoningen 

De oude gemeenteschool van Wulpen is eind mei gesloopt. Op de vrijgekomen ruimte zal de 

Woonmaatschappij IJzer & Zee (WIJ&Z) zes sociale koopwoningen voor jonge gezinnen 

realiseren. Achter de kerk bouwt de maatschappij ook veertien koopwoningen. 

De zes nieuwe woningen op de Dorpsplaats hebben een living met open keuken, berging en toilet en 

boven drie slaapkamers, badkamer en een tweede toilet. Achteraan heeft elke woning nog een tuin en 

garage. Er is ook een extra garage voor de gemeentelijke groendienst. 

In overleg met het gemeentebestuur besliste de bouwmaatschappij om de wilde kastanjeboom (Aesculus 

hippocastanum) te behouden. Dit soort boom was typisch voor de speelplaats van een school. 

Voorzitter Frans Verhegge van WIJ&Z: “We gingen te rade bij een boomchirurg die vaststelde dat de 

boom tussen 80 à 100 jaar oud is. Hij constateerde dat de stamvoet aangetast is door de Tonderzwam en 

ook de kastanje-mineermot is aanwezig. Om de boom in het woonproject te kunnen opnemen is een 

beheersplan opgesteld dat in de eerste fase al leidde tot een eerste snoei. De moeilijkste opdracht wordt 

het verwijderen van de tegels rondom de boom, zonder schade aan de wortels te veroorzaken. De kosten 

voor het behoud van de boom bedragen ca. 11.000 euro.” 

Het bouwproject is ontworpen door Architecten Geldhof–Decoene uit Koksijde. Dankzij de goede isolatie 

zullen de verwarmingskosten laag zijn. Er gaat ook bijzondere aandacht naar de ventilatie. 

Het project kost ca. 1 miljoen euro. De gemeente stelde de grond tegen een betaalbare prijs ter 

beschikking van de WIJ&Z. Na de recente afbraak zal de bouw van de huizen in het najaar 2018 starten. 

Als alles vlot loopt, zullen de woningen tegen het najaar van 2019 aan de kandidaat-kopers toegewezen 

worden. 

Personen die willen inschrijven op de wachtlijst voor een koopwoning, kunnen zich wenden tot de 

Woonmaatschappij IJzer & Zee, 058 31 22 40 of info@ijzerenzee.be. 

Info: www.ijzerenzee.be. 

 

Foto 

V.l.n.r. voorzitter Frans Verhegge van de Woonmaatschappij IJzer & Zee, burgemeester Marc Vanden 

Bussche en schepen Albert Serpieters van Huisvesting. 

 

Foto 

De oude gemeenteschool van Wulpen is niet meer. De beeldbepalende Aesculus hippocastanum blijft 

behouden. 
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Jeugddienst zoekt figuranten 

Voor een Halloweenproject in het najaar gaat de jeugddienst van Koksijde op zoek naar figuranten 

(tussen 17 en 30 j.). De voorkeur gaat naar mensen met toneelervaring, maar iedereen met een gezonde 

dosis enthousiasme maakt kans. Het project loopt van vrijdag 27 oktober tot dinsdag 31 oktober. 

Voorbereidingen vanaf ’s middags, uitvoering ’s avonds van 18 tot 22.30 u. De jeugddienst voorziet 

vrijwilligersvergoedingen. 

Volgende personages dienen uitgebeeld: pastoor (2, m) / dokter (1, m) / verpleegster (3, m/v) / non (3, 

v) / patiënt (6, m/v). Kandidaturen worden via jeugddienst@koksijde.be tot 31 juli ingewacht. 

Foto 
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Archiefdienst zoekt vrijwilligers voor digitalisering 
glasnegatieven 

In 2011 kreeg de gemeente Koksijde het archief en de documentaire verzameling van de Regionale 

Heemkring Bachten de Kupe uit Izenberge in bewaring. De collectie bevat o.a. kilometers documenten, 

duizenden boeken, tienduizend foto’s, dia’s en ander beeldmateriaal zoals glasnegatieven. 

Omdat deze glasnegatieven heel kwetsbaar zijn wil de archiefdienst ze digitaliseren. Heb je een paar 

uurtjes vrije tijd, bekijk je graag oude foto’s dan kan je de archiefdienst misschien helpen. De dienst 

zoekt namelijk vrijwilligers die aan dit project willen meewerken. De dikwijls onherkenbare 

glasnegatieven, negatieven of dia’s worden via de negatiefscanner omgezet in prachtige, nooit geziene 

beelden. Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben met scanners of computers, enthousiasme is meer 

dan voldoende. 

Interesse? Contacteer 058 53 30 71, archief@koksijde.be (gemeentehuis -1)! 

 

Foto  
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