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Persuitnodigingen  

• Donderdag 8 juni om 10 uur:   

persconferentie 45ste editie van de vierdaagse van de Ijzer – c.c. CasinoKoksijde 

 

• Vrijdag 16 juni om 19 uur:  

aanstelling van de nieuwe Mieke Garnaal en haar eredames - zaal Witte Burg 

Oostduinkerke 

 

• Zaterdag 17 juni: 

 

➢ Om 10.00u.: eerstesteenlegging kennel Vrienden der Blinden met speech van de 

burgemeester om 11 uur 

 

➢ Om 10.30u.: huldiging 10 jaar gemeentehuis met fotomoment in de nieuwe bureaus 

en eerste inburgeringsceremonie van de dienst [W]integratie – raadzaal Kokpit 

 

Op 26 januari 2005 werd de symbolische “eerste steen’ van het nieuw gemeentehuis gelegd. Op 9 

september 2006 vond de officiële opening van het nagelnieuwe gebouw plaats en uiteindelijk konden op 

maandag 5 maart 2007 alle diensten starten. Dat is nu 10 jaar geleden. Het gemeentehuis groeit 

echter nog steeds en recent werden er ook twee relatief nieuwe diensten gehuisvest. 

De dienst [W]integratie is een samenwerking tussen de gemeente De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en 

Veurne. Het werd opgericht in 2016 en heeft als taak de integratie van nieuwkomers/anderstaligen in de 

verschillende gemeenten te bevorderen. In Koksijde is Anke Inghelbrecht de integratieambtenaar 

die instaat voor de ontwikkeling, opvolging en uitvoering van dit project. Ze doet dat samen met de twee 

brugfiguren Wendy Degraeuwe en Els Neyrinck.  

De ander plaats wordt ingenomen door Patricia Beddeleem, sinds 15/09/2014 beleidsmedewerker 

onderwijs. Zij coördineert en versterkt het netoverschrijdend overleg met alle onderwijspartners en 

geeft vorm aan het flankerend onderwijsbeleid in Koksijde. Daarnaast adviseert zij het schoolbestuur en 

de directies van de gemeentelijke onderwijsinstellingen omtrent de onderwijswetgeving en het 

personeelsbeleid binnen het onderwijs. 

 

➢ 11.30u.: viering 50 jaar Orde van de Paardenvisser & ontvangst nieuw bestuur 

Kokos en Wulloks – Raadzaal de Kokpit 

Kokos & Wulloks is de naam van de gemeentelijke adviesraad voor internationale samenwerking. Deze 

raad werd in 2002 opgericht ter ondersteuning van het gemeentelijke beleid inzake internationale en 

ontwikkelingssamenwerking. De heer Eric Delanghe is de nieuwe voorzitter in opvolging van Christine 

Monsieur-Devliegher die op 28/10/2016 overleden is. Mevrouw Mieke Mutton is de nieuwe 

penningmeester en volgt Marc Mortier op. De heer Marc Mortier wordt die dag ook gevierd en bedankt 

voor zijn jarenlange inzet.  
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➢ Namiddag: viering 15 jaar bestaan toneelgezelschap in ’t Bloote 

13.30 uur: vertrek aan de Canadahoeve met paard en kar 

14.00 uur: aankomst visserijmuseum (verwelkoming met drankje in de Honoré Looneszaal en rondleiding 

in het museum). Contactpersoon: Marc Vileyn - toneelgezelschap in 't Bloote - 15 jaar bestaan 

(0475/344 983 - marc_vileyn@telenet.be) 

 

• Vrijdag 23 juni om 11 uur:  

Persconferentie en exclusieve preview van de expo ‘Good Boy Bad Boy’ in het 

Kunstencentrum Ten Bogaerde in aanwezigheid van Keren Detton, directrice van FRAC en curator 

van deze expo.  

Programma:  

o 11 uur: verwelkoming door burgemeester Marc Vanden Bussche en schepen van cultuur Rita Gantois 

o 11.10u.: inleiding door Keren Detton directrice van het Frac Nord-Pas de Calais en curator van de 

tentoonstelling Good Boy Bad Boy. De opzet van de tentoonstelling en de kunstwerken worden 

toegelicht in het Frans (vertaling mogelijk naar het NL) 

o 12 uur: interviews met Keren Detton (FR) – curator, directrice Frac, Chantal Grard (NL/FR) – 

stichting Grard, Niko Goffin (NL/FR) – diensthoofd Cultuur en Erfgoed.   

o Aansluitend receptie. 

 

Indien u aanwezig wenst te zijn op deze persconferentie, gelieve dan te mailen naar 

cultuur@koksijde.be vóór 2 juni.  

Meer info i.v.m. de expo: zie overzicht tentoonstellingen en persbericht. 

 

• Woensdag 28 juni om 11 uur:  

officiële eerste steenlegging van het nieuwe politiehuis aan het Sociaal Huis Koksijde 

(naast de site van het nieuwe politiehuis), Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde. 

=> Uitnodiging politiezone Westkust 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen  

 
• Cabin Art: Storm – 03/06-17/09 

Zaterdag 3 juni om 11 uur vindt de officiële opening plaats van de tentoonstelling Cabin Art door 

Rita Gantois, schepen van Cultuur, op de Zeedijk (ter hoogte van het George Grardplein) in Sint-

Idesbald. Graag uw aanwezigheid bevestigen uiterlijk woensdag 31 mei aan de dienst Cultuur & 

Erfgoed, t. 058 53 34 40 of cultuur@koksijde.be 

 Persbericht p. 11 

 

• Tentoonstelling Brecht Ledene – 17/06-30/07 

Van zaterdag 17 juni tot en met zondag 30 juli 2017 loopt er in galerie Welnis (Toerismekantoor 

in Oostduinkerke), Astridplein 6, een tentoonstelling van Brecht Ledene (beeldhouwkunst).  

De tentoonstelling is vrij toegankelijk van 10-12 uur en 13.30-17 uur. Gesloten op 

zondagvoormiddag. De vernissage vindt plaats op vrijdag 16 juni  om 18.30 uur in galerie 

Welnis, toerismekantoor - Astridplein 6 in Oostduinkerke.  

 

• Playmobil-expo: Idesbald leeft! – 17/06-10/09 

In het Abdijmuseum Ten Duinen loopt van 17 juni tot 10 september de expo Idesbald leeft!. Niet 

zomaar een expo, maar een expo in Playmobil! De vernissage vindt plaats op vrijdag 16 juni om 

20 uur (uitnodiging volgt). 

 Persbericht en affiche 

 

• Expo Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog - 22/06- 16/07 

Van donderdag 22 juni tot en met zondag 16 juli 2017 loopt er in de Keunenkapel, H. 

Christiaenslaan 40, Sint-Idesbald, een tentoonstelling van Sam Vanoverschelde: Soldatengraven, 

heldenhulde en de Groote Oorlog. De tentoonstelling is elke dag vrij toegankelijk van 14-18 uur, 

behalve op maandag. De vernissage vindt plaats op woensdag  21 juni om 19 uur in de 

Keunekapel, H. Christiaenlaan 40 in Sint-Idesbald. 

 

• Zaterdag 24 juni om 11 uur: openingsvernissage expo Good Boy Bad Boy 

Kunstencentrum Ten Bogaerde (collectie Frac Nord-Pas de Calais) met de Amy 

Winehouse Tribute band.  

De expo Good Boy Bad Boy geeft een overzicht van de sociale en psychologische betekenis van 

het portret in de kunst van 1970 tot heden. De invloed van de moderne media, met de opkomst 

van popmuziek en iconen als Amy Winheouse of David Bowie, drukken hun stempel op de kunst. 

De gerestaureerde schuur van Ten Bogaerde en de abtskapel zijn de historische decors voor een 

selectie uit de collectie van het Franse regionale fonds voor hedendaagse kunst. Keren Detton 

(directrice van het Frac) is de curator van Good Boy Bad Boy.  

 Uitnodiging volgt.   

mailto:cultuur@koksijde.be
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• 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. 

 Meer info (vernissage) volgt.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Levensloop Koksijde: 24 uur in beweging tegen kanker -
vierde editie wordt top! 

Het comité van Levensloop is er helemaal klaar voor: op 27 en 28 mei 2017 gaat de vierde 

Levensloop op Koksijdse bodem door. Plaats van het gebeuren is het sportpark van Koksijde-

Dorp. Dat het een top-editie wordt, staat nu al vast!  

 

De teller schittert nu al: de 50.000 euro wordt zó gehaald. Een horde vrijwilligers staat klaar om alles 

mee in goede banen te leiden. Het verwenpaleis zal méér dan 70 vechters ontvangen. Het 

verwenprogramma is veelbelovend. De teams zijn er helemaal klaar voor. Naast de activiteiten doorheen 

het jaar, zorgen ze ook op het terrein voor de nodige animo. Artiesten van eigen bodem, en van een stuk 

daarbuiten, kleuren het geheel met optredens, zang, dans en muziek…   

 

We zijn ook fier om naast professor Mottrie, onze tweede peter voor te stellen: Paul Bruna, dank zij wie 

ons eigenste Levenslooplied tot stand kwam.  

 

Kortom, Levensloop Koksijde wordt opnieuw een knaller van een 24 uur durend spektakel. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bouw van 23 bejaardenflats in Dorpstraat start voorjaar 
2018 

De Woonmaatschappij IJzer & Zee heeft de bouwvergunning op zak voor de realisatie van 23 

bejaardenflats in de Dorpstraat in Oostduinkerke. Dat betekent dat de bouw van het project in 

het voorjaar 2018 zal beginnen. 

Schepen Albert Serpieters van Huisvesting beklemtoont dat er in onze gemeente veel senioren wonen die 

moeten leven van een klein pensioentje. “Er worden al veel serviceflats gebouwd in Koksijde, maar wij 

moeten ook denken aan de bejaarden die zich dat niet kunnen veroorloven. Deze sociale 

seniorenwoningen in de Dorpstraat in Oostduinkerke komen daar aan tegemoet”, aldus de schepen. 

Het project bevindt zich in het centrum van Oostduinkerke-Dorp. De bewoners  zullen er binnen een 

straal van 150 meter alles vinden wat ze nodig hebben: bakker, beenhouwer, apotheek, kruidenier. 

 

Op maat 

De bejaardenflats zijn op maat gesneden van de senioren. Voorzitter Frans Verhegge van 

Woonmaatschappij IJzer & Zee beschrijft ze: “De flats zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van een 

douche met lage instap. Alle flats hebben een leefruimte met open keuken, berging, toilet. Er zijn tien 

flats met twee slaapkamers en dertien met één slaapkamer. Daarnaast is er een ondergrondse parking 

voorzien die met de lift bereikbaar is. Alle appartementen zijn vlot bereikbaar via passerellen en worden 

bediend door één lift. Er is een extra berging per appartement in de kelder. In de kelder vind je ook de 

fietsenstalling.” 

 

Info 

De ontwerper van het project is Janis Fillieux uit De Panne. Woonmaatschappij IJzer & Zee investeert 

ongeveer 3.530.000 euro in deze verwezenlijking. 

Personen die zich willen inschrijven voor een bejaardenflat, kunnen zich wenden tot de loketten van 

Woonmaatschappij IJzer & Zee, 058 31 22 40 of een mail sturen naar info@ijzerenzee.be. 

Alle info ook op www.ijzerenzee.be. 

 

Foto 

Schepen Albert Serpieters van Huisvesting en voorzitter Frans Verhegge van Woonmaatschappij IJzer & 

Zee 

 

Beeld van de gevel 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@ijzerenzee.be


 

P 9/28 

Voor het eerst in Koksijde: Bunkerdag! 

Op zondag 11 juni staat in Vlaanderen de eerste editie van Bunkerdag op het programma. De 

focus van dit initiatief ligt op de Tweede Wereldoorlog. Daarom pakt Koksijde uit met een 

bunker van het Weerstandsnest Waldersee in Oostduinkerke. 

Op Bunkerdag – een initiatief overgewaaid uit Nederland – kom je alles te weten over het 

weerstandsnest, de bouw en de functie van de geschutsbunker. Wandel met een gids doorheen de site 

van Waldersee naar de flankeringskazemat. Deze interessante site ligt in het natuurgebied 

Zeebermduinen in Oostduinkerke. Via een steil en schilderachtig pad doorheen de duinen brengt de gids 

je tot bij de grootste bunker van het complex. Wandelingen om 10, 11, 14, 15, 16 en 17 u. 

Inschrijven noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40 vóór 8 juni. 

 

Info: www.raversyde.be  

 

Foto 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Expo’s eindeschooljaar WAK 

Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoekacademie hun werk van het afgelopen 

academiejaar tentoon. De expo’s bieden een mooi overzicht van hun creaties. Iedereen is 

welkom op de vernissages. 

* Middelbare graad en initiatie volwassenen, zolderverdieping en De Gaanderij (hoofdgebouw, 

Veurnelaan 109) 

Vernissage op vrijdag 2 juni om 17.30 u., open op zaterdag 3 juni van 14 tot 18 u. 

* Lagere graad, Kapel Ster der Zee (Kon. Baan) 

Vernissage op vrijdag 16 juni om 17.30 u., open op zaterdag 17 en zondag 18 juni, telkens van 14 tot 18 

u. 

* Cursisten hogere en specialisatiegraad, hoofdgebouw en Kapel Ster der Zee (Kon. Baan) 

Vernissage op vrijdag 23 juni om 19 u. in De Gaanderij, open op zaterdag 24 en zondag 25 juni van 14 

tot 18 u. 

 

Info:  

WAK, Veurnelaan 109 in Sint-Idesbald 

T 058 53 27 00 

westhoekacademie@koksijde.be 

www.westhoekacademie.be 

 

Foto 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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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 opening, zaterdag 3 juni, kan men vanaf 9.30 u. enkele deelnemende kunstenaars live aan het 

werk zien. Bezoekers worden tijdens de hele duur van de expo uitgenodigd hun favoriete strandcabine 

aan te duiden op een formulier (bij de dienst Toerisme in Sint-Idesbald). Na de tentoonstelling zal loting 

een winnaar kiezen. 

Van 3 juni tot 17 september langs de Zeedijk in Sint-Idesbald, gratis. Org.: handelaarsbond K-Baaldje, 

i.s.m. de dienst Cultuur & Erfgoed en de gemeentelijke VVV. 

 

Foto 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Herdenking Zoeaven 

Op pinkstermaandag 5 juni herdenkt Koksijde de 8.000 Franse Zoeaven die in de Westhoek 

hun leven lieten in WO I. De herdenking wordt opgeluisterd door de Zoeaven van Walcourt. 

Om 10 u. bloemenhulde aan het Frans militair kerkhof in Koksijde-Dorp en om 11 u. bloemenhulde en 

toespraken aan het Zoeavenmonument in Koksijde-Bad. 

Om 11.30 u. optocht met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van het Zouavenmonument via de 

Zeedijk naar het gemeentehuis in de Zeelaan, waar het defilé plaatsvindt. 

 

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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Playmobil-expo: Idesbald leeft! 

In het Abdijmuseum Ten Duinen loopt van 17 juni tot 10 september de expo Idesbald leeft!. 

Niet zomaar een expo, maar een expo in Playmobil! 

Achthonderdvijftig jaar geleden, in 1167, begon de verering van abt Idesbald. Zes historische scenes in 

Playmobil laten zien hoe die verering groeide in de Vlaamse en Noord-Franse kuststreek. Zoveel 

speelgoedmannetjes zag je vast nog nooit bij elkaar! 

De monniken schreven na Idesbalds dood verschillende mirakelen aan hem toe. In 1894 verklaarde de 

paus hem zalig en de badplaats Zeepanne-Baden kreeg de naam Sint-Idesbald. Vandaag hebben 

sommige vissers nog steeds een afbeelding van hun beschermer op hun schip om het van ongelukken te 

behoeden…  

Ontdek het in het abdijmuseum vanaf zaterdag 17 juni. Een expo voor jong en oud. 

De vernissage vindt plaats op vrijdag 16 juni om 20 uur (uitnodiging volgt). 

Gratis toegang voor Koksijdenaars. 

Foto 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@tenduinen.be


 

P 14/28 

Sociaal Huis start Mantelzorgcafé 

Het Sociaal Huis start op maandag 2 oktober een nieuw initiatief: het mantelzorgcafé. Daar 

kunnen mantelzorgers terecht voor ontmoetingen met andere mantelzorgers, voor informatie 

en voor een luisterend oor. De voorbereidingen zijn nu al aan de gang.  

Voor mantelzorgers die graag willen meedenken, zijn er bijeenkomsten op vrijdag 2 juni en 

dinsdag 27 juni (14-16.30 u.) in zaal De Brug (naast het Sociaal Huis). 

Vrijdag 23 juni is de dag van de mantelzorger. Wie aan mantelzorg doet verdient het om eens in het 

zonnetje gezet te worden. Misschien ben ook jij mantelzorger, maar wist je dat zelf niet? Je vindt het 

immers vanzelfsprekend dat je de zorg draagt voor je kind met een beperking, voor je chronisch zieke 

partner, voor je dementerende vader, voor je zorgbehoevende vriendin…? 

Mantelzorg is de zorg die mensen geven aan familieleden, vrienden of buren die tijdelijk of permanent 

hulpbehoevend zijn als gevolg van en fysieke of verstandelijke beperking of een psychische aandoening. 

Mantelzorg kan zeer intensief zijn (24/24), maar ook eerder beperkt. Een mantelzorger kan heel jong 

zijn, maar ook heel oud. Zonder mantelzorg zouden vele zorgbehoevenden niet thuis kunnen blijven 

wonen. De mantelzorger vervult een belangrijke rol in onze samenleving. 

 

Centrale plaats 

Ons Sociaal Huis startte een samenwerking met de vzw !DROPS om na te gaan hoe men de best 

mogelijke ondersteuning aan mantelzorgers kan bieden. Uit werksessies met mantelzorgers blijkt dat ze 

nood hebben aan een centrale plaats waar ze terecht kunnen voor praktische en mentale steun. De 

mantelzorger wordt soms geconfronteerd met heel praktische problemen, maar ook met existentiële 

vragen. Wat zijn hun rechten en die van de persoon waarvoor ze zorgen? Waar vinden ze raad? 

Hulpmiddelen? 

Ze vinden steun in contact met andere mantelzorgers, omdat die het best begrijpen wat ze meemaken. 

Met enige schroom geven ze toe dat ze ook af en toe eens wat tijd nodig hebben voor zichzelf. Deze 

werksessies hebben veel naar boven gebracht. 

 

Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten op vrijdag 2 juni en dinsdag 27 juni zijn bedoeld om onder mantelzorgers samen de 

start van een mantelzorgcafé in Koksijde uit te werken. Wie belangstelling heeft om aan het project mee 

te werken is dus welkom op die bijeenkomsten. Wel graag inschrijven via het onthaal van het Sociaal 

Huis (Ter Duinenlaan 34), 058 53 43 10, info@sociaalhuiskoksijde.be. 

Maandag 2 oktober  zal het eerste mantelzorgcafé een feit zijn. Meer info in Tij-dingen september. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Seniorensportdriedaagse: fietsen, wandelen, petanque 

Sporten en bewegen is belangrijk, ook voor senioren. Daarom organiseert de 

seniorenadviesraad in juni weer de Seniorensportdriedaagse, in samenwerking met de 

sportdienst van Koksijde. 

 

Maandag 12 juni: fietsen 

Ca. 30 km aan een gezapig tempo en met tussenstop, verzamelen vanaf 13.30 u. aan de zaal voor 

vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp), vertrek om 14 u. Inschrijving aan de start. 

 

Dinsdag 13 juni: duinenwandeling 

Ca. 6 km, ontdek de mooiste plekjes van de Koksijdse duinen met begeleiding van Johan Depotter, 

stapschoenen aantrekken, start om 14 u. op het Marktplein. 

 

Dinsdag 13 juni: wandeling voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen 

Een wandeling langs de zitbankenroute, speciaal voor minder mobiele senioren, rolstoelgebruikers en 

gebruikers van een rollator. Start om 14 u. op het Marktplein. 

Wie wil deelnemen maar begeleiding nodig heeft (een arm, iemand om de rolstoel te duwen), kan dit 

vooraf vragen via 058 53 43 10. 

 

Donderdag 15 juni: petanque 

Individuele inschrijving MELE-MELO, start om 13.30 u in de Bolledroom, sportpark Hazebeek in 

Oostduinkerke, vooraf inschrijven noodzakelijk. 

 

Voor alle activiteiten geldt: 

Deelname 2 euro per activiteit, verzekering en drankje inbegrepen. Vooraf inschrijven is nodig, uiterlijk 

op 8 juni bij katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 10, Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34), 

met vermelding welke activiteit(en) je kiest. 

Foto 

 

Opening sportstranden 

Vanaf zaterdag 10 juni is er weer sportaccommodatie op drie verschillende sportstranden in Koksijde: in 

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

naast het Astridplein. Op elk strand staan voetbaldoelen en volleybalnetten die door iedereen vrij te 

gebruiken zijn, wel zelf een bal meebrengen. De doelen en netten blijven er staan tot eind september. 

Foto 
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Kermis in Koksijde-Dorp 

De geur van smoetbollen, de fluze trekken, de kriebels in de buik in de boksoto’s, de opwinding van het 

kiezen bij het eendjesvissen,…  Zo vele leuke kinder- en jeugdherinneringen zijn verbonden met de 

kermis in het dorp. Kom naar de kermis met kinderen, ouders en grootouders en maak een leuke 

kermisfoto om door te mailen naar communicatie@koksijde.be. 

 

Zaterdag 10 juni 

- 17 u., dienst voor de overleden parochianen en bloemenhulde aan het monument op het Hegerplein, 

optreden van de Oud-IJslandvaarders en de Juttertjes. Rondgang in plaatselijke herbergen. 

- Vanaf 18 u., kermisbarbecue (15 euro) in herberg El Dia, org. El Fuerte, 0496 68 71 12 

 

Zondag 11 juni 

- 6-18 u., 34ste Rommelmarkt 

 

Donderdag 15 juni 

- 14-17 u., Oostduinkerke, Witte Burg, seniorendansnamiddag t.g.v. van Koksijde-kermis, info en org. 

Seniorendansgroep De Golfbrekers, 058 51 23 97 

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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Kunstencentrum Ten Bogaerde brengt expo Good Boy Bad 
Boy 

Het Kunstencentrum Ten Bogaerde brengt van 24 juni tot 24 september 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 (de zomertentoonstelling in NAVIGO - Nationaal Visserij-museum Oostduinkerke). 

 

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. Deze kunstenaars zijn: Mario Merz, Bruce Nauman, Hedi Slimane, Micol Assaël, 

Christophe Boulanger, Babak Ghazi, Urs Lüthi, Giulio Paolini, Joachim Schmid, Meredyth Sparks en 

Margot Zanni. 

De invloed van fotografie, videokunst en collages op het portret wordt in de gerestaureerde schuur van 

Ten Bogaerde onder de loep genomen. Hoe word jij door de hedendaagse iconografie beïnvloed? 

Verandert de expo Good Boy Bad Boy jouw manier van kijken naar het portret? 

Grard - Ook de vaste collectie in de George Grardzaal is toegankelijk. 

 

Open - Van 24 juni tot 24 september van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 18 u., zaterdag en zondag van 

10 tot 18 u., Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan), 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be. 

• Persconferentie op vrijdag 23 juni om 11 uur (zie persuitnodigingen en 

tentoonstellingen) 

• Openingsvernissage expo Good Boy Bad Boy op zaterdag 24 juni om 11 uur met de Amy 

Winehouse Tribute Band (uitnodiging volgt) 

 

Toegang - Gratis voor inwoners van Koksijde, tweederesidenten (op vertoon K-pas), ≤12 j., begeleider 

persoon met beperking, leerkrachten (op vertoon lerarenkaart), ICOM/VMV/FTG/Toerisme Vlaanderen op 

vertoon combiticket Musea Koksijde/Museumpas Koksijde, op Open Museumdag (1ste zaterdag van de 

maand). 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed 

www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

Affiche 
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Weekend 24/25 juni 2017: 68ste Garnaalfeest in 
Oostduinkerke 

 

VRIJDAG 16 JUNI 

- 19 u., zaal Witte Burg, traditionele Paardenvissersavond met receptie (cava, vers gekookte garnaaltjes, 

garnaalsoepje, hapje), optreden van Mariette Crevette / 20 u., afscheid Mieke Garnaal en eredames 2016 

en aanstelling Mieke Garnaal met eredames 2017 / 20.30 u., visbuffet / dansavond / prijs 35 euro, 

kaarten bij de paardenvissers of dienst Toerisme, Zeelaan 303, of door storting tot 13 juni op rek. BE51 

7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de VVV Koksijde-Oostduinkerke (org. de Oostduinkerkse 

Paardenvissers) 

 

ZATERDAG 24 JUNI 

- 7-15 uur, Witte Burg, start van de paardenvisserswandeltocht (1,10 euro voor leden wandelclubs, 1,50 

euro voor niet-leden) 

- 8 u., start van het beeldhouwen van de grote ijssculptuur in een garnaalvisser te paard 

De kunstenaars van Sculpture Events Europe zullen ter plaatse een garnaalvisser te paard uit blok ijs 

houwen. Voor de Kijkers is er een leuke wedstrijd. Een plastic garnaal zit verborgen in het ijs. Wie raadt 

het best hoelang het duurt eer de garnaal uit het ijs valt. Een mooie prijs voor de winnaar. 

Deelnameformulieren (dienst Toerisme, Astridplein) uiterlijk op zaterdag 24 juni om 15.30 u. bezorgen 

aan de dienst Toerisme. 

- 11-18 u., Fabiolaplein, folkloremarkt De visserij en oude ambachten 

- 11 u., Fabiolaplein, bereiden en proeven van de paardenvisserssoep (org. Orde van de Paardenvisser) 

- 14 u., Fabiolaplein, straattheater Mariette Crevette met het paardenvisserslied De visscher op z’n peerd 

- 14.30 u., Zeedijk, onthulling van de garnaalvisser te paard in ijs 

- 16 u., Fabiolaplein, straattheater Mariette Crevette met het paardenvisserslied De visscher op z’n peerd 

- 17.45 u., vertrek in Oostduinkerke-Dorp van de paardenvissers, begeleid door de Koninklijke Harmonie 

Vrienden van de Brandweer 

- 18.30 u., Astridplein, start wedstrijd garnaalvissen door de paardenvissers, de kruiersverenigingen de 

Slepers, de Stienestekers, de Spanjaardbank, de Gernoarskruwers en de kinderen 

- 19.30 u., Zeedijk, koken van de garnalen 

 

ZONDAG 25 JUNI 

- 9.30 u., Mariakapel, eucharistieviering in het kader van de zeewijding 

- 10 u., Zeedijk, zeewijding in aanwezigheid van de paardenvissers, kruiersverengingen, folkloristische 

groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft en werkt met de zee. Na de mis uitreiking van de 

diploma’s wedstrijd garnaalvissen 

- 11-13 u., Astridplein, optreden van de folkloristische groepen de Oud-IJslandvaarders en de Keltische  

groep An Alach uit Bretagne / gebakken vis (1 euro) 

- 14 u., Zeedijk: optreden van showkorps El Fuerte 
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- 15.30 u., 68ste GROTE FOLKLORISTISCHE GARNAALSTOET, omloop IJslandplein – Zeedijk – 

Europaplein – Albert I-laan –Leopold II-laan – Oostduinkerke-Dorp (ca. 17 u.). 

 

* De stoet brengt met een 50-tal groepen een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar 

enkele historische momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hoofdpersonages zijn de 

garnaalvissers te paard, sedert december 2013 door Unesco toegevoegd aan de Lijst van Immaterieel 

Cultureel Erfgoed van de Mensheid. 

* De stoet brengt ook hulde aan de IJslandvaart. In de 2de helft van de 19de eeuw zeilden veel mannen 

van onze gemeente naar IJsland om er zes maanden lang kabeljauw te vissen. 

* Nieuwe wagen - Aan het begin van de 20ste eeuw was de situatie in de visserij weinig rooskleurig. Alle 

inspanningen van de vrije visserijscholen van Koksijde en Oostduinkerke ten spijt, nam het aantal vissers 

niet toe. In 1904 werd in Oostduinkerke een vrije avondvissersschool gesticht bijgenaamd ’t Stoksje. 

Daar werd 25 jaar handwerk aangeleerd. 

 

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 
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11de vlottentocht in Wulpen 

De Dulle Bevers en KAJ-Wulpen organiseren op zaterdag 24 juni voor de 11e maal het Vlaams 

Kampioenschap Vlottenrace op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Wulpen. Met dit 

evenement willen ze deelnemers en bezoekers een plezante dag bezorgen. 

 

Precieze plaats van het gebeuren is de kant Dijk tussen de Florizoonebrug en de brug Toekomstlaan. De 

vlottenrace is voor iedereen toegankelijk. Zowel vriendengroepen, jeugd- en sportverenigingen mogen 

inschrijven. Dat kan tot 22 juni aan 2 euro pp. Op een vlot moeten minstens 4 personen plaatsnemen. 

Alle opvarenden moeten ook houder zijn van een zwembrevet van 25 m. 

Het opbouwen van het vlot kan vanaf 8 u. Is het al vooraf gemaakt, dan moet je team met vlot uiterlijk 

om 11 u. aanwezig zijn. Start van de race om 14.30 u., traject van 1,2 km met 5 praktische proeven. 

Prijsuitreiking om 18.30 u. Eerste prijs 100 euro, daarna 50 en 25 euro. Het reglement is te bekomen via 

mail (adres zie verder). 

Tijdens de dag is er randanimatie met o.a. een springkasteel, een publieksprijs, glittertatoo’s en 

schminken. De dag wordt afgesloten met een kippenfestijn om 18.30 u. (15 euro pp.)  

 

Deelnemen aan de vlottentocht + kippenfestijn kost ook 15 euro pp. Men is pas ingeschreven (zowel voor 

vlottenrace als kippenfestijn, tot uiterlijk 22 juni) na storting op rek. nr. BE78 0835 5938 7986 met 

vermelding naam + aantal personen. De namen van alle deelnemers/eters dienen ook gemaild aan 

jonas.fabel1981@gmail.com of 0472 21 25 07. 

 

Info:  

Jonas Fabel  

jonas.fabel1981@gmail.com 

0472 21 25 07. 

www.facebook.com/vkvlottenrace 

 

Foto 

Op zaterdag 24 juni vindt in Wulpen op het kanaal Nieuwpoort-Veurne de 11de vlottenrace plaats. 
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Drie festivals beëindigen schooljaar 

In Koksijde zorgen drie festivals voor het officiële startschot van de zomervakantie. Lollypop, 

KidSummer en Yourin, willen maar één ding: alle kinderen met een grote glimlach het 

schooljaar laten afsluiten. 

 

* Lollypop, 9.30-16 u. - Op dinsdag 27 juni start de festivalreeks met Lollypop, een nieuw schoolfestival 

voor leerlingen uit het eerste, tweede en derde leerjaar. Op Lollypop kunnen de jongste kinderen 

genieten van een mooi podiumaanbod, randanimaties en educatieve activiteiten, helemaal op hun maat. 

Er worden nu al zo’n 1.500 leerlingen en leerkrachten verwacht. 

 

* KidSummer, 14-17 u. – Op woensdag 28 juni is het tijd voor een gezinsfestival met de zomershow 

van Kapitein Winokio. Ouders, grootouders, kinderen,… iedereen is er welkom om te genieten van een 

leuk podiumaanbod en toffe randanimaties. 

 

* Yourin, 9.30-16 u.  - Op donderdag 29 juni is er de vijfde editie van Yourin, dat zich richt tot 

leerlingen vanaf het vierde leerjaar. Er worden meer dan 3.000 kinderen verwacht. Naast een 

indrukwekkende line-up met o.a. Ghost Rockers zal er dit jaar ook weer plaats gemaakt worden voor tal 

van animaties zoals dronevliegen, paintball, springkussens,…  

 

* Tickets - De inschrijvingen voor Yourin en Lollypop verlopen via de leerkracht, voor KidSummer kan je 

op het Facebookevenement terecht. 

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  
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Kunst smaakt: nocturne in Ten Bogaerde 

Op donderdag 29 juni vindt om 19 u. in het kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde een 

unieke combinatie van hoogstaande gastronomie en kwaliteitsvolle hedendaagse kunst plaats. 

Met zijn Michelinster is het restaurant Ten Bogaerde een begrip in de Westhoek en ver 

daarbuiten. Het restaurant presenteert een schitterende gastronomische receptie tijdens de 

nocturne van de gloednieuwe zomerexpo Good Boy Bad Boy (collectie Frac Nord-Pas de 

Calais). 

 

Het Kunstencentrum Ten Bogaerde geeft met ‘Kunst Smaakt’ tijd en ruimte voor de dialoog tussen de 

culinaire kunst van het restaurant Ten Bogaerde en de kunst uit de hedendaagse collectie van het 

Frac Nord-Pas de Calais. Tijdens de expo ‘Good Boy Bad Boy’ laten meesterkok Iain Wittevrongel en 

An Taillieu van het sterrenrestaurant zich inspireren door de conceptuele kunst van onder andere Giolio 

Paolini, Bruce Nauman en Mario Merz. 

 

Wie kent ze niet, de stillevens uit de barok? Die verfijnde schilderijen waarop weelderig wild en exotisch 

fruit prijkt? Soms heerlijk en verrukkelijk, soms rottend en bloedend, maar steeds met een mysterieuze 

boodschap aan de toeschouwer! Kunst, eten en leven waren altijd met elkaar verbonden, van in het 

begin der mensheid tot vandaag, van Lascaux tot Jan Fabre. 

Tweehonderd jaar geleden maakte de filosoof, dichter en wetenschapper Goethe al de volgende 

opmerking: “Het zijn niet de zintuigen die ons bedriegen, maar ons oordeel.”  

 

Kom dus naar ‘Kunst Smaakt’ op donderdag 29 juni 2017 om 19 uur en oordeel zelf. Geef je 

zintuigen alles wat ze willen tijdens deze culinaire nocturne in Ten Bogaerde.   

 

Schrijf je in voor 20 juni 2017 via cultuur@koksijde.be of 058/53 34 40. De plaatsen zijn 

beperkt. 

Prijs 50 euro (reservatie is definitief na overschrijving). 

Locatie: Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be  

www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

www.tenbogaerde.be 
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Visserijfolkloreavonden en Vis-tival 

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 vrijdag 7 

en zondag 9 juli is er bovendien de 2de editie van Vis-tival. 

 

Visserijfolkloreavonden 

Gezellige avondjes met voorstelling van diverse visserijambachten: kantklossen, stoelen en manden 

vlechten, nettenbreien, visroken, garnaalpellen, spinnen, hoefsmid, kunst, scheepsmodellen…  Verder 

optredens van groepen en vistandjes. Museum open tot 20 u. In het museum elke vrijdag om 16 u. een 

toffe workshop voor de kinderen (info: www.navigomuseum.be). 

* Vrijdag 30 juni - Opening expo in het museum met muziek, receptie en visserijfolkloremarkt 

* Vrijdag 7 juli – 18 u., zie deel Vist-tival hieronder 

* Vrijdag 14 juli – 18 u., 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., draaiorgel Goderis / 19 u., Jameson & Power / 20.30 u., Johnny & The Sparks 

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

 

Vis-tival met zang- en zeegeneugten 

* Vrijdag 7 juli 

- 18 u., visserijfolkloremarkt (met vishapjes: wulken, langoustines, garnalen, droogvis, gebakken vis en 

gerookte zalm) 

- 20.15 u., zangtheater Ostdunkerke ziengt, zeeliedjes en visserijverhalen door lokale artiesten 

* Zondag 9 juli 

- 8.30 u., in de huifkar naar zee voor demo garnaalvissen te paard met uitleg door een oude rot in het 

vak 

- 11 u., terug naar het museum, ontvangst in Estaminet In de Peerdevisscher met cava en vishapjes, 

koken van de garnalen 

- 12.30 u., reuzenvispaëlla, muziek en optreden van Mariette Crevette en haar peerdevisscherszeuns 

Prijs: 35 euro (kaarten in Estaminet In de Peerdevisscher) 

 

Org.: Estaminet In de Peerdevisscher i.s.m. NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en De Vrienden van het 

Nationaal Visserijmuseum, info: 058 51 32 57. 

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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19de Vlaams Kampioenschap Garnaalkruien voor clubs en 
individuele kruiers 

Op zaterdag 1 juli vindt in de strandwateren van Oostduinkerke het 19de Vlaamse 

Kampioenschap Garnaalkruien plaats, georganiseerd door De Spanjaardbank en De Slepers 

met steun van de gemeente en het gemeentelijk elf-julicomité. 

 

Deze wedstrijd is gratis en staat open voor elke liefhebber die voldoet aan de voorwaarden van het 

wedstrijdreglement.  

Programma: 

- 10-10.30 u., individuele inschrijvingen in Estaminet In De Peerdevisscher, inschrijvingen per club in 

groep 

- 10.30 u., verplaatsing naar de parking Jacquetlaan, klaarmaken kruiers, helpers en controle netten 

- 12.15 u., in stoet naar het strand 

- 12.30-14 u., wedstrijd 

- 14-15 u., optreden van de kindervolksdansgroep De Juttertjes | wegen en koken van de vangsten 

- vanaf ca. 15 u., gratis uitdeling van de garnalen aan hunkerende toeschouwers 

- 15.30 u., barbecue en prijsuitreiking (enkel voor deelnemers en leden van de clubs) 

 

Inschrijven voor de wedstrijd tot 28 juni bij secretaris J.P. Deblieck, 058 51 81 86 of bij voorkeur via 

mail spanjaardbank.secretaris@proximus.be. 

Inschrijven voor de barbecue op uiterlijk 24 juni door overschrijving op rek.nr. BE 66 7554 1104 6243 

(20 euro volw., 8 euro tot 12 j.) 

 

Info:  

Johny Popieul, 0472 51 32 56 

 

Foto 

Een sprekende groepsfoto van alle deelnemers en medewerkers aan het 18de Vlaams Kampioenschap 

Garnaalkruien in 2016. 
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Belgisch kampioenschap kunstvliegen voor éénmotorige 
toestellen op 1-2 juli 

Na de geslaagde Vlaamse Luchtvaartdag op 22 april in heel Vlaanderen en dus ook in Koksijde, 

krijgen luchtvaartliefhebbers en kusttoeristen dit jaar een tweede gelegenheid om kennis te 

maken met een aparte discipline in de vliegerij: het kunstvliegen. En dan nog wel tijdens een 

Belgisch kampioenschap op zaterdag 1 en zondag 2 juli, telkens van 10 tot 18 u. Bovendien 

gratis toegang. 

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

gemeente) 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. 

 

Belang van het kunstvliegen 

Het grote publiek denkt bij “kunstvliegen” enkel aan “stuntvliegen” voorbehouden voor militaire piloten 

en waaghalzen. Evenwel, kunstvliegen bereidt piloten ook en vooral voor op onverwachte toestanden in 

normale vlucht om het vliegtuig in dat geval dankzij kennis en ervaring weer veilig onder controle te 

krijgen en te houden. Kunstvliegen leert de piloten hoe een vliegtuig zich gedraagt in abnormale 

omstandigheden, te wijten aan zware pannes, natuurfenomenen of aerodynamische fenomenen. Voor 

militaire piloten is het een bijkomende training voor luchtgevechten op korte afstand en formatievliegen 

in moeilijke omstandigheden. De laatste tijd keren ook de grote luchtvaartmaatschappijen en 

vliegscholen terug naar de noodzaak van deze basiskennis om de “automatisatie-verslaving” in de 

moderne cockpits te compenseren. Zodanig zelfs dat sommige elementen uit het kunstvliegen weer 

gecheckt worden tijdens de vliegtesten voor piloten in lijndienst. Zelfs ook in de kleine vliegerij want ook 

daar heeft de automatiseringsdrang zijn intrede gedaan. Bezoekers kunnen ook hiermee kennismaken 

met een bezoek onder begeleiding aan een moderne geautomatiseerde cockpit van kleinere vliegtuigen. 

Foto 

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  
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Het Bedrijf: online reserveren 

Komend theaterseizoen zullen tickets voor Het Bedrijf online gereserveerd kunnen worden, bovendien 

met vrije keuze welke zetel je verkiest aan de hand van het zaalplan. Reserveren zal dus 24/24 online 

kunnen via www.hetbedrijf.be, vanaf 1 juli. Na betaling ontvang je je tickets onmiddellijk in je mailbox. 

Reserveren ook mogelijk via voicemail op 0494 60 41 36. 

Je kan de nieuwsbrief (met programma) per mail ontvangen. Aanmelden via www.hetbedrijf.be. 

 

Info:  

www.facebook.com/HetBedrijfODK 

www.twitter.com/HetBedrijfODK 

 

Logo Het Bedrijf 
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Bibnieuwsjes 

Afdeling Beeld & Geluid: even dicht wegens herinrichting 

De afdeling Beeld & Gluid van de bib krijgt in juni een nieuw gezicht. Daarom is de afdeling in de 

voormiddag gesloten op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni. In de namiddag is de afdeling wel 

toegankelijk tijdens de gebruikelijke openingsuren. In de boekafdeling van de bib zullen er vier pc’s met 

internetverbinding ter beschikking staan. Ook kan je steeds gebruik maken van de iPads en tablets in de 

bib. 

 

Studeren in de bib 

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

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

gratis Wi-Fi gebruik maken. Nog tot 23 juni kan je als student naast de normale openingsuren ook op 

maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 16 u. in de bib terecht. 

 

Digidokters 

Vragen over computers, tablets, smartphones, enz.? Stel ze aan de digidokters op zaterdag 3 juni die 

consultatie houden van 10 tot 12 u. in de bib. Vragen graag vooraf zenden via het e-loket van de bib, 

zodat de digidokters zich kunnen voorbereiden. 

Logo 

 

Sluitingsdagen 

De bibliotheek is gesloten op maandagen 5 en 19 juni. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Voordracht buitenaards leven – Op vrijdag 2 juni om 19.30 u. door Katrien Van Der Heyden 

(Volkssterrenwacht Urania en bestuurslid WGAS-werkgroep). Zijn we alleen in dit heelal? Waarom horen 

we niets van ET? Zoeken we op een verkeerde manier of op de verkeerde plek? De spreekster kijkt naar 

de vele zoektochten in de geschiedenis en het resultaat ervan. Wat kan de toekomst brengen? Toegang 5 

euro, 4 euro leden Sterrenjutters, inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje incl.), 

org. De Sterrenjutters, inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

 

* Midzomerwandeling - Vrijdag 23 juni om 20 u., start Elisabethplein (Koksijde). Wandeling o.l.v. 

Marjan Janssens ter ontdekking van de prachtige natuur in de Schipgatduinen en naar oeroude gewoonte 

de avond van de langste dag van het jaar al dansend beëindigen. Daarna met Rika Vandevenne vanop 

het dakterras van het Duinenhuis de zon danken, de maan groeten en de zomer vieren. Genieten van 

een drankje en de zon zien zakken in de zee. Deelname 2 euro (max. 25 p.), inschrijven via 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

 

* Eetbare planten – Fietsuitstap (2 u.) op zondag 25 juni om 14 u. op zoek naar eetbare planten. 

Workshop op maandag 26 juni om 19 u. om deze planten tot lekkere hapjes te verwerken. O.l.v. van 

herboriste Marjan Janssens. Prijs 15 euro (uitstap en workshop, max. 25 p.), inschrijven via 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

 

* Sterrenwacht - De Sterrenjutters Koksijde openen op het dakterras van het Duinenhuis elke derde 

vrijdag van de maand de sterrenwacht. In juni dus op vrijdag 16 juni vanaf 21 u. Opgelet: in juli en 

augustus verwachten De Sterrenjutters je wekelijks elke vrijdag van 22 tot 24 u. Vanaf 20 u. kan je 

genieten van een drankje op het dakterras tijdens Soiree aan Zee. 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 
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