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Datum  

Persoverzicht 

juni 2018 

28/05/2018  

  

Contact & meer info  
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Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  
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Persuitnodigingen 

 

• Woensdag 30 mei: 

o om 10.00 uur: persmoment uitkijktoren Hoge Blekker 

Voorstelling van het definitieve ontwerp van de uitkijktoren en van de naam van de 

winnende architect i.a.v. burgemeester Marc Vanden Bussche, gedeputeerde en 

voorzitter van Westtoer Francky De Block en eerste gedeputeerde Guido Decorte. Er zal 

ook kort toelichting gegeven worden over ‘Horizon 2025’ en het winnende project voor 

Koksijde. 

 Afspraak op de Hoge Blekker, op het einde van de Panoramalaan. Beperkte parkeergelegenheid 

op de Hoge Blekker zelf. Parking beschikbaar op wandelafstand, in het begin van de 

Panoramalaan dichtbij de Zeelaan. 

 

• Zaterdag 9 juni: 

o Om 11.00 uur: officiële opening van de uitbreidingslus van de Paul Herygers-

mountainbikeroute in Oostduinkerke – parking sportpark Oostduinkerke. Gelieve uw 

aanwezigheid te bevestigen vóór 6 juni via communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30. 

Programma:  

• 11.00 uur: woordje namens Westtoer door eerste gedeputeerde Guido Decorte.   

• Woordje namens Agentschap voor Natuur en Bos door Evy Dewulf. 

• Woordje namens Sport Vlaanderen door Ann De Bruycker. 

• 11.30 uur: officiële opening door schepen van Sport Dirk Dawyndt met startschot inrijden route. 

• 11.40 uur: receptie met hapjes in cafétaria sporthal Oostduinkerke   

 

o om 11.45 uur: fotomoment Mieke Garnaal en eredames 2018 in estaminet De 

Peerdevisscher 

o om 17.00 uur: dienst voor de overleden parochianen en bloemenhulde aan het 

monument op het Hegerplein, Koksijde-Dorp (zie ook persbericht Kermis Koksijde-

Dorp p. 13) 

o om 19.00 uur: boekvoorstelling Koksijde vertelt van William Slosse. (zie ook 

persbericht nieuwe uitgave Koksijde Vertelt p. 14). Aansluitend is er de opening van de 

expo Koksijde vertelt (van 1900 tot 1950), georganiseerd door de gemeentelijke 

Archiefdienst. – ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20, Koksijde-Dorp) 

 

• Dinsdag 12 juni: 

o om 11.30 uur: persconferentie Handzame Classic Koksijde – Koksijde Golf ter Hille. 

(onder voorbehoud – meer info volgt) 

 

mailto:communicatie@koksijde.be
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• Vrijdag 15 juni:  

o 19.00 uur: aanstelling van Mieke Garnaal  

o 21.00 uur: ontvangst verbroedering Koksijde-Konz (45 jaar) en koksijde-Wanze 

(20 jaar) 

 

• Zaterdag 16 juni: 

o 10.00 uur: huldiging eredeken en laureaat van de Arbeid 

o 15.00 uur: inhuldiging plein Konz 

 

• Vrijdag 22 juni: 

o om 18.00 uur: opening Europaplein en N34 (onder voorbehoud – meer info volgt) 

 

• Zaterdag 23 juni: 

o om 11.00 uur: opening zomerexpo Ten Bogaerde: Only art can break your heart – 

collectie Frac Grand Large – Hauts-de-France (23.06– 23.09.2018) - Zie ook 

persberichten Expo Ten Bogaerde en nocturnes p.23-24. 

 

• Woensdag 27 juni: 

o om 19.00 uur: vernissage van de tentoonstelling van de Vlaamse strijd op doek – 

Keunekapel 

 

• Donderdag 28 juni: 

o om 11.00 uur: persmoment voorstelling expo en publicatie 'vissen in het 

verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij’ in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 

Duik in het vissersverleden dankzij een wervelende tentoonstelling in het NAVIGO-

Nationaal Visserijmuseum! De expo ‘Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij’ 

vertelt het verhaal van de Vlaamse visserij van de late middeleeuwen tot nu en neemt de 

bezoeker mee op een reis doorheen het verleden. Bij de expo, die loopt van 1 juli 2018 

t.e.m. 6 januari 2019, hoort een gelijknamige publicatie, uitgegeven bij Uitgeverij 

Hannibal.  

We voorzien voor u een bezoek in primeur aan de expo en een eerste exclusieve 

kennismaking met de publicatie. De auteurs en curator zullen aanwezig zijn voor een 

gesprekje.  

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via  onthaal@navigomuseum.be –  

T. 058 51 24 68 
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• Vrijdag 29 juni: 

o om 15.00 uur: opening nieuwe speelruimte BKO (onder voorbehoud – meer info 

volgt) 

o om 18.00 uur: opening Zeedijk (onder voorbehoud - meer info volgt) 

 

• Zaterdag 30 juni: 

o om 11.00 uur: opening nieuw politiehuis Koksijde 

 

• Zondag 1 juli: 

o om 11.00 uur: vernissage en boekvoorstelling ‘Vissen in het verleden. 500 jaar 

Vlaamse zeevisserij’ in het NAVIGO Nationaal Visserijmuseum.  

 

 

*** 

 

Cultuurtip:  

Heb je de seizoensvoorstelling van c.c. CasinoKoksijde gemist? Neem een kijkje naar het volledig 

programma-overzicht 2018-2019 in bijlage. 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Tentoonstellingen 

* Only art can break your heart  

Van 23 juni tot 23 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde i.s.m. Frac Grand Large – Hauts-de-

France, info www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

 

* Beaufort: kunsttriënnale aan zee 

Tot 30 september in Koksijde en Oostduinkerke, info www.beaufort18.be 

 

* Cabin Art – de Abdij en de Zee 

Tot 9 september op strandcabines langs de Zeedijk in Sint-Idesbald 

 

* Paul Delvaux en de crayonmanier 

Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux 

Tot 6 januari 2019 in het Paul Delvauxmuseum, Sint-Idesbald, info www.delvauxmuseum.com 

 

* Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald 

Tot 30 nov., 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn, over 8 km van de grens met Nieuwpoort-Bad 

tot ter hoogte van het Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater 

 

* Vlaamse strijd op doek (Canvassen van Gil) 

Van 28 juni tot 15 juli in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 42, Sint-Idesbald), 14-18 u. van dinsdag tot 

zondag, gratis toegang 

 

* Kiek noa Mieke: Mieke en haar eredames 

Tot 24 juni in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

 

* Kortlopende expo Koksijde Vertelt tijdens kermisweek Koksijde-Dorp n.a.v. uitgave Koksijde vertelt. 

 

* Kortlopende tentoonstellingen met werk van de cursisten van de gemeentelijke Westhoekacademie (zie 

persbericht p. 20) 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed - T 058 53 34 40 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Erfgoedwandelingen op begraafplaatsen nu ook digitaal 
beschikbaar 

Sinds de Week van de Begraafplaatsen zijn drie erfgoedwandelingen online beschikbaar. Het gaat om drie 

bestaande routes op de gemeentelijke begraafplaatsen.  

De drie geselecteerde wandelingen zijn toegankelijk via het bestaande geoloket begraafplaatsen. Surf naar 

de website www.koksijde.be/begraafplaatsen en klik op de verwijzing naar het geoloket. Op deze manier 

is het al een tijdje mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier op zoek te gaan naar de locatie van 

een overledene. Voortaan kan je dus ook de digitale versie van drie erfgoedwandelingen op de Koksijdse 

begraafplaatsen opvragen. Op de kaart zie je een blauwe lijn bij elke begraafplaats, klik op die lijn en open 

de gewenste wandeling. Ter plaatse kan je ook de QR-code van de infoborden inscannen voor hetzelfde 

resultaat.   

 

Wandelingen 

• Wulpen, een overwinning op water en vuur 

• Herinneringen aan een rijk verleden, rondleiding op het Sint-Pieterskerkhof van 

Koksijde 

• Stemmen uit het zand, rondleiding op de begraafplaats van Oostduinkerke 

Foto 

 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/begraafplaatsen%20en
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Koksijde is de beste sorteergemeente aan zee 

Vorig jaar maakten maar liefst 85.000 bezoekers gebruik van het vernieuwde Milieupark in Koksijde. In 

2017 werd er opvallend beter gesorteerd. De hoeveelheid grofvuil zakte ronduit spectaculair en dat is één 

van de belangrijkste milieudoelstellingen in Vlaanderen. Dankzij jouw inspanningen om beter te sorteren 

is Koksijde – samen met Bredene – koploper als beste sorteergemeente van de kust.  

Milieupark: Veurnestraat 11, Koksijde  

 

Info:  

www.koksijde.be/milieupark 

dienst Mil&DO 

Zeelaan 303 

058 53 34 39 

milieu@koksijde.be 

 

Foto 

 

 

Opnieuw gratis strandasbakjes 

Rondslingerende sigarettenpeuken zijn niet leuk en hebben ook een impact op het milieu. 

Daarom deelt het team Mooimakers tijdens de zomermaanden opnieuw strandasbakjes uit. De kartonnen 

asbakjes zijn verkrijgbaar bij de dienst Toerisme, in surfclubs, bij strandredders en bij verschillende 

stranduitbaters. 

Met steun van de provincie West-Vlaanderen en Vlaanderen Mooi.  

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/milieupark
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Binnenkort - vanaf 1 juli: Vissen in het Verleden. 500 jaar 
zeevisserij in NAVIGO-museum 

Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum slaat de handen in elkaar met het Museum aan de Stroom (MAS), 

het Abdijmuseum Ten Duinen en het Vlaams Instituut van de Zee (VLIZ) om voor het eerst het verhaal 

van de visserij van de late middeleeuwen tot nu in beeld te brengen. De expo brengt je terug in de tijd 

en volgt het dynamisch, soms ook woelig, verloop van de Vlaamse visserij. Vijf eeuwen geschiedenis op 

zee die nu via honderden objecten tot leven komen.  

 

Praktische info 

 

* Van 1 juli tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

* Info, openingsuren: www.navigomuseum.be – info@navigomuseum.be – 058 51 24 68 

* Gratis voor inwoners  

Elke zaterdag organiseert het museum een rondleiding, inbegrepen in het toegangsticket.  

Bij de expo hoort de gelijknamige publicatie Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij met 

bijdragen van o.a. Jan Parmentier (MAS), Ann-Katrien Lescrauwaet (VLIZ) en Ruth Pirlet.  

Foto (credit: ©VLIZ) 

 

 

• Uitnodiging pers:  

 

o donderdag 28 juni om 11 uur: voorstelling expo en publicatie 'vissen in het 

verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij’ in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 

Bij de expo, die loopt van 1 juli 2018 t.e.m. 6 januari 2019, hoort een gelijknamige 

publicatie, uitgegeven bij Uitgeverij Hannibal.  

We voorzien voor u een bezoek in primeur aan de expo en een eerste exclusieve 

kennismaking met de publicatie. De auteurs en curator zullen aanwezig zijn voor een 

gesprekje.  

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via  onthaal@navigomuseum.be –  

T. 058 51 24 68 

 

• De vernissage van de expo en de boekvoorstelling vinden plaats op zondag 1 juli om 

11.00 uur in het NAVIGO Nationaal Visserijmuseum.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.navigomuseum.be/
mailto:info@navigomuseum.be
mailto:onthaal@navigomuseum.be
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Delvauxmuseum mikt ook op hedendaagse kunst 

Het Museum Paul Delvaux nam onlangs een nieuwe ruimte in gebruik. In A Place to be seen 

presenteert het museum elk jaar een hedendaagse kunstenaar.  

De nieuwe ruimte wordt ingewijd door Lukasz Kurzatkowski (°1958). Hij volgde les aan de School voor 

Schone Kunsten in Warschau. De Poolse kunstenaar vestigde zich in 1984 in ons land. Kurzatkowski 

maakt linosneden met speelse grafische vormen in zwart-wit en werkt voornamelijk in reeksen. De 

afbeelding toont het kunstwerk Zonder titel, 1994, een werk uit een reeks van elf linosneden op papier.  

Uiteraard is het hoofdthema van het Museum Paul Delvaux nog steeds de figuur van kunstenaar Paul 

Delvaux zelf. Momenteel loopt zo nog steeds de tentoonstelling Delvaux, een introspectieve blik met de 

crayonmanier. Deze expo toont opvallende verwantschap met zijn vroegere werken en benadrukt het 

belang van het verleden als creatieve bron.  

 

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

Foto (credit: © Lukasz Kurzatkowski) 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Abdijmuseum: Archeologiedagen op 1 en 2 juni 

Begin juni vindt de pilooteditie plaats van de Archeologiedagen. Heb je interesse in het verleden 

dat onze bodem herbergt? Dan kan je dicht bij huis graven in het Abdijmuseum Ten Duinen.  

* Vrijdag 1 juni om 19.15 u.: avondrondleiding depot en abdijsite Ten Duinen 

Tijdens deze geleide wandeling worden de opgravingen van de abdij en de archeologische collectie in de 

kijker geplaatst. Je krijgt ook een exclusieve kijk in het ondergrondse depot. Dit alles gebeurt onder 

begeleiding van collectieregistrator Gianna Hubert en gemeentearcheoloog Alexander Lehouck. Na afloop 

biedt het museum een abdijbier aan van het huismerk Sint-Idesbald. 

- Kostprijs: 7 euro – Verzamelen in de onthaalvilla tegenover de molen.  

- Let wel: deze activiteit is slechts deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 

* Zaterdag 2 juni om 14.30 u.: rondleiding Zandlopers (7-12 j.) 

Samen met een gids trek je naar de plaats waar ooit de Duinenabdij stond. Door zelf voorwerpen op te 

graven leren de kinderen zelf wat archeologie is en hoe de abdij er tijdens de middeleeuwen uitzag. Gratis, 

want op zaterdag 2 juni is het Open Museumdag. 

 

Inschrijven voor beide activiteiten via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. 

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:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:info@tenduinen.be


 

 

 

 

P 12/34 

 

 

 

Mountainbikeroute Paul Herygers uitgebreid  

Deze route bestond in eerste instantie uit een lus van 13 km. tussen Koksijde en De Panne en werd onlangs 

uitgebreid richting Oostduinkerke. De afstand van deze mountainbikeroute bedraagt nu dus 28 km. 

waarvan 16 km. op onverharde wegen. Dit betekent dat er vanaf nu een officiële verbinding is tussen de 

bestaande, permanent bewegwijzerde, routes in De Panne, Nieuwpoort en Koksijde.  

Op zaterdag 9 juni zijn alle mountainbikers welkom ter gelegenheid van de officiële opening van dit 

uitgebreide traject.  

 

o Om 11.00 uur: officiële opening van de uitbreidingslus van de Paul Herygers-

mountainbikeroute in Oostduinkerke – parking sportpark Oostduinkerke. Gelieve uw 

aanwezigheid te bevestigen vóór 6 juni via communicatie@koksijde.be of 058 53 30 30. 

Programma:  

• 11.00 uur: woordje namens Westtoer door eerste gedeputeerde Guido Decorte.   

• Woordje namens Agentschap voor Natuur en Bos door Evy Dewulf. 

• Woordje namens Sport Vlaanderen door Ann De Bruycker. 

• 11.30 uur: officiële opening door schepen van Sport Dirk Dawyndt met startschot 

inrijden route. 

• 11.40 uur: receptie met hapjes in cafétaria sporthal Oostduinkerke  

(uitnodiging in bijlage) 

 
Sportstranden open vanaf half juni  

Vanaf half juni zijn de drie sportaccommodaties aan zee opnieuw geopend: in Sint-Idesbald (Lucionplein), 

Koksijde (Jordaensstraat) en Oostduinkerke (Astridplein). Op elk strand staan voetbaldoelen en 

volleybalnetten, door iedereen vrij te gebruiken tot half september. Neem wel zelf een bal mee. In Sint-

Idesbald kan je ook basketten.  

Foto 

 

Agenda 

* Wielerwedstrijd voor wielertoeristen op vrijdag 8 juni. Vanaf 18 uur, Witte Burg Oostduinkerke. 

Info: Marc Prophete (0474 31 29 06) 

* Sportieve tweedaagse voor senioren op  maandag 11 en vrijdag 15 juni: lees meer op p.26 

 

Info: Sportdienst, Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke, T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be - www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:communicatie@koksijde.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Kermispret in Koksijde-Dorp van 9 t.e.m. 13 juni 

De geur van ‘smoutebollen’, het trekken van ‘de floche’,  de kriebels in de buik in de 

botsauto’s, de opwinding van het kiezen bij het eendjesvissen,…  Veel leuke herinneringen uit 

onze kindertijd zijn verbonden met de kermis in ‘t dorp. Dit jaar staan de attracties en 

eetkraampjes in Koksijde-Dorp vanaf 9 t.e.m. 13 juni.  

 

De gemeentelijke vvv stelt het volgende programma voor: 

 

• Zaterdag 9 juni 

- 17.00 u. – dienst voor de overleden parochianen en bloemenhulde aan het monument op het 

Hegerplein, rondgang in plaatselijke herbergen 

- Vanaf 18.00 u. – barbecue (15 euro – kids: 10 euro) ter hoogte van El Dia, org. El Fuerte  

(0496 68 71 12) 

- 19.00 u. – boekvoorstelling uitgave Koksijde vertelt van William Slosse en opening 

tentoonstelling  

 

• Zondag 10 juni 

- 6.00 -17.00 u. – 35e Rommelmarkt in de Zeelaan – Kerkstraat – Hovenierstraat – Noordstraat 

– Hegerplein – Hostenstraat – Helvetiastraat. 

 

Kom naar de kermis met kinderen, ouders en grootouders en maak een leuke kermisfoto, mail deze foto 

door naar communicatie@koksijde.be.   

 

• ’t Oud Schooltje: tentoonstelling ‘Koksijde vertelt van 1900 tot 1950’ 

  Openingsuren: 

  Zondag 10/06: 9 tot 17 uur 

  Maandag 11/06 tot en met vrijdag 16/06: 14-17 uur 

  Zondag 17/06: 10-12 uur en van 14-17 uur   

 

 

Afbeelding 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwe uitgave ‘Koksijde vertelt’ van William Slosse en 
tentoonstelling in ’t Oud Schooltje  

De voorstelling van het boek vindt plaats op zaterdag 9 juni, de avond van de opening van de 

kermis in Koksijde-Dorp, om 19 uur. Aansluitend is er de opening van de expo Koksijde vertelt 

(van 1900 tot 1950), georganiseerd door de gemeentelijke Archiefdienst.  

 

Koksijdenaar William Slosse is in de ban van de geschiedenis van Koksijde. Vanaf de jaren 90 van vorige 

eeuw interviewde William oudere inwoners, elk gesprek werd opgenomen. Vandaag, enkele decennia 

later, heeft William al deze informatie verzameld in een boek. Het boek overlapt een periode van 50 jaar, 

van 1900 tot 1950 en bevat verhalen, weetjes, anekdotes en veel foto’s waaronder enkele unieke 

exemplaren. Wie het boek leest, zal voortaan met andere ogen het dorp doorkruisen. 

 

Het boek (300 blz.) kost 22 euro en is te koop tijdens de tentoonstelling en verkrijgbaar op de dienst 

Toerisme (toerisme@koksijde.be, 058 51 29 10). 

Tijdens de kermisweek is er in ’t Oud Schooltje een tentoonstelling ter gelegenheid van dit boek – gratis 

toegang. 

• Openingsuren: zo. 10 juni (9-17 u.) – ma. 11 tot vr. 16 juni (14-17 u.) – zo. 17 juni 

(10-12 en 14-17 u.) 

• ’t Oud Schooltje: Kerkstraat 20 – Koksijde-Dorp  

 

Foto 

 

Info: 

Dienst Archief 

Caroline Beele  

Archivaris 

058 53 34 30 

archief@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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JCI Veurne-Westkust organiseert Vlaams congres 

Op 9 juni vindt het Vlaams congres van JCI Vlaanderen plaats in Koksijde. JCI brengt 

ondernemende mensen tussen 18 en 40 jaar samen. Kort samengevat: JCI is een vereniging die 

jonge mensen professionele en persoonlijke groeikansen wil aanbieden.  

Elk jaar organiseert JCI een Vlaams congres en deze keer is de afdeling Veurne-Westkust de organiserende 

afdeling. Iedereen is welkom voor het dagprogramma met o.a. gastcolleges in het c.c. CasinoKoksijde. De 

sprekers blikken, vanuit hun expertise, vooruit op 2030. ’s Avonds staat er een galabal op het programma 

in De Normandie, maar dat is al uitverkocht. Geïnteresseerden kunnen het volledige programma (incl. 

praktische gegevens) raadplegen en inschrijven op www.vc2018.be.  

Logo  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bunkerdag op zondag 10 juni 

Op zondag 10 juni neemt Koksijde terug deel aan Bunkerdag. Koksijde koos voor twee bunkers, 

één in de Karthuizerduinen uit de Tweede Wereldoorlog en één in het Hannecartbos uit de Eerste 

Wereldoorlog. 

De bunker in de Karthuizerduinen behoorde tot het Weerstandsnest Karthuizerduinen. Op de top van de 

duinen heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. Als je goed kijkt, ontdek je nog de resten van een 

tweede bunker onder het duinzand. Is het een uitkijkpost van tijdens de Tweede Wereldoorlog? Een gids 

vertelt alles over de bouw, de functie en de bemanning van het bunkercomplex. 

De Franse radiotelegrafiepost ligt verscholen in het Hannecartbos. Je bereikt de bunker na een korte 

wandeling door het bos. Een gids vertelt alles over de bouw en het gebruik van de bunker die sinds 2011 

beschermd is als monument. Een unieke kans! 

Meer info over Bunkerdag op andere locaties langs de kust vind je op www.raversyde.be 

 

Gratis toelichting door gids in:  

• de Karthuizerduinen om 10.00u, 11.30u, 14.00u, 15.00u, 16.00u, 17.00u (afspraak aan de ingang 

van de Karthuizerduinen Noordzeedreef) 

• het Hannecartbos om 10.00u, 11.30u, 14.30u en 16.30u (afspraak aan de ingang van het 

Hannecartbos, Noordzeedreef) 

 

De plaatsen zijn beperkt en inschrijven is verplicht, dit kan tot vrijdag 8 juni: 

cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Strandbad Oostduinkerke open vanaf 16 juni 

Als enige badplaats aan onze kust beschikt Koksijde-Oostduinkerke over een verwarmd 

openluchtzwembad op de Zeedijk. Het is een bad van 25 meter met vijf banen en er is een afzonderlijke 

waterspeelplaats met kleuter- en peuterbad.  

Vanaf zaterdag 16 juni kan je weer zwemmen en genieten van de waterpret… met uitzicht op zee!  

 

Open van zaterdag 16 juni tot en met vrijdag 7 september 2018. 

Juni & september 

• Shift 1: 9 uur - 12 uur (site verlaten 12.30 uur) 

• Shift 2: 13 uur - 17.30 uur (site verlaten 18 uur) 

Juli & augustus 

• Shift 1: 9 uur - 12 uur (site verlaten 12.30 uur) 

• Shift 2: 13 uur - 18.30 uur (site verlaten 19 uur) 

 

Info i.v.m. toegangsprijzen en activiteiten: www.koksijde.be/strandbad 

 

In het zwem- & recreatiebad Hoge Blekker in Koksijde geniet je 7 op 7 van … 

• het 25 meterbad met springplank 28,5°C 

• het instructiebad & de 3 kinderbaden extra verwarmd tot 32°C 

• het wildwaterbad verbonden via een zwemtunnel met het verwarmde openluchtbad 30°C 

(gesloten in de wintermaanden) 

• de glijbaankoker met sterrenhemel en afzonderlijk landingsbad 30°C 

• de 4 duowhirlpools met aromakeuze 

• de cafetaria met buitenterras en uitzicht op de binnenbaden  

• thema dagen 

Info: 

- Strandbad Oostduinkerke 

Zeedijk 442 a - 8670  Oostduinkerke   

T. 058 51 22 08  

- Zwem- & Recreatiebad Hoge Blekker 

Pylyserlaan 32 – 8670 Koksijde 

T. 058 51 27 08  

zwembaden@koksijde.be - www.zwembaden.koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Opnieuw groot scherm tijdens WK voetbal  

Het Theaterplein in Koksijde wordt tijdens het WK voetbal in Rusland opnieuw omgedoopt tot 

het Rode Duivelsplein. De drie groepswedstrijden van onze vaderlandse voetbaltrots worden er 

uitgezonden op een groot scherm: iedereen is welkom! 

Het wereldkampioenschap voetbal vindt deze zomer plaats in Rusland. Voetballiefhebbers kunnen dus 

dromen van een Belgische voetbaltriomf. De Rode Duivels worden door verschillende analisten naar voren 

geschoven als schaduwfavoriet voor de eindzege. Net zoals tijdens het WK in 2014 (Brazilië) en het EK in 

2016 (Frankrijk) worden alle wedstrijden van onze nationale ploeg op groot scherm uitgezonden op het 

Theaterplein voor het gemeentehuis. Dat geldt ook voor de finale, zelfs in het geval België uitgeschakeld 

zou zijn.  

De eerste groepswedstrijd van de Rode Duivels is op maandag 18 juni om 17 u. tegen voetbaldwerg 

Panama. Vijf dagen later, op zaterdag 23 juni, is er de wedstrijd tegen Tunesië om 14 u. Maar iedereen 

kijkt vooral uit naar de slotspeeldag op donderdag 28 juni. Dan staat de clash tegen Engeland (20 u.) op 

het programma. Wie weet zorgt de steun van de Koksijdse twaalfde man voor een allereerste wereldtitel? 

Tijdens de wedstrijden staan er snack- en drankstandjes, muzikale ambiance wordt eveneens verzekerd. 

De organisatie is in handen van KVV Coxyde i.s.m. het gemeentebestuur.  

Foto  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomerfietszoektocht ‘De gordel rond Koksijde’ - vrijdag 22 
juni t.e.m. vrijdag 31 augustus  

 

De zomerfietszoektocht ‘De gordel rond Koksijde’ loopt van vrijdag 22 juni tot en met vrijdag 

31 augustus 2018 en is ± 35 km lang.   

Deze zoektocht wordt best met de fiets gedaan. Wie deze met de auto wenst af te leggen dient ermee 

rekening te houden dat er soms eenrichtingsverkeer is en bepaalde wegen alleen voor fietsers/wandelaars 

toegankelijk zijn.   

Langs het traject is het de bedoeling foto’s te herkennen in de aangeduide straten en de bijhorende vragen 

te beantwoorden. Ook de gebruikelijke bijkomende vragen en de schiftingsvragen in de map dienen 

beantwoord te worden.  

 

Deelnameformulieren (7€/map) kunnen aangekocht worden in de toerismekantoren van Koksijde-

Oostduinkerke-Sint-Idesbald, bij Toerisme Veurne en estaminet De Peerdevisscher.   

 

Er zijn tal van mooie prijzen te winnen en de hoofdprijs is een gloednieuwe fiets.  Iedere deelnemer die 

het antwoordblad indient heeft recht op een prijs.   

De prijsuitreiking vindt plaats in het c.c. CasinoKoksijde op vrijdag 7 september 2018 om 18.45 uur. 

 

Meer info:  

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke 

Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

 T 058 51 29 10  

E toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/


 

 

 

 

P 20/34 

 

 

 

Expo’s einde schooljaar WAK 

Traditiegetrouw stellen de cursisten van de Westhoek Academie Koksijde 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, hogere en specialisatiegraad, zolderverdieping en De 

Gaanderij (hoofdgebouw WAK, Veurnelaan 109) 

Vernissage op vrijdag 22 juni om 19u. Open op zaterdag 23 en zondag 24 juni, telkens van 14 tot 18 u. 

* Lagere graad, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan) 

Vernissage op vrijdag 15 juni om 17 u. Open op zaterdag 16 en zondag 17 juni, telkens van 14 tot 18 u. 

* Afstudeerprojecten, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan) 

Open op zaterdag 23 en zondag 24 juni, telkens 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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Weekend 23 en 24 juni 2018: 69e Garnaalfeesten in 
Oostduinkerke 

 

Die verrukkelijke grijze garnaaltjes boordevol smaak... Bestaat er iets lekkerder uit de zee? 

Vooral als deze snoepjes gevangen en gekookt worden door de paardenvissers en je ze vers kan 

proeven. Dit en veel meer kan je beleven tijdens de bruisende 69e editie van de Garnaalfeesten 

van Oostduinkerke. Traditiegetrouw vinden de Garnaalfeesten plaats tijdens het vierde 

weekend van juni. Ook dit jaar is er een uitgebreid activiteitenaanbod met de Garnaalstoet op 

zondag als hoogtepunt.  

 

De Grote Folkloristische Garnaalstoet brengt een sfeerbeeld van het vissersleven en verwijst naar enkele 

historische momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Centraal staan de garnaalvissers te paard, 

sinds december 2013 door Unesco erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.  

Daarnaast brengt de stoet hulde aan de IJslandvaart. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw trokken 

er elk jaar veel mannen van Oostduinkerke naar IJsland om er zes maanden lang kabeljauw te vissen. 

Ook Mieke Garnaal en haar eredames, de traditionele folkloregroepen en Koning Garnaal worden 

gehuldigd.  

 

Activiteiten 

Als start van het weekend vindt op zaterdag 23 juni op het Fabiolaplein een authentieke 

ambachtenmarkt plaats waar je kan proeven van een dampende kop paardenvisserssoep, klaargemaakt 

door de Orde van de Paardevisser.  

 

Als laatste hoogtepunt van die dag is er de wedstrijd in het garnalenvissen waarbij de garnaalvissers 

te paard, de kruiersverenigingen (De Stienesteekers, de Spanjaardbank, de Slepers en de 

Gernoarskruwers) samen met honderden schoolkinderen met hun steeknetjes strijden voor de eer. Na het 

wegen van de vangst wordt de grijze buit gekookt en verkocht op de Zeedijk. 

 

Op zondag 24 juni vindt traditiegetrouw de Zeewijding plaats in aanwezigheid van de paardenvissers, 

kruiersverengingen, folkloristische groepen, de reddingsdienst en iedereen die leeft en werkt met de zee. 

Aansluitend kan je genieten van lekkere gebakken vis terwijl de Oud-IJslandvaarders en de Juttertjes 

hun beste dansbeentjes voorzetten.   

 

Om 15.30 uur wordt de start gegeven voor de 69ste Garnaalstoet te Oostduinkerke-Bad. De stoet brengt 

met een 50-tal groepen een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar enkele historische 

momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht aan de paardenvissers, de 

Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal, haar eredames en aan koning Garnaal.  



 

 

 

 

P 22/34 

 

 

 

Om 19 uur wordt uit handen van Mieke Garnaal, op het binnenplein van het Navigo museum, de Gouden 

Garnaal uitgereikt aan de winnaar van de spaaractie ‘Oostduinkerke Leeft’.   

 

Detailprogramma 

 

Vrijdag 15 juni,  Feestzaal c.c. CasinoKoksijde 

- 19 u. – receptie (cava, garnaalsoepje, hapje) met optreden van Mariette Crevette   

- 20 u. – afscheid Mieke Garnaal en eredames 2017 en aanstelling Mieke Garnaal en eredames 2018  

- 20.30 u. – visbuffet met aansluitend dansavond (kostprijs: 38 euro - kaarten bij de Paardenvissers of 

dienst Toerisme of door storting - tot 11 juni - op rekening BE51 7512 0090 8662, BIC AXABBE22 van de 

VVV Koksijde-Oostduinkerke - Org. Paardenvissers). 

 

Zaterdag 23 juni 

- 7-15 u. – Kerkepannezaal in Sint-Idesbald: start van de paardenvisserswandeltocht (1,10 euro voor 

leden wandelclubs, 1,50 euro voor niet-leden, Org. Wandelclub Nieuwpoort) 

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

- 11 u. – Fabiolaplein, bereiden en proeven van garnaalsoep (Org. Orde van de Paardenvisser) 

- 14 u. – Zeedijk, straattheater Mariette Crevette  

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

Vrienden van de Brandweer 

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

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

- 17 u. – Zeedijk, koken van de garnalen 

- 17.30 u. – Zeedijk, straattheater Mariette Crevette  

 

Zondag 24 juni 

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

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

groepen, reddingsdienst met aansluitend uitreiking van de diploma’s wedstrijd garnaalvissen 

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

tegelijkertijd kan je genieten van gebakken vis (2 euro) 

- 14 u. – Zeedijk: optreden van paradekorps El Fuerte 

- 15.30 u. – 69e GROTE FOLKLORISTISCHE GARNAALSTOET, omloop IJslandplein – Zeedijk – 

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

- 19 u. – binnenplein NAVIGO-museum, prijsuitreiking Gouden Garnaal (Org. Oostduinkerke Leeft) 

 

Info: dienst Toerisme -  toerisme@koksijde.be - 058 51 29 10 - www.visitkoksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kunstencentrum Ten Bogaerde: Expo Only art can break 
your heart vanaf 23 juni 

Only art can break your heart gaat dieper in op de relatie tussen kunst en toeschouwer en is 

geïnspireerd op A wonderful world – kitsch en hedendaagse kunst. Die tentoonstelling liep 

twintig jaar geleden in het Frac Grand Large – Hauts-de-France.  

Als toeschouwer worden we verleid door zaken die ons vertrouwd lijken, maar door de toevoeging van 

specifieke materialen, onthult de kunstenaar een andere dimensie. Deze bedrieglijke associaties zorgen 

voor een verwarrend spel van verleiding en afstoting. De werken uit de collectie van het Frac Grand 

Large – Hauts-de-France verrassen ons onder meer door het gebruik van organische materialen 

waardoor een symbolische dimensie ontstaat.  

Kunstenaars: Leo Copers, Bruno Dumont, Jan Fabre, Hans-Peter Feldmann, Georg Herold, Scott King, 

Annette Messager, Philippe Meste, Johan Van Geluwe en Frederik Van Simaey. 

Logo Ten Bogaerde en campagnebeeld  

 

Expo praktisch:   

Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10, 8670 Koksijde  

Van 23 juni 2018  tot 23 september 2018   

Open op: 

 Dinsdag - vrijdag van 10:00 tot 18:00  

 Zaterdag - zondag van 14:00 tot 18:00  

Gratis 

 

Kids@TenBogaerde 

Voor de jongste kunstliefhebbers, vanaf vier jaar, is er een creatieve doe-tocht doorheen de 

zomertentoonstelling. Bouw mee aan de hartenmuur en ontdek meer tijdens de openingsuren van Only 

art can break your heart. 

Illustratie 

 

Grard 

Ook de vaste collectie, in de George Grardzaal en de beeldentuin, is toegankelijk tijdens deze expo.  

Randprogramma en openingsuren: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde. 

 

Info: cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40.  

        

Terug naar de inhoudstafel 
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Nocturnes Ten Bogaerde: Kunst smaakt voor foodies en 
Night@TenBogaerde 

 

Kunst smaakt voor foodies  

Op donderdag 28 juni vindt een unieke combinatie plaats van authentieke natuurlijke keuken en 

kwaliteitsvolle hedendaagse kunst. Afspraak om 19 u. in het Kunstencentrum Ten Bogaerde. Kom genieten 

van een gastronomische receptie tussen de kunstwerken, verzorgd door restaurant Mondieu – gelegen op 

de historische site van Ten Bogaerde. 

Prijs: 50 euro. Inschrijven via cultuur@koksijde.be (definitief na overschrijving). Beperkt aantal plaatsen. 

Foto 

 

Night@TenBogaerde voor het hele gezin  

Dit initiatief vindt plaats op zaterdag 7 juli en wil gezinnen goesting doen krijgen in hedendaagse kunst. 

Night@TenBogaerde wordt een laagdrempelig, hip en verrassend event: een nocturne voor het hele gezin 

met overnachting. Vanaf 17 u. worden er tenten opgezet, een uur later starten de activiteiten. Tijdens deze 

kunstnacht-aan-zee staan o.a. een kunstworkshop voor gezinnen, de vertoning van de familiefilm A night 

at the museum, erfgoedverhalen rond het kampvuur en een ochtendwandeling met ontbijt op het 

programma.  

Prijs: 18 euro (tot 12 jaar: 12 euro, gratis voor kids jonger dan 4). Inschrijven via cultuur@koksijde.be.  

Illustratie 

 

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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Belgisch kampioenschap kunstvliegen voor éénmotorige 
toestellen in Koksijde 

Luchtvaartliefhebbers en kusttoeristen krijgen dit jaar een nieuwe mogelijkheid om kennis te 

maken met acrobatie in de lucht of kunstvliegen. Het Belgisch kampioenschap Acrobatie is de 

opvolger van de vroegere airshows en vindt plaats op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli van 10 

tot 18 uur. 

Dit familie-evenement omvat in eerste instantie het Belgisch Kampioenschap Luchtacrobatie, een discipline 

waarin éénmotorige toestellen figuren maken in de lucht en dat voor een jury en het grote publiek.  

Daarnaast zijn er nog andere disciplines te zien zoals The Red Devils (Belgische luchtmacht) en The Victors. 

Onze eigen Seaking is eveneens van de partij, idem voor de Agusta. Ook wingwalkster Daniella zal er zijn. 

Het Flying Circus en de Westhoek Academie Koksijde zorgen voor een onvergetelijke dag voor de 

allerkleinsten. Ten slotte verwelkomt de organisatie een delegatie uit Helden van Hier: In de lucht van het 

gelijknamige vtm-programma.  

 

Gratis toegang mits geldig ticket, te verkrijgen via www.westaviationclub.be. Parkeren kost 5 euro.  

Locatie: Ten Bogaerdelaan 15, ter hoogte van de West Aviaton Club Koksjide 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten Sociaal Huis Koksijde 

• Infosessie: vakantie voor mantelzorgers 

Op maandag 4 juni om 14 uur organiseert het mantelzorgcafé De Luisterschelp een infosessie 

over vakanties voor mantelzorgers in zaal De Brug (Sociaal Huis).  

Franky Debusschere, provinciaal educatief medewerker van Samana, stelt de mogelijke formules 

(met of zonder de persoon voor wie je zorgt) en bestemmingen voor. Na de uitleg kan je bij een 

kopje koffie kennismaken met de andere mantelzorgers.  

Inschrijven: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. 

Logo: de luisterschelp 

 

• Sportieve tweedaagse voor senioren  

In juni organiseert de Seniorenadviesraad twee sportdagen voor senioren: 

* maandag 11 juni – Fietstocht van ca. 30 km. aan een gezapig tempo, met begeleiding.  

Verzamelen om 13.30 u. Vertrek om 14 u. in Koksijde-Dorp (zaal vloersporten).  

* vrijdag 15 juni – Petanquetornooi melo-mele in de Bolledroom (Sportpark Hazebeek).  

Start om 13.45 u. Individuele deelname is mogelijk, ervaring is niet vereist. 

Inschrijven voor 8 juni: dany.asseman@telenet.be (fietstocht) - novy@skynet.be (petanque). 

Kostprijs per activiteit: 2 euro (incl. drankje en verzekering). 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42 

Foto 

• Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Sint-Idesbald 

Het Sociaal Huis Koksijde organiseert deze ontmoetingsnamiddag in het kader van het project 

Samen Zorgen. De nadruk ligt nog steeds op het leren kennen van buren. Deze keer brengt 

iemand een relaas van zijn voettocht naar Santiago de Compostela.  

Wanneer? Vrijdag 15 juni in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239) van 14 tot 16 u. – Toegang: 2 euro 

Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. 

 

• Dag van de mantelzorger op 23 juni 

Zaterdag 23 juni is de langste dag van het jaar. Op deze symbolische dag staan onze 

mantelzorgers die elke dag voor iemand zorgen centraal. Wie aan mantelzorg doet, verdient eens 

extra aandacht en een eervolle vermelding. Misschien ben ook jij mantelzorger, maar wist je het 

zelf niet? Je vindt het vanzelfsprekend dat je de zorg draagt voor je kind met een beperking, 

chronisch zieke partner of dementerende vader?  

De mantelzorger vervult een belangrijke rol in onze samenleving. Het Sociaal Huis benadrukt dat 

het engagement van deze mensen onmisbaar is. Bedankt!  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bib: in Europese velden met Korneel De Rynck 

Op donderdag 14 juni komt historicus en schrijver Korneel De Rynck naar de bibliotheek. Hij vertelt over 

het Europese strijdtoneel tijdens de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste plaatsen komen aan bod en hij 

gaat dieper in op interessante sporen, monumenten, begraafplaatsen en musea in verschillende landen.  

Inschrijven in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. De lezing start om 19.30 u.  

Kostprijs voor leden bedraagt 2 euro, niet-leden betalen 5 euro.  

 

Bib-varia  

* Studeren in de bib – Heb je nood aan een stille studieplek? Ben je thuis te veel afgeleid? Of haal je 

vooral motivatie uit samen studeren met anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje 

en er is gratis Wifi. Nog tot 21 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. 

* De bib zoekt kafters – Ben je handig en vooral: wil je ons helpen? De bibliotheek is namelijk op zoek 

naar vrijwilligers om nieuwe boeken te kaften. De bib zorgt voor materiaal, een werkplaats én natuurlijk 

voor een tas koffie. Geïnteresseerd? Mail (bibliotheek@koksijde.be), bel (058 53 29 53) of spreek een 

medewerker aan in de bib.  

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kijk naar de sterren, planeten en zon  

* Voordracht Dark Sky Park op vrijdag 1 juni om 19.30 u.  

Lichthinder is schadelijk voor mens en natuur en het zorgt voor problemen tijdens sterrenkijken. Spreker 

Stijn Vanderheiden vatte het plan op om in Vlaanderen donkere parken op te richten. 

Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 – In samenwerking met De Sterrenjutters 

Prijs: 4 euro  

* Sterren en planeten op vrijdag 15 juni om 21 u. (bij heldere hemel) 

* Soiree aan zee: elke donderdagavond tijdens juli en augustus (bij heldere hemel) 

Elke derde vrijdag van de maand is het mogelijk om de sterrenwacht op het dakterras van het 

Duinenhuis gratis te bezoeken. Tijdens juli en augustus verwelkomen De Sterrenjutters je elke week op 

donderdag.  

* Zonnekijkdag op zondag 1 juli om 14 u. (bij heldere hemel) 

Bekijk het zonneoppervlak van dichtbij en ontdek zelf hoe actief de zon is. Bij helder weer kan je de zon 

waarnemen met een zonnekijker op het dakterras van het Duinenhuis, onder begeleiding van De 

Sterrenjutters. Gratis. Meer info: www.zonnekijkdag.be. 

Foto 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Workshop Knap Recycleren – Dinsdag 5 juni om 18 u. In deze workshop leer je hoe je versleten 

kledij een tweede leven kan geven. Grasduin in jouw kleerkast naar een oude katoenen T-shirt. Misschien 

heb je nog oude kettingen of parels liggen? Breng deze gerust mee.  

Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be – 058 52 48 17. Max. 15 personen, kostprijs: 7 euro. Organisatie: 

i.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen. 

 

* (Gratis) wandeling Ontdek een uniek stukje Ter Yde-duinen – Zondag 10 juni om 14 u. 

Wandeling door het afgesloten deel van het Ter Yde-complex. O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven 

niet nodig. Start ter hoogte van infobord Loze Vissertjespad, Oostduinkerke (Mariapark). Honden niet 

toegelaten. Info: duinenhuis@koksijde.be – 058 52 48 17. Foto 

 

* Workshop Determineren – woensdag 20 juni om 19.30 u. Paddenstoelen worden onder de loep 

genomen in het Duinenhuis. Organisatie: Paddenstoelenwerkgroep Westhoek. Voorkennis is aangewezen. 

Info en inschrijven: carl.vandenbroeck@gmail.com, 0475 22 08 43.   

 

* (Gratis) midzomerwandeling – vrijdag 22 juni om 20 u. Avondwandeling langs het strand en in de 

Schipgatduinen. O.l.v. gids Marjan Janssens. Start op de parking van het Elisabethplein in Koksijde-Bad. 

Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be – 058 52 48 17. Kostprijs: 2 euro. Foto 

 

* Vegetarische kookworkshop – maandag 25 juni om 19 u. Leer doordachte bereidingen maken zoals 

crackers, granen- en groentensalades. O.l.v. Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken, Assebroek). 

Inschrijven via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52. Plaatsen zijn beperkt. Kostprijs: 25 euro 

(voordeeltarief: 21 euro). Foto 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7 

Koksijde 

058 52 48 17 

duinenhuis@koksijde.be. 
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BoMu: uniek museum over Deense luxemerk Bang & Olufsen 
in Oostduinkerke 

In de Ammanswallestraat is het Bang & Olufsen Museum gevestigd.  Geïnteresseerden kunnen sinds 

augustus van vorig jaar een bezoek brengen aan de collectie van verzamelaar Paul Andries.  

Centraal staat het design en de kwaliteitsvolle hifi van het Deense luxemerk Bang & Olfusen. Dit merk staat 

al sinds de jaren 30 van vorige eeuw bekend voor hoogstaande technologie in een strakke vormgeving. De 

verzameling telt meer dan 250 radio- en televisietoestellen, platenspelers, bandrecorders, telefoons en 

gadgets van B&O. Een bezoek aan het museum is een soort van tijdreis, want nostalgie en sciencefiction 

lopen er door elkaar.  

Open op afspraak 

Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 juli staat een opendeurweekend op het programma!  

 

Info:  

Amanswallestraat 36 (Oostduinkerke) 

bomu@skynet.be 

0496 59 91 50 

www.bomu.be  

Foto 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Voordelen in C-mine, Historium Brugge en Centrum Ronde 
van Vlaanderen met VR-ticket  

Het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde bundelt de krachten met andere erfgoedorganisaties 

die ook kozen voor het VR-concept. Verspreid over drie provincies kan de bezoeker genieten 

van vier soortgelijke ervaringen. In het Abdijmuseum verrijst de abdij zoals die was in 1490. In 

het Centrum Ronde van Vlaanderen fiets je als spion door de Vlaamse slagvelden. In het Brugse 

Historium volg je de goederenstroom in een bootje tijdens de gouden eeuw van de stad. C-mine 

sleept je mee naar het leven van een mijnwerker tijdens de jaren-50 van de vorige eeuw.  

Deze vier organisaties geven hun bezoekers de kans tot eind dit jaar om met hun toegangsticket (incl. VR) 

een geschenk te ontvangen als ze een bezoek brengen aan één van de drie andere deelnemers. Bewaar 

dus zeker je toegangsticket.   

Illustratie vr 

 
 
Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 
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Au Saumon d’Or verkozen tot ambassadeur van Koksijdse 
handelaars na actie Ik koop lokaal  

De campagne Ik koop lokaal bij een winkelier van hier wil mensen aanzetten om te winkelen bij lokale 

ondernemers. Om die handelaars een gezicht te geven bij het grote publiek, lanceerden negen West-

Vlaamse steden en gemeenten – waaronder Koksijde – een communicatiecampagne waarbij kandidaat-

ambassadeurs stemmen ronselden via sociale media.  

15.000 mensen brachten hun stem uit via de website, Facebook of Instagram. Voor Koksijde trok Au 

Saumon d’Or aan het langste eind. De in de Zeelaan gevestigde vishandel mag zich dus ambassadeur 

van Koksijde noemen.   

Foto 
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Gemeentelijke delegatie reisde af naar Suriname 

Tijdens de eerste week van de paasvakantie reisde een delegatie van het gemeentebestuur af 

naar de stedenbandpartner in Suriname. Deze delegatie bestond o.a. uit vakmensen uit de 

beleidsdomeinen cultuur en onderwijs. Daarnaast was er ook een inleefreis. Ook de vzw 

Koksijde-Marowijne en de dienst Internationale samenwerking tekenden present.  

De Koksijdse delegatie kreeg alleszins een druk programma voorgeschoteld. In de Surinaamse hoofdstad 

Paramaribo stonden o.a. overlegmomenten op het programma met de ministeries van Regionale 

Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en de directoraten Cultuur en Onderwijs. Bijzondere 

aandachtspunten tijdens deze missie waren de culturele uitwisselingen, het energieproject Galibi, de 

beheersing van de afvalstroom en de verdere uitbouw van de samenwerking met de scholen.  

Tijdens de afgelopen tien jaar werd telkens gewerkt rond enkele gezamenlijke thema’s. Maar ook naar de 

toekomst toe zijn er nog verschillende uitdagingen voor de stedenband. Een voorbeeld hiervan is de 

verbetering van de elektriciteitsvoorzieningen in het binnenland. 

  

Meer weten? Bekijk de Facebookpagina Dienstreis Koksijde – Suriname 2018 of ervaar indrukken van het 

land op de blog van Niko Goffin (diensthoofd Cultuur): www.dewildekust.wordpress.com. Op www.vzw-

marowijne.net meer over de stedenband en de werking van de vzw Koksjide-Marowijne.  

Foto 

Bijschrift:  

Deze personen zakten af naar Suriname:  

Annemie Beghein, Niko Goffin (diensthoofd Cultuur), Sabelle Diatta, Hilde Werbrouck (leerkracht gbs Koksijde), Jan Van 

Den Broucke, Greet Verhaeghe (gemeenteraadslid), Cyriel Caudron (VZW Koksijde-Marowijne), dir. Finisie (directeur 

Directoraat Regionale Ontwikkeling), Marc Van Thienen (VZW Koksijde-Marowijne), Mark Mortier (leerkracht gbs 

Oostduinkerke), Ina Van Thienen (stedenbandcoördinator), Steven Maes (directeur gbs ODK), dir. Grootfaam (Directeur 

directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen), Rita Gantois (Schepen), Minister Dikan.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.dewildekust.wordpress.com/
http://www.vzw-marowijne.net/
http://www.vzw-marowijne.net/


 

 

 

 

P 34/34 

 

 

 

Oproep Partons 2.0: Participatieve ontwikkeling van de 
streek 

Dit project van het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen staat voor 

participatieve ontwikkeling van de streek – développement participatif du territoire.  

Deze oproep is gericht aan alle Westhoekgemeenten en –steden: lokale besturen, bewoners, dorpsraden 

en lokale handelaars. De projectleider, de provincie West-Vlaanderen, biedt ondersteuning aan inwoners, 

lokale handelaars en besturen die een goed idee hebben om van hun dorp of gemeente een nog betere 

plek te maken om te wonen, leven en werken.  

 

Interesse? Surf naar https://www.west-vlaanderen.be/projectenoproep-partons-20 voor meer info.   
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