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Persuitnodigingen 

➢ Donderdag 6 juni: plechtigheid ‘50 jaar herdenking ontmijningsongeval Oostduinkerke’ 

Op 10 juni 2019 zal het 50 jaar geleden zijn dat 7 duikers-ontmijners van de Marine het leven 

lieten tijdens een ontmijningsopdracht in Oostduinkerke. Het monument voor deze 7 duikers-

ontmijners staat aan de Sint-Niklaaskerk van Oostduinkerke. 

Programma 

• 11.00u.: Bloemenhulde aan het monument    

• 11.30u.: speeches in zaal Witte Burg 

• 12.00u.: receptie in zaal Witte Burg 

Schrijf je in via: www.koksijde.be/inschrijving-50-jaar-herdenking-overlijden-7-duikers-

ontmijners 

 

➢ Zaterdag 8 juni: officiële opening kermis Koksijde-Dorp en vernieuwde L. Hegerplein. 

Programma: 

• 17.00 uur: plechtige herdenkingsmis voor de overleden parochianen in de Sint-Pieterskerk te 

Koksijde-Dorp, opgeluisterd door het Beauvarletkoor. 

• Optocht naar het L. Hegerplein onder begeleiding van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 

Koksijde en bloemenhulde aan de gedenkzuil ter herinnering aan de gesneuvelde 

Koksijdenaars uit de 1ste en 2de WO. 

• Officiële opening van het vernieuwde L. Hegerplein met receptie. 

• Optreden van de folkloregroepen ‘De Oud-IJslandvaarders’ en ‘de Juttertjes’. 

• 18.00 uur: het gemeentebestuur biedt in alle cafés van Koksijde-Dorp een gratis vat aan. 

Wij hopen u daar te mogen begroeten en vragen wegens organisatorische redenen uw 

aanwezigheid te bevestigen vóór 6 juni 2019. Tel. 058 53 30 30 of email 

communicatie@koksijde.be 

 

➢ Pinkstermaandag 10 juni om 10 uur: Koksijde herdenkt de bijna 8000 Franse Zoeaven 

die in de Westhoek sneuvelden in WO I. (zie p. 18) 

 

➢ Zaterdag 15 juni om 11.30u.: persmoment aanstelling Mieke Garnaal, Estaminet de 

Peerdevisscher in Oostduinkerke 

 

➢ Maandag 17 juni om 14 uur: fotomoment toeristische fietszoektocht met VVV en Frans 

van Exem aan het gemeentehuis.  

 

➢ Vrijdag 21 juni om 19 uur: vernissage expo Bouwen voor de eeuwigheid in het 

Abdijmuseum Ten Duinen.  

=> uitnodiging zie beeldmateriaal persoverzicht 2019 

http://www.koksijde.be/inschrijving-50-jaar-herdenking-overlijden-7-duikers-ontmijners
http://www.koksijde.be/inschrijving-50-jaar-herdenking-overlijden-7-duikers-ontmijners
mailto:communicatie@koksijde.be


 

 

 

 

P 4/47 

 

 

 

➢ Zaterdag 22 juni om 11 uur: vernissage expo Lijf & Beeld in dialoog met George Grard 

in het Kunstencentrum Ten Bogaerde.  

=> uitnodiging zie beeldmateriaal persoverzicht 2019 

 

 

Op zoek naar een leuke activiteit? 

De brochure Zomerevenementen biedt een overzicht van alle activiteiten in juli en augustus. 

Zowel in de badplaatsen Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald als in het polderdorpje Wulpen geniet je 

van sportieve en culturele activiteiten, muziek en optredens, wandel– en fietstochten. Altijd fascinerend. 

Vraag de brochure bij de dienst Toerisme. 

 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

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

 

* Cabin Art ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ 

Tot 15 september - Zeedijk Sint-Idesbald 

058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be  

 

* Bouwen voor de eeuwigheid 

Van 22 juni tot 5 januari – 058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be – www.tenduinen.be 

 

* Lijf & Beeld – In dialoog met George Grard 

Van 22 juni tot 22 september in Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde) 

Maandag gesloten. Zaterdag: 14-18 uur. Zondag tot vrijdag: 10-18 uur. 

Nocturnes tot 21 uur op dinsdag 9 en 23 juli & 6 en 20 augustus, gratis toegang 

Info www.koksijde.be/KunstencentrumTenBogaerde  

 

* Fresco’s van Paul Delvaux voor het huis van Périer. Tot 30 september van dinsdag tot zondag. 

10.30–17.30 uur. Van 1 oktober tot 5 januari van donderdag tot zondag. Gratis voor Koksijdenaars en 

houders van een K-pas. In het Paul Delvauxmuseum (Paul Delvauxlaan 42, Sint-Idesbald)  

www.delvauxmuseum.com 

 

* Expo Eau Forte  

Tot 16 juni in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. Info: 058 53 27 00 

westhoekacademie@koksijde.be – www.navigomuseum.be 

 

* Net iets Anders  

Van 19 juni tot 16 augustus in Huize Rozenwingerd (site Bollaard, Hof Ter Hillestraat 1 

Oostduinkerke). Open op woensdag en vrijdag (14-16.30 uur). Kunst van de bewoners met een 

beperking. 

 

* 11 juli comité – Anton van Wilderode in woord en beeld  

Van 27 juni tot 14 juli in de Keunekapel (H. Christiaenlaan 40, St.-Idesbald) 14-18 uur,  

van dinsdag tot zondag (gratis toegang) 

 

* Expo Animalia - De Muelenaere & Lefevere 

Van 30 mei tot 28 juli in Art Gallery, Polderstraat 76, Oostduinkerke. Open vrijdag, zaterdag, zondag en 

feestdagen van 14-18 uur. Info: 058 51 47 57 – 0475 38 66 02 – info@dmlgallery.be – 

www.dmlgallery.be  

 

mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:westhoekacademie@koksijde.be
http://www.navigomuseum.be/
mailto:info@dmlgallery.be
http://www.dmlgallery.be/
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Info: Dienst Cultuur & Erfgoed - T 058 53 34 40 - cultuur@koksijde.be 

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

=> affiches en uitnodigingen zie beeldmateriaal persoverzicht juni 2019 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Wat als… je de expo Bouwen voor de eeuwigheid bezoekt? 

In de 13de eeuw startte de abdijgemeenschap met wat één van de grootste bakstenen bouwprojecten in 

de streek zou worden. Op 22 juni opent de tentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid en die loopt nog 

tot 5 januari 2020. Wat als jij deze expo zou bezoeken? We geven je acht goede redenen.  

 

Wat als… de Duinenabdij in LEGO® blokjes zou gebouwd zijn? 

Jan Gillis is legobouwer bij de firma Amazings die door LEGO® erkend is als officiële bouwer in de 

Benelux. Het duurde een half jaar om deze maquette te bouwen en we begrijpen waarom. Het werd een 

meesterwerk. Tussen 12 juli en 25 augustus wordt Koksijde nog meer ondergedompeld in LEGO®, 

tijdens het evenement Koksijde bouwt met LEGO® blokjes in c.c. CasinoKoksijde. 

 

Wat als… er nog geen automatische bouwkranen bestonden? 

Nadat de steenhouwers de natuurstenen afwerkten, werden ze op de voorziene locatie gemonteerd. 

Stukken van 40 kg droeg één persoon naar boven. Voor de zwaardere elementen waren hulpwerktuigen 

nodig. Ontdek de technieken die ze gebruikten. 

 

Wat als… je de juiste internationale connecties had? 

De Duinenabdij had vrijstellingen van tol voor transport van bouwmaterialen en handelswaren over zee– 

en waterwegen. Ontdek in de tentoonstelling waar de monniken hun materialen aankochten. 

 

Wat als… je in de middeleeuwen plots gigantische hoeveelheden hout en stenen nodig had? 

Een gigantisch bouwproject als de Duinenabdij heeft een enorme impact gehad op het milieu. Hout en 

natuursteen werden in grote hoeveelheden aangevoerd. Dankzij onderzoek kent het Abdijmuseum enkele 

bossen waaruit het hout gehaald werd. En ook uit welke streken de stenen aangevoerd werden. 

 

Wat als… pepermolens eigenlijk gefabriceerd worden door miniatuurmannetjes? 

Rob Buelens is een aanstormend talent in de kunstwereld. In het Abdijmuseum exposeert hij met één 

van zijn handelsmerken: miniatuurkunstwerken. Je ziet hoe een hele bende mannetjes iets groots 

opzetten, bijvoorbeeld een pepermolen.  

 

Wat als… de vrachtwagen pas in de 19de eeuw zou uitgevonden worden? 

Hoe geraakten die kolossale bouwelementen op de werf van Ten Duinen? Op een of andere manier is het 

antwoord steeds: met brute man- en dierkracht. Bouwen in de middeleeuwen was beslist niet voor 

doetjes. We tonen je beenbreuken, die mogelijk het gevolg waren van werfongevallen. 

 

Wat als… je anoniem wil blijven? 

Het is vaak moeilijk om te achterhalen welke mensen de abdij bouwden. Vaak werkten ze anoniem. Toch 

vinden we hier en daar subtiele stempels terug op collectiestukken.  
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En de bouwabten, tja, die deden duidelijk hun best om letterlijk hun stempel te drukken op stenen, in 

boeken of in tegels. In de expo zie je een fantastisch handschrift, besteld door abt Jan Crabbe. Op een 

prachtige prent staat een bouwstelling. 

 

Wat als… de stenen van de Duinenabdij plots voor het rapen zijn?   

De al gehavende abdijsite werd gesloten en veranderde in een open steengroeve. Wat deed de abdij met 

al die stenen? Waar kwamen die terecht? Veel huisjes in de omgeving werden in baksteen van de oude 

abdij gezet, maar er waren nog oudere en grotere bouwprojecten waarvoor de stenen dienden. Ook 

hierover kom je meer te weten in de expo. 

 

Info: abdijmuseum@koksijde.be - 058 53 39 50 – www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
http://www.tenduinen.be/
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‘Lijf & Beeld’, ga in dialoog met George Grard– expo in 
Kunstencentrum Ten Bogaerde 

 

Bekijk hoe sleutelwerken van George Grard (1901–1984) worden verbonden met sculpturen en 

installaties van actuele kunstenaars. Hierbij plaatsen alle kunstenaars het menselijk lijf centraal. Op 

zaterdag 22 juni start de tentoonstelling Lijf & Beeld – In dialoog met George Grard in Kunstencentrum 

Ten Bogaerde. De expo loopt nog tot 22 september. 

 

Met Laure Forêt, George Grard, Susanna Inglada, Athar Jaber, Enrique Marty, Stefan Papco, Peter Rogier 

en Anne Wenzel.  

 

Mis zeker de nocturnes niet.  

 

Praktisch 

Opening van 22 juni tot 22 september 2019 

Gesloten op maandag 

Zaterdag: 14–18 uur 

Zondag tot vrijdag: 10–18 uur 

Nocturnes tot 21 uur op dinsdag 9 en 23 juli & 6 en 20 augustus   

 

Info: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

Een tentoonstelling door de gemeente Koksijde met curator Els Wuyts in samenwerking met Stichting 

Grard. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
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De ronde van Koksijde ‘jij: inspirerend - samen: fascinerend’ 

Van 1 tot 30 juni geeft Koksijde jou de kans om je ideeën of wensen te delen over een hele 

reeks thema’s. Die ideeën moeten ons inspireren om een beleid uit te werken dat nog dichter 

bij de mensen - en vooral bij jou – staat.  

Voor Lokaal bestuur Koksijde (gemeente en Sociaal Huis) is het geluk van al zijn inwoners en bezoekers 

van groot belang. De voorbije jaren werden heel wat zaken gerealiseerd. We weten dat we moeten 

blijven innoveren en investeren en concretiseren dit in een meerjarenplan voor de periode 2020–2025. 

We willen dit niet doen zonder jouw stem hierin te horen, want samen maken we Koksijde nog 

fascinerender. 

 

Daarom stellen we je vragen over een aantal onderwerpen. Je krijgt de kans om vrijuit voorstellen te 

doen. 

Dit zijn de thema’s: 

• Allemaal mee in Koksijde 

Informatie en participatie 

• Ontspannen in Koksijde 

Vrije tijd, sport en cultuur 

• Koksijde voor de toekomstige generaties 

Klimaat en duurzaamheid 

• Vlot verplaatsen in een aantrekkelijk Koksijde 

Mobiliteit en openbare werken 

• Thuis in Koksijde 

Wonen en woonomgeving 

• Ondernemend en toeristisch Koksijde is een troef 

Ondernemen en toerisme 

• Gezond en zorgeloos samenleven in Koksijde 

Gezondheid, zorg, samenleven en welzijn 

 

Wil je deelnemen? 

Surf dan snel naar: www.koksijde.be/derondevankoksijde en vul de bevraging in. 

 

Bijlage: Campagnebeeld  
 
Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/derondevankoksijde
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Loop mee in de strijd tegen kanker 

Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker om fondsen te werven voor wetenschappelijk 

kankeronderzoek. Ondertussen is Levensloop Koksijde al aan haar zesde editie toe. 

Levensloop gaat van start op zaterdag 1 juni om 15 uur en duurt tot zondag 2 juni 15 uur. Het 

ingezameld geld gaat integraal naar de missie van de Stichting tegen Kanker. Het evenement draait rond 

solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. De 24 uur symboliseren het voortdurend 

gevecht van patiënten en hun naasten tegen de ziekte.  

 

Info: www.levensloop.be/relays/koksijde-oostduinkerke-2019  

Campagnebeeld: c Pepaslife Creations 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Verkoop 20ste cultuurseizoen CasinoKoksijde start op 
dinsdag 4 juni  

 

Op 1 januari 2000 zwierde het cultuurcentrum van Koksijde haar deuren open voor het grote publiek. 

Een jong en - laat ons eerlijk zijn - onervaren team begon met héél veel goesting aan zijn opdracht: 

uitgroeien tot een cultuurhuis met een kwalitatief podiumaanbod waar iedereen zijn gading in kan 

vinden, een gastvrij podium waar artiesten graag komen spelen en een thuis voor de vele verenigingen 

om er hun activiteiten te organiseren.  

En de ambitie? Die is alleen maar toegenomen! 

 

Het team van cultuurcentrum CasinoKoksijde stelt met veel plezier het 20ste seizoen aan u voor. Het hele 

jaar door zullen publiek en artiesten ook verrast worden met kleine extra’s… 

 

Wees heel erg welkom, 

het Casinoteam. 

 

De verkoop van abonnementen start op dinsdag 4 juni vanaf 9 uur. Losse tickets vanaf 

woensdag 12 juni om 9 uur. 

Koop je abonnement online op www.casinokoksijde.be. Koudwatervrees om online te bestellen?  

Kom even oefenen tijdens de openingsuren van het cultuurcentrum. 

 

Bijlage: Programma nieuw seizoen c.c. CasinoKoksijde 

 

Info: c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.casinokoksijde.be/
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Cultuurcentrum CasinoKoksijde blaast op 1 januari 2020 
exact 20 kaarsjes uit. Herinnering? Wens? Anekdote? Groet? 

 

2000-2020, time flies when you're having fun! 

 

 

 

Op 1 januari 2000 zwaaiden de deuren van het gloednieuwe CasinoKoksijde onder grote belangstelling 

open. Om dat te vieren stellen we op 20.01.2020 een feestelijk magazine voor om 20 jaar 'fun' te vieren. 

Daarover later meer. 

Voor dat magazine zijn we nog volop op zoek naar jullie inbreng. Beleefde je onvergetelijke momenten in 

het cultuurcentrum, heb je fijne anekdotes, suggesties, verjaardagswensen,...? 

Stuur ze op! Dat kan via het postkaartje dat je in het cultuurcentrum vindt, maar ook elektronisch, met 

een ouderwetse, handgeschreven brief,... Wie weet wordt jouw bijdrage opgenomen in het magazine! 

  

Mailen kan naar cultuurcentrum@koksijde.be. Opsturen naar cultuurcentrum CasinoKoksijde, Casinoplein 

11, 8670 Koksijde. Of gewoon even binnenspringen mag natuurlijk ook. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Officiële opening kermis Koksijde-Dorp en inhuldiging 
Hegerplein 

Toertjes blijven draaien of eendjes vissen… dat mag alleen op de kermis  

Kom samen met je (klein)kinderen naar de kermis in Koksijde-Dorp en maak leuke herinneringen voor 

later. Oliebollen eten. De draaimolen. Eendjes vissen. Toffe attracties van vroeger én nu.  

Op zaterdag 8 juni wordt de kermis officieel geopend met om 17 uur een dienst voor de overleden 

parochianen en bloemenhulde aan het monument op het Hegerplein. De kermis blijft nog staan tot en 

met woensdag 12 juni. De kermis staat dit jaar ter hoogte van de Sint-Pieterskerk.  

 

Inhuldiging Hegerplein 

De werkzaamheden in de Zeelaan schieten goed op. Zo goed zelfs dat het gemeentebestuur op zaterdag 

8 juni het vernieuwde Hegerplein inhuldigt. Vanuit het Sint-Pietersplein vertrekt een optocht – met 

muziek - richting Hegerplein om het plein officieel te openen. 

Op het Hegerplein geniet je dan van een hapje en een drankje. Optredens van een aantal folkloregroepen 

geven de feestelijkheden dat tikkeltje extra. Achteraf biedt het gemeentebestuur nog een pintje aan in de 

verschillende cafés van Koksijde-Dorp. Santé. 

 
=> Zie ook persuitnodiging p. 3 

 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

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


 

 

 

 

P 15/47 

 

 

 

Mee-doe-spektakel voor kinderen 

Kom naar de wervelende kinderdisco vol spektakel, dans, speciale effecten, humor en top entertainment. 

Naar aanleiding van de kermisweek in Koksijde-Dorp komt Splash Kinderdisco naar ’t Oud Schooltje. 

Iedereen is welkom op woensdag 12 juni vanaf 14.30 uur in ‘t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp waar je 

je eerst laat schminken. De activiteit is volledig gratis en duurt tot 16 uur. 

 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Sportief Koksijde: Witte Burg Koers, Keunetocht en Tri 
Beaufort Trophy 

Moedig je favoriete renner aan tijdens de Witte Burg Koers 

Rond de Witte Burg vindt op 7 juni een wielercriterium plaats. De eerste koers, Retro, start om 18 uur, 

de tweede reeks, Toerist om 19 uur en de derde, Rappe, om 20 uur. De inschrijvingen starten om 17 uur. 

Organisatie: WTC De Meeuw  

 

Rij met je mountainbike de Keunetocht 

Duinen, bossen, strand en enkele technische zones maken van deze rit een topper.  

Op pinkstermaandag 10 juni organiseren de Dunekeuntjes een recreatieve mountainbiketoertocht in  

Koksijde, Oostduinkerke en De Panne. Je kiest uit twee afstanden: 35 en 50 km. 

Info: www.dunekeuntjes.be/wordpress - info@dunekeuntjes.be  

 

Tri Beaufort Trophy Koksijde 

Iedereen kent de klassieke formule van een triatlon: zwemmen, fietsen en lopen. In de Tri Beaufort 

Trophy is er ruimte voor zowel recreatieve als competitieve sporters. En dat maakt deze wedstrijd zo 

speciaal. Je krijgt de kans om de disciplines afzonderlijk af te leggen. In een large en extra large versie.  

De Tri Beaufort Trophy vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019. 

Info: www.tribeauforttrophy.be  

 

OPROEP: 

De Sportdienst zoekt seingevers 

Zit de koers in je bloed? Wil je helpen om deze sport te ondersteunen? Dan is dit je kans. 

Koksijde organiseert jaarlijks verschillende wielerevents. Om de veiligheid op deze wedstrijden te 

garanderen heeft de Sportdienst extra seingevers nodig.  

Wil jij seingever zijn tijdens een wielerevent? 

Neem dan contact op met de Sportdienst dan nemen zij jouw gegevens op in hun database. 

 

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

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:info@dunekeuntjes.be
http://www.tribeauforttrophy.be/
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Mis je kans niet om drie prachtige bunkers te ontdekken 

Steunpunt Graf - Noordduinen 

De Noordduinen ken je waarschijnlijk van de jaarlijkse cyclocross. Maar wist je dat er ook bunkers uit de 

Tweede Wereldoorlog liggen? Vanop de top van de duinen kijkt een personeelsbunker uit op de Britse 

Militaire Begraafplaats. Iets verder, verscholen onder het zand en tussen de struiken, ligt een grote VF-

machinebunker. Vind je hem? Of heb je de hulp nodig van een kenner? 

Een gids neemt je mee op een korte wandeling in de Noordduinen. Ondertussen vertelt hij je alles over 

de bouw en de functie van de bunkers. 

 

Steunpunt Panther - James Ensorlaan 

Een beetje verloren, in de omgeving van de Hoge Blekker en in het midden van een residentiële villawijk, 

ligt een monumentale bunker van het type R612. Tijdens de Tweede Wereldoorlog behoorde deze bunker 

tot het Steunpunt Panther. Bezoek hem voor hij onder het zand verdwijnt. 

Een gids geeft, doorlopend, een korte toelichting bij de bouw en de functie van de bunker. 

 

Praktisch 

De bunkerdag vindt plaats op zondag 9 juni. Gratis toelichting door gids:  

• zuidelijke Noordduinen  

om 10, 10.45, 11.30, 14, 15 en 16 uur (duur: 30-40 minuten) 

schrijf je op voorhand in, ten laatste op donderdag 6 juni: cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40 

afspraak aan de ingang van de Noordduinen, Robert Vandammestraat t.h.v. huisnummer 65, 

recht tegenover de Britse Militaire Begraafplaats 

• James Ensorlaan 

doorlopend van 10-12 uur en van 14-16.30 uur (duur: 10-15 minuten) 

inschrijven is niet nodig  

afspraak op het einde van de James Ensorlaan 

 

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

De Europese bunkerdag is een samenwerkingsproject in het kader van het Europees jaar van het 

Cultureel Erfgoed, met de steun van het programma Creative Europe van de Europese commissie. 

Beeld: bunker steunpunt Panther 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde herdenkt de Zoeaven  
Op pinkstermaandag 10 juni herdenkt Koksijde de bijna 8000 Franse Zoeaven die in de 

Westhoek sneuvelden in WO I. Oud-strijders zijn er niet meer. Vandaag worden ze 

vertegenwoordigd door de vaderlandslievende verenigingen en oud-strijders uit de Tweede 

Wereldoorlog.  

Het tweede regiment Zoeaven van Walcourt luistert de herdenking op. Om 10 uur is er een bloemenhulde 

aan het Frans militair kerkhof in Koksijde-Dorp en om 11 uur een bloemenhulde en toespraak aan het 

Zoeavenmonument te Koksijde-Bad. In aanwezigheid van de Zoeaven van Walcourt. 

Om 11.30 uur optocht met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde. Start aan het 

Zoeavenmonument, vervolgens via de Zeedijk naar het gemeentehuis in de Zeelaan, waar het defilé 

plaatsvindt. 

 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

Twee unieke graven op het Carré Français 

Op het Carré Français bij de Sint-Pieterskerk liggen 133 jonge Fransen die meer dan 100 jaar geleden 

aan het IJzerfront sneuvelden. Ze behoorden tot verschillende legerafdelingen: Marinefuseliers, Zoeaven, 

Territorialen, Artilleurs, Tirailleurs en Genie. Twee van hen behoorden tot het heel aparte Bataillon 

d’Afrique (les Bat d’Af). Door hun landgenoten werden ze les Joyeux genoemd. Grappenmakers waren die 

kerels beslist niet, want ze dienden in een strafbataljon. Het waren criminelen en recidivisten, die na een 

gevangenisstraf in Frankrijk, naar Noord-Afrika waren gestuurd. Ze kwamen terug met het vooruitzicht 

dat hen - bij goed gedrag - aan het einde van de oorlog kwijtschelding zou worden verleend.  

 

Toen het eerste Bataillon d’Afrique in oktober 1914 in Marokko werd opgericht, luidde het devies: Ex 

Unque Leonem wat zoveel betekent als: Een leeuw herken je aan zijn klauwen. Maar de manschappen 

(550 man sterk) vertaalden het naar Joyeux, fais ton fourbi, pas vu, pas pris, mais pris rousti. En dat 

betekent zoveel als Laat je niet zien of horen en graai andermans eigendommen mee. Het waren dus 

geen koorknapen en ze deserteerden ook zodra het kon. Van zodra ze toekwamen, werden ze naar de 

bloedigste slagen in Frankrijk en België gestuurd. De bekende Engelse verpleegster Dorothie Feilding 

vertelt: “Er is een ongelooflijk bataljon Franse ex-gevangenen aangekomen en ze zorgen voor leven in de 

brouwerij! Het zijn geharde vechtersbazen, mannen voor het vuilste werk. In één week tijd hebben ze 

zes Belgische rijkswachters en twee bejaarde dames vermoord, plus tientallen kippen gestolen.”  

 

Op 10 en 11 augustus 1916 revolteerde een viertal tegen het nodeloos bloedvergieten. Twee van hen, 

Hippolyte Debonne (27 jaar) en Batistin Gastaudo (26 jaar) werden door de officieren van de krijgsraad 

ter dood veroordeeld wegens gewapende revolte en het beledigen van hun oversten. De advocaat van de 

verdediging, een Zoeaaf, argumenteerde dat beide jongens uitgeput waren na nodeloze gevechten 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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waarbij veel makkers omkwamen en dat ze uit de band sprongen nadat een onderofficier hen zwaar had 

aangepakt.  

Het gratieverzoek werd afgewezen. Debonne en Gastaudo werden op 17 oktober 1916 bij zonsopgang 

door hun makkers gefusilleerd in Koksijde-Bad. Pas na hun dood kwam de melding dat de executie moest 

worden opgeschort.  

Beiden rusten zij aan zij in graven 114 en 115; ondanks alles toch met de vermelding Mort pour la 

France. Werd er postuum toch nog rekening gehouden met de opschorting van de doodstraf? 

 

(Tekst door Michel Piérart, auteur van Koksijde en de Zoeaven 1915-1916, uitgave gemeente Koksijde, 

2016) 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Rommelmarkt Koksijde-Dorp: ga op zoek naar verborgen 
schatten 

De jaarlijkse rommelmarkt vindt plaats op zondag 9 juni tussen 6 en 17 uur. Door de werken in Koksijde-

Dorp ziet het parcours er dit jaar anders uit. Deze straten nemen deel aan de rommelmarkt: Noordstraat, 

Veurnestraat, Hovenierstraat, Kerkstraat, Doornhofstraat en Karel Vanneckestraat. 

 

Info: 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Kom naar de Archeologiedagen op 14, 15 & 16 juni 

 

Wie archeologie zegt in Koksijde, denkt Abdijmuseum 

 

Vrijdag 14 juni – Rondleiding Van depot tot expo 

Maak zelf mee - achter de schermen – hoe de opbouw van de tentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid 

verloopt. Je bekijkt zowel het ondergrondse depot van het museum, als de tentoonstellingsruimte in volle 

opbouw. Schrijf je nu in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. De toegang bedraagt 7 euro. 

Het start om 19.30 uur. Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, Koksijde. 

 

Zaterdag 15 juni – Rondleiding Zandlopers (7-12 j.) 

Trek samen met een gids naar de plaats waar ooit de grote Duinenabdij pronkte! Door zelf voorwerpen 

op te graven, leer je wat archeologie is en leer je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga 

je naar het museum: verkleed als monnik volg je het leven van een monnik uit de middeleeuwse abdij.  

Schrijf je nageslacht nu in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Deze gidsbeurt is inbegrepen 

in de prijs van je museumticket. Start om 14.30 uur. Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke 

Prinslaan 2, Koksijde. 

 

Zondag 16 juni – Lezing: Wonen aan de Vlaamse kust, 1300 jaar geleden.  

Een vroegmiddeleeuwse nederzetting en een grafveld in Koksijde 

Op 22 december 2016 vond een arbeider, op de werf van het nieuwe politiekantoor, fragmenten van een 

menselijk skelet. Niemand dacht dat men er een vroegmiddeleeuwse begraafplaats met een vijftigtal 

graven zou vinden én de resten van een nederzetting met restanten van gebouwen van meer dan 13 

eeuwen oud. Het agentschap Onroerend Erfgoed stond in voor de archeologische opgravingen en heeft 

nu het onderzoeksrapport volledig klaar. 

Op zondag 16 juni om 10.30 uur organiseren de gemeente Koksijde en het agentschap Onroerend 

Erfgoed deze lezing in het Sociaal Huis. Schrijf je nu in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. 

De toegang is gratis. Locatie: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, Koksijde. 

 

Beeld: © Kris Vandevorst 

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:abdijmuseum@koksijde.be
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Ruïnes koesteren 

Het behoud, het beheer en de ontsluiting van ruïnes is niet eenvoudig. Om een groter draagvlak te 

bekomen voor deze stille, kwetsbare getuigen van de tijd, sloegen Monumentenwacht en het 

Abdijmuseum Ten Duinen de handen in elkaar. Ondertussen zijn er al drie activiteiten onder de noemer 

Ruïnes, bouwstenen van de tijd georganiseerd. En er staan er nog twee op het programma: op 6 juni bij 

de Kasteelruïne Ter Elst in Duffel met als thema Preventieve Conservering en op 15 juni in het 

Prinsenkasteel in Grimbergen met focus op het ambachtelijk bouwbedrijf. Elke erfgoedfan is welkom. 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 - E.  info@tenduinen.be - www.tenduinen.be 

 

Beeld: het Prinsenkasteel in Grimbergen 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 

mailto:info@tenduinen.be
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“Kom en zing!” op 9 juni: concert kinderkoor Beau-re-mi  
 
Het kinderkoor Beau-re-mi treedt op in Het Bedrijf (Oostduinkerke) op zondag 9 juni, 17 uur.  Onder 

leiding van Sarah Decadt brengen de jongste telgen van de Beauvarletfamilie een waaier aan liedjes uit 

het afgelopen koorjaar. Een mooie afsluiter van het koorjaar, waarbij zingen en zangplezier centraal 

staan.  

Tickets: €8 | €6 tot 26 jaar – via koorleden en www.beau-re-mi.be 

 

In september zijn nieuwe leden vanaf 7 jaar hartelijk welkom. De repetities van Beau-re-mi vinden 

wekelijks plaats op vrijdagavond in zaal Noordduinen (Koksijde). 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.beau-re-mi.be/
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‘Healing Light’ lenteconcert Beauvarletkoor Koksijde 
 

Met ‘Healing Light’ trekt het Beauvarletkoor Koksijde resoluut de kaart van de 21ste eeuw. 

Componisten Karl Jenkins, Ola Gjeilo, Morten Lauridsen, Guido Morini en Eric Whitacre leiden 

publiek en zangers binnen in de wereld van de hedendaagse koormuziek. Zaterdag 15 juni om 

20 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk te Koksijde. 

 

“Met dit repertoire willen we eens out of the box gaan”, steekt dirigente Griet De Meyer van wal. “Geen 

Mozart of Bach, maar levende componisten. Mensen die nu muziek maken en in de hedendaagse 

koorwereld heel populair zijn! We gaan van easy listening bij Jenkins, naar uitdagender bij Lauridsen en 

spelend met de barok bij Morini. Dit alles met licht als centraal thema.” 

• Karl Jenkins (°1944) is bekend bij het grote publiek o.a. door het Adiemus-project en The Armed 

Man. A Mass for Peace, vorig jaar in november nog vertolkt door het Beauvarletkoor.  Healing 

Light is een a cappella motet uit The Peacemakers, een compositie waarin Jenkins een ode brengt 

aan mensen die streven naar wereldvrede. Denk hierbij aan Martin Luther King, Nelson Mandela, 

Moeder Theresa, Ghandi en de Dalai Lama. 

• Het mysterie en de magie van het Noorderlicht klinkt dan weer doorheen het werk van de 41-

jarige Noor Ola Gjeilo. 

• Morten Lauridsen (°1943), opgegroeid in de VS als zoon van Deense immigranten, heeft een 

groot aantal geestelijke composities met een sterk mystiek karakter op zijn naam staan. Het koor 

vertolkt zijn O magnum Mysterium en Ubi Caritas. 

• Met het werk Vivifice Spiritus Vitae Vis (2004) wil Guido Morini een tegenstem bieden in een 

voortrazende tijd, waarin een materialistische visie overheerst. Hoewel de teksten integraal uit 

het Oude Testament komen, zijn ze zo gekozen dat ze iedereen kunnen inspireren, los van 

ethische of religieuze overtuigingen. 

• Ten slotte staan ook de composities Lux Aurumque en Sleep van Eric Whitacre (°1970) op het 

programma.  

 

Praktische info concert:  

Zaterdag 15 juni om 20 uur in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk te Koksijde. 

Uitvoerders:     Beauvarletkoor Koksijde  

  Michael Deleersnyder, slagwerk – Mattijs Louwye, cello – Koen Pauly, klavier 

  Algemene leiding: Griet De Meyer 

Tickets: €20 add | €15 vvk | €10 tot 26 jaar 

Kaarten: bij de koorleden  – Dienst voor Toerisme Koksijde – beauvarlet@gmail.com – T 0477 24 34 65 

(9-12 uur) 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomerfietszoektocht ‘De gordel rond Koksijde’   

Ook dit jaar kan je deelnemen aan de succesvolle zomerfietszoektocht ‘De gordel rond Koksijde’. 

Deze loopt van vrijdag 21 juni tot en met zaterdag 31 augustus 2019 en is ± 35 km lang.   

 

Zoek je weg in en rond Koksijde aan de hand van foto’s. Je ontdekt mooie plekjes en om het extra 

uitdagend te maken, krijg je ook vragen voorgeschoteld. Deze pittige zoektocht leg je best met je fiets 

af. Wil je toch je auto nemen? Hou er dan rekening mee dat in sommige straten eenrichtingsverkeer 

geldt en dat weer andere straten alleen toegankelijk zijn voor fietsers.  

 

Praktisch 

Koop je deelnameformulier in de toerismekantoren van Koksijde en Veurne of in estaminet De 

Peerdevisscher. De prijs bedraagt 7 euro. De winnaar van de hoofdprijs wint een nieuwe fiets, maar elke 

deelnemer krijgt een leuke verrassing. De prijsuitreiking vindt plaats in c.c.CasinoKoksijde op vrijdag 6 

september om 18.45 uur. 

 

Meer info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde - T 058 51 29 10   

toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

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


 

 

 

 

P 26/47 

 

 

 

Shop ‘till you drop - Braderie in Koksijde-Bad op 22 en 23 
juni  

Kom langs en geniet van heel wat kortingen, leuke straatanimatie en randactiviteiten. Kinderanimatie, 

live muziek, een hondenshow en zelfs een spelletje golf. Mis het niet.  

Een organisatie van de handelaars van de Zeelaan. 

 

Info: 058 51 13 88 – hartje.koksijde1@gmail.com – www.hartjekoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Op 29 en 30 juni bruist Oostduinkerke tijdens de 70ste 
Garnaalfeesten  

De eerste Garnaalfeesten avant la lettre werden georganiseerd in het zomerseizoen van 1949.  

En ondertussen bestaat dit feestweekend 70 jaar. Heel wat plaatselijke families delen deze traditie. 

Grootouders, ouders, kinderen, allemaal gingen of gaan ze mee in de stoet. Wat! Een! Feest!  

We interviewden cultureel ambassadeurs Johan Bouttery en Frieda Vanslembrouck die meehelpen met de 

organisatie van deze jubileumeditie. 

Beeld: © Westtoer, garnaalfeesten 

 

Interview: 

70 jaar Garnaalfeesten! Een mooi stukje erfgoed van onze gemeente. Vanaf dit jaar zitten jullie 

écht mee in de organisatieboot. 

Frieda: “Het hele weekend staat onder leiding van Mieke Ghesquière en Peter Bruneel van de dienst 

Toerisme, maar wij zitten voor alle onderdelen samen. De toneelvoorstelling Mariette Crevette en de 

stoet is vooral mijn domein. Johan verzorgt de feestelijkheden rond Mieke garnaal, de zeewijding, de 

dansoptredens en de presentatie van de stoet.” 

Ook de regie van de stoet komt in jullie handen? 

Johan: “Dit jaar nog niet volledig. Etienne Mommerency is nog altijd hoofdregisseur, samen met zijn 

muzikale rechterhand Jozef Alpaert. Wij werken volledig mee en brengen vernieuwingen aan met hun 

goedkeuring, die van Neal Baelen (diensthoofd Technieken Koksijde) en Peter Bruneel (dienst Toerisme). 

Uiteraard koppelen we ook terug met de burgemeester, de schepen van Toerisme en de V.V.V.” 

Welke nieuwe accenten gaven jullie aan de stoet?  

Frieda: “Vorig jaar introduceerden we de bloemetjeswagen met dansgroep Adagio. Dit jaar, de 

Normandie met de theaterploeg van Wulpen die de figuratie op zich neemt.” 

Johan: “Verder worden er dit jaar ook linken gelegd met wat onze badplaats nu betekent voor het 

toerisme met billenkarren en golfkarretjes.” 

Waarom mogen de mensen het garnaalweekend niet missen? 

Frieda: “Ze moeten zeker komen voor de gezellige sfeer het hele weekend door. Er is een nieuwe 

voorstelling van Mariette Crevette. Pronkstuk in de stoet, de Normandie, is een toonbeeld van 

vakmanschap en passie en komt uit de creatieve handen van Peter Dalle. Verder zullen deze 70ste  

Garnaalfeesten bruisen van energie en dynamiek want er zijn al meer dan veertig extra figuranten die 

zich aangemeld hebben.” 

Johan: “Nieuw dit jaar zijn de Garnalenworpen op de Zeedijk. Op zaterdag worden om 11, 13 en 15 

uur plastic garnalen uitgeworpen. Vang een garnaal en win een prijs. Ook de Zeewijding krijgt nog meer 

glans. Naast de Oud-IJslandvaarders en de Juttertjes krijgen we danschoreografie door de groep Senlima 

uit Gent. De evocatie die ze brengen, werd alleen nog maar in theaterzalen vertoond en zal nu voor het 
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eerst in open zeelucht opgevoerd worden. De groep zal ook de stoet vervoegen in eigen kledij en 

choreografie.” 

Beeld: op de foto zie je Peter Dalle, Johan en Frieda. 

 

Patrick Delanghe gaat al 54 jaar mee met de stoet. 

“Sinds mijn kindertijd zijn de garnaalfeesten een topweekend in het jaar. Als kind verbleef ik dikwijls bij 

Henri ‘Biks’ Legein & Maria Delanghe, destijds trekkers van de Oud-IJslandvaarders. Als vierjarige knaap 

ging ik met hen al mee in de Garnaalstoet en die microbe is nooit meer weggeëbd. Sinds ik begon te 

werken aan de gemeente in 1979, heb ik vol overgave meegewerkt aan de Garnaalstoet. Dit jaar wordt 

het voor mij de 54ste stoet. Voor veel Oostduinkerkenaren is dit niet alleen erfgoed, maar ook nostalgie 

én een stukje familiegeschiedenis.” 

Foto van Patrick als kind en nu.  

 

Het programma 

 

Zaterdag 29 juni Zondag 30 juni 

Folkloremarkt 

Fabiolaplein, 11 > 18 uur 

Zeewijding 

Zeedijk, 10.30 uur 

Garnaalsoep 

Fabiolaplein, 11 uur 

Gebakken vis & optredens folkloregroepen 

Zeedijk, 11 uur 

Garnalenworp 

Zeedijk, 11, 13 en 15 uur 

Optreden Paradekorps El Fuerte  

Zeedijk, 14 uur 

Straatttheater Mariette Crevette 

Zeedijk, 14.30 uur 

Fabiolaplein, 18.00 uur  

70ste Garnaalstoet 

15.30 uur 

Zeedijk > Europaplein > Leopold II laan 

Wedstrijd garnaalvissen 

Astridplein, 16.30 uur 

 

 

Info: 058 51 29 10– toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Edward van Marsenille opent internationaal orgelfestival 

De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk vormt het decor voor een prestigieus orgelfestival met 

toporganisten uit binnen- en buitenland. Het Australian Chamber Choir is één van de special guests. 

Organist Edward Van Marsenille verzorgt het openingsconcert op maandag 1 juli. Edward is titularis-

organist van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Sint-Truiden en brengt een programma met eigen werk en 

muziek van Buxtehude, Bach en Sébastien Letocart. 

 

Programma 

Maandag 1 juli, 20 uur: Edward van Marsenille 

Vrijdag 12 juli, 20 uur: Australian Chamber Choir (Australië) 

Maandag 15 juli, 20 uur: Christoph Kuhlmann (Duitsland) 

Maandag 29 juli, 20 uur: Fabio Ciofini (Italië) 

Maandag 5 augustus, 20 uur: Masako Honda (Japan) 

Maandag 19 augustus, 20 uur Jan Vermeire en Alain De Rudder (trompet) 

 

Praktisch 

De toegang bedraagt telkens 10 euro voor volwassen en 8 euro in voorverkoop, de toegang is gratis voor 

jongeren onder 18 jaar. Een abonnement voor zes concerten krijg je voor 40 euro. Koop je tickets bij de 

dienst Toerisme (Zeelaan 303) of in de O.L.V.-ter-Duinenkerk (sacristie) tijdens de kantooruren. 

 

Info: Orgelkring Koksijde - carlo.wouters@skynet.be - 058 51 35 94. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Leerlingen van de WAK tonen hun creaties 

Juni is de maand waarin de leerlingen van de Westhoekacademie hun werk van het afgelopen jaar tonen 

aan het publiek. De expo’s bieden een mooi overzicht van hun creaties. Iedereen is welkom op de 

vernissages. 

 

Dit zijn de vernissages en openingsmomenten: 

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

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

uur. 

• Middelbare graad en initiatie volwassenen, hogere Graad en specialisatiegraad ateliers 

en De Gaanderij (hoofdgebouw, Veurnelaan 109, 8670 Koksijde) 

Vernissage op vrijdag 21 juni om 19 uur. Open op zaterdag 22 en zondag 23 juni van 14 tot 18 

uur. 

• Afstudeerprojecten, Kapel Ster der Zee (Koninklijke Baan) 

Open op zaterdag 22 en zondag 23 juni van 14 tot 18 uur. 

 

Info: westhoekacademie@koksijde.be – 058 53 27 00 – c.c. Taf Wallet, Veurnelaan 109, Koksijde 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstelling ‘A history of life’ in de bib. Ontdek 
geschiedenis in zijn puurste vorm 

 
A history of life is een verzameling van in hout gesneden boeken. Een poging om tijd te verzamelen en te 

kristalliseren op een heel ongebruikelijke manier. In tegenstelling tot een geschiedenisboek - dat altijd 

subjectief is en alleen over geschiedenis gaat - zijn deze werken meer dan naslagwerken, maar 

deelnemers uit het verleden. 

 

De groeiringen in het hout getuigen van deze geschiedenis. Een getraind oog ontdekt in deze ringen de 

klimatologische omstandigheden uit de tijd dat de boom groeide. Het is niet heel precies of uitgebreid, 

maar alles dat we eruit puren, is wel volledig waar. De boom heeft nooit actief een keuze gemaakt om 

een getuigenis te leveren over de tijd of de plaats waar ze groeide. Een boom geeft niet om hoe het door 

anderen wordt ervaren. Het probeert alleen maar te zijn... 
 

Praktisch 

Ontdek van zaterdag 29 juni tot zaterdag 31 augustus in de bib de gratis tentoonstelling A history of 

life. Daarin brengt de talentvolle kunstenaar Rob Buelens het boek terug naar zijn oervorm. De 

openingsuren vind je op koksijde.bibliotheek.be.  

 

Beeld: a history of life © Rob Buelens 

 

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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Ontmoet mensen uit je buurt 
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Wil je andere mensen uit Koksijde leren kennen? 

Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan een verre vriend? Kom dan op woensdag 5 juni naar 

de Rozenkrans (feestzaal school Albert I-Laan 54). 

 

Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. 

 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ook als mantelzorger moet je er eens uit 

Mantelzorgers hebben vaak een heel druk leven, waardoor ze soms te weinig aandacht besteden aan hun 

eigen gezondheid. Ook al is er minder tijd voor koken en eten, toch heeft je lichaam verse en gezonde 

voeding nodig. 

Eveline Depoorter, diëtiste in az West en Petra Blomme, nutritieverpleegkundige in az West, geven 

antwoord op deze vragen: 

• Waaruit bestaat goede voeding? 

• Verandert onze voedingsbehoefte door te verouderen? 

• Moeten senioren powerfoods eten? 

• Wat met opgelegde diëten? 

• Hoe onderstaat ondervoeding? 

 

Afspraak op maandag 3 juni van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). 

 

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

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sociaal Huis Koksijde bedankt alle mantelzorgers 

 

Sommige mensen zorgen 1 uur per week voor iemand, anderen wekelijks 168 uur. De ene zorgt voor 

iemand met lichamelijke klachten, de andere voor iemand met psychische problemen. De ene 

mantelzorger woont in bij de zorgvrager, de andere niet. Sommigen helpen in het huishouden, anderen 

helpen wassen en aankleden, doen de financiën, houden zich bezig met het papierwerk of zorgen voor 

vervoer. Heel wat mensen zijn duizendpoten en doen het allemaal. Hoe verschillend elke situatie ook is, 

al deze mensen zijn mantelzorger. 

 

Zondag 23 juni is de dag van de mantelzorger. Een dag van erkenning, omdat al deze mensen een 

belangrijke rol in onze samenleving vervullen en veel waardering verdienen. Zonder mantelzorgers 

zouden veel zorgbehoevenden niet thuis blijven wonen.  

 

Het Sociaal Huis bedankt daarom alle mantelzorgers en staat altijd klaar om te helpen bij vragen over 

mantelzorg. Ook in het mantelzorgcafé De Luisterschelp zijn mantelzorgers elke eerste maandag van de 

maand welkom (van 14 tot 16 uur in zaal De Brug van het Sociaal Huis).   

 

Info: Katrien Debruyne 058 53 43 19 - katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Doe mee met de sportdagen voor senioren  

 

Dinsdag 11 juni 2019 – Zitbankenwandeling 

Ongeveer drie kilometer aan een traag tempo. Ook mensen in rolwagen (met begeleider), 

rollatorgebruikers of personen die een armsteuntje willen gebruiken, kunnen deelnemen. Vertrek om 

14.30 uur aan het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde. Tussenstop in WZC Noordduin met 

drankje aangeboden door de seniorenadviesraad. Deelname is gratis. 

 

Dinsdag 11 juni 2019 - Petanquetornooi 

Het tornooi vindt plaats in de Bolledroom (sportpark Hazebeek) en start om 13.45 uur. Individuele 

deelname is mogelijk, ervaring is niet vereist. Deelnemen kost 2 euro, verzekering en drankje 

inbegrepen. Clubleden schrijven zich in via de verantwoordelijke van hun vereniging. 

 

Woensdag  12 juni 2019 - Fietsen 

Ongeveer 30 km aan een gezapig tempo langs rustige weggetjes met begeleiding. Vertrek om 14 uur aan 

de zaal voor vloersporten (sportpark Koksijde-Dorp). Om 13.30 uur verzamelen. Tussenstop met drankje 

aangeboden door de seniorenadviesraad. Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt. Deelnemen 

kost 2 euro, verzekering en drankje inbegrepen. 

 

Schrijf je voor 8 juni in:  

• voor het fietsen: dany.asseman@telenet.be 

• voor de petanque: claro@scarlet.be (Roger Claes) 

• voor de wandeling: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Je bent nooit te oud om bij te leren - Levenslang leren voor 
senioren 

 

De informatisering zet zich door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de digitale 

trein springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet. Om dit te voorkomen, biedt Koksijde 

cursussen aan om de nieuwe media (smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook geschikt voor 

absolute beginnelingen. Een overzicht:  

 

• Dagelijks gebruik van de pc (beginners): maandagvoormiddag -  van 9/9/19 tot 25/11/19 

• Smartphone/tablet/android (deel 2): maandagnamiddag - van 9/9/19 tot 25/11/19 

• Smartphone/tablet/android (deel 1- beginners):  woensdagvoormiddag - van 11/9/19 tot 

27/11/19 

• iPad/iPhone (deel 1): woensdagnamiddag - van 11/9/19 tot 27/11/19 

• Vind je weg in online diensten: vrijdagvoormiddag – van 13/09/19 tot 18/10/19  

• Vind je weg in online diensten (deel 2) – van 25/10/19 tot 06/12/19  

 

De gemeente Koksijde biedt ook taalcursussen aan: 

 

• Spaans voor senioren - Oostduinkerke – Erfgoedhuis 

• Spaans (niveau 2): dinsdagvoormiddag – van 10/9/19 tot 26/05/20 

• Spaans spreekatelier (beginners): dinsdagnamiddag - van 10/9/19 tot 14/01/20 en 21/01/20 tot 

26/05/20 

 

Nederlands voor anderstalige senioren - Koksijde- W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek) 

• Maandagnamiddag: 13.30-15.45 uur – groep 4 (9/09/19 – 14/01/20 en 21/01/20 – 27/05/20) 

• Dinsdagnamiddag: 13.30-15.45 uur – groep 2 (10/09/19 – 15/01/20 en 22/01/20 – 28/05/20) 

• Donderdagnamiddag: 13.30-15.45 uur – groep 3 (12/09/19 – 17/01/20 en 24/01/20 – 

30/05/20)  

• Vrijdagvoormiddag: 09.30-11.45 uur – groep 1 (13/09/19 – 18/01/20 en 25/01/20 – 31/05/20) 

 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in Koksijde –  

058 53 43 42  

Schrijf je nu al in: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be 

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets, smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel mee. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Doe mee aan de Week van de Bij in Koksijde 

Solitaire bijen en bijenhotelletjes (workshop voor de jeugd)– op zaterdag 8 juni van 14 tot 17 

uur. Niet alle bijen en wespen steken, want niet alle soorten hebben een koningin en nest om te 

verdedigen. En wist je dat niet alle bijen honing maken? Wat ze wel gemeen hebben, is dat er zonder hen 

geen fruit en groenten zouden groeien. Maak kennis met (solitaire) bijen en hun nut via een spel. Als 

afsluiter maak je een bijenhotelletje om in je tuin op te hangen.  

Afspraak: Duinenhuis Koksijde, Bettystraat 7, Koksijde. Prijs: 10 euro per bijenhotelletje (spel en 

materiaal). Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, max. 20 deelnemers (8-12 j.) 

 

Zoemende struiken (wandeling)– Op pinkstermaandag 10 juni om 14 uur. Samen met natuurgids 

Marjan Janssens ga je op zoek naar streekeigen bloeiende struiken in onze duinen. Vol (solitaire) bijen. 

Maak kennis met de meidoorn, de liguster en wilde rozenstruiken. Een uitnodiging om ook jouw tuin een 

bij-vriendelijke tint te geven.  

Start: Zeelaan Koksijde, ter hoogte van de ingang (infobord) Hoge Blekker, Koksijde-Bad. Gratis 

deelname, inschrijven niet nodig. 

 

Wilde planten: een gedekt tafeltje voor bij én mens (wandeling) – Op zondag 16 juni om  

14 uur. We bezoeken de bloemenweide bij het Milieupark, een ecologische tuin en passeren langs lekker 

geurende bermen. Bijen halen er hun nectar en stuifmeel. Biodiversiteit, alles hangt samen...  

Afspraak: Kerk Koksijde-Dorp. Deelname gratis, inschrijven hoeft niet. 

 

Aan de slag met wilde bloemen en bermplanten (workshop) – Op maandag 17 juni om 19 uur. 

Zonder bijen, geen bestuiving. En dus ook geen groenten of fruit. Herborist Marjan Janssens weet hoe je 

zaad van deze wilde planten verzamelt om jouw tuintje wat wilder en bij-vriendelijker te maken. 

Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde. Prijs: 8 euro. Inschrijven: duinenhuis@koksijde.be,  

058 52 48 17 (max. 15 deelnemers). 

 
Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

 

Op zoek naar unieke duinenflora - Op zondag 2 juni om 14 uur. Samen met natuurgids Marjan 

Janssens. Honden niet toegelaten. Start: Infobord Loze Vissertjespad Oostduinkerke (Mariapark). Gratis 

deelname, inschrijven niet nodig. 

 

Klimaatwandeling – Op zondag 9 juni om 14 uur. Natuurgids Luc De Prycker toont je de gevolgen van 

de klimaatverandering in de Schipgatduinen. Start: Elisabethplein Koksijde-Bad. Gratis deelname, 

inschrijven niet nodig. 

 

Keren we terug naar de maan? – Op vrijdag 14 juni om 19.30 uur. Koen Geukens praat over de stand 

van zaken rond een terugkeer naar de maan. Hij blikt terug naar het Apollo-programma en spreekt over 

de mogelijke rol van de Falcon Heavy. Prijs: 5 euro en 4 euro voor leden. Afspraak: Duinenhuis, 

Bettystraat 7 Koksijde. 

 

Midzomerwandeling – Op vrijdag 21 juni om 20 uur. Vertelwandeling rond oeroude rituelen door de 

Schipgatduinen op de langste dag van het jaar. We nemen afscheid van de zon met een babbeltje en een 

drankje op dakterras van het Duinenhuis. Start: parking Elisabethplein Koksijde-Bad. Prijs: 2 euro (incl. 

drankje). Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17 (max. 25 deelnemers). 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zomeractiviteiten Jeugdienst Koksijde 
 

Summerfun… activiteiten met dat tikkeltje meer 

Ben je tussen 11 en 16 jaar? Heb je zin om een onvergetelijke zomer te beleven? Dingen te doen waar je 

nog een volledig schooljaar over zal vertellen? Kijk dan snel naar het aanbod van Summerfun. Heel wat 

activiteiten zijn al volzet, maar er zit zeker nog iets tussen dat jou aanspreekt.  

 

Haast je, want de inschrijvingen lopen heel vlot: www.koksijde.be/webshop.  

De volledige lijst met alle activiteiten vind je terug op de website van de jeugddienst: 

www.depit.be/kalender/summerfun.  

 

Beleef een onvergetelijke zomer in de Speelveugel 

Ben je tussen 5,5 en 14 jaar en heb je geen zin om binnen te zitten? Kom dan naar speelpleinwerking de 

Speelveugel. De Speelveugel heeft voor elke leeftijd een leuk aanbod met activiteiten, spelen en 

uitstappen. Samen met de moni’s beleef je een fantastische zomer. 

 

Praktisch 

De Speelveugel is open van 1 juli tot 29 augustus. Van 9 tot 17 uur. De vooropvang start om 7.45 uur en 

de na-opvang duurt tot 17.30 uur. 

Waar?  

Noordduinen, Helvetiastraat 47, 8670 Koksijde 

Hoe?  

Schrijf je in via de webshop van Koksijde: www.koksijde.be/webshop. 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zwemmen met zicht op zee 

Koksijde is de enige badplaats met een openluchtzwembad op de Zeedijk. Vijf banen van vijfentwintig 

meter. Ruimte genoeg voor zowel recreanten als baantjeszwemmers. Waterpret met zicht op zee.  

Het zwembad is open van zaterdag 22 juni tot en met vrijdag 6 september. 

 

Info en openingsuren: 058 51 22 08 – zwembaden@koksijde.be - www.koksijde.be/strandbad   

 

Valt het weer tegen? 

Geen probleem. Koksijde heeft ook een overdekt zwembad. Geniet zeven dagen op zeven van: 

• het 25-meterbad met springplank  

• het instructiebad en drie kinderbaden, extra verwarmd 

• het wildwaterbad, verbonden via een zwemtunnel met het verwarmde openluchtbad (gesloten in 

de wintermaanden) 

• de glijbaankoker met sterrenhemel en afzonderlijk landingsbad  

• de vier duowhirlpools met aromakeuze 

 

Info en openingsuren: 058 51 22 08 – zwembaden@koksijde.be - www.koksijde.be/zwembaden 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gratis infosessies voor ondernemers over sociale media en 
Instagram  

Hoe maak je een bedrijfsaccount? Hoe vaak post je een foto op Instagram? En welke foto’s gebruik je 

best? Benieuwd hoe je hashtags gebruikt? Leer het tijdens de eerste workshop op 12 juni.  

 

Het gemeentebestuur van Koksijde organiseert dit jaar verschillende gratis infosessies voor ondernemers 

over sociale media. Twee sessies Instagram voor beginners op 12 juni en 18 september, een sessie 

Social media voor KMO’s op 3 oktober en een sessie Adverteren op Instagram (gevorderden) op 6 

november. 

 

Praktisch 

De infosessie op 12 juni start om 20 uur. Achteraf biedt het gemeentebestuur nog een drankje aan. 

Locatie: Delvauxzaal, gemeentehuis Koksijde, Zeelaan 303. Schrijf je nu al in voor de eerste workshop 

via economie@koksijde.be, want het aantal deelnemers voor elke sessie is beperkt.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tweede actie De Gouden Garnaal 

Na een succesvolle eerste editie organiseert het comité Oostduinkerke-Dorp Leeft in 

samenwerking met de gemeente Koksijde opnieuw zijn actie De Gouden Garnaal. Inzet van de 

actie is het juweel De Gouden Garnaal met een waarde van 500 euro. 

Ik doe mee-affiches aan uitstalramen vertellen de klanten welke handelaars van Oostduinkerke-Dorp aan 

de verkoopactie deelnemen. Nog tot 20 juni kan je bij hen terecht voor een deelnamekaart waarop je vijf 

stempels van evenveel handelaars verzamelt. Deelname is onbeperkt, deelnemers moeten wel minstens 

18 jaar zijn. 

 

De toekenning van De Gouden Garnaal gebeurt bij trekking door Mieke Garnaal, meer bepaald op 

zondag 30 juni om 18 uur na de Garnaalstoet op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum. Opgelet: de winnaar (m/v) moet op dat moment aanwezig zijn om het juweel in 

ontvangst te nemen. 

In de nabije toekomst plant Oostduinkerke-Dorp Leeft weer activiteiten tijdens de kermis en de 

kerstvakantie. De opbrengsten van de werking gaan integraal naar het Kerstmanfeest voor de kinderen 

van Oostduinkerke. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Iedereen dichter? Astrid Haerens zoekt jou 

 

Beste inwoner van Koksijde, 

Ik ben Astrid Haerens. Ik woon in Brussel waar ik werk als schrijver en dichter. Voor het literair project 

Iedereen Dichter trek ik deze lente naar de Westhoek. Ik wil graag de streek verkennen, op zoek naar 

ontmoetingen en verhalen, naar gesprekken met mensen uit de buurt. Ik bezoek acht gemeenten: 

Koksijde, Houthulst, Nieuwpoort, Diksmuide, Veurne, De Panne, Lo-Reninge en Alveringem.  

 

Zo zal ik proberen om, samen met de bewoners, het verborgene van de streek bloot te leggen en in 

gedichten te gieten. Deze gedichten vormen later een online poëzieplattegrond van de streek.  

 

Maar om te schrijven over de gemeente, heb ik jullie hulp nodig! 

 

Op zondag 30 juni kom ik naar Koksijde. In de voormiddag installeer ik me in café El Dia (Koksijde-

Dorp). In de namiddag ga ik naar het strand Sint-André.  

Ik ben op zoek naar mensen die me wat vertellen over de streek, de mensen, het landschap, het leven.  

Heb jij zin om bij een kop koffie of een pintje kennis te maken? Iets te komen vertellen over het 

verborgene in Koksijde? Of om me op sleeptouw te nemen door je buurt?  

Kom zeker langs.  

Tot binnenkort!  

Grote groet, 

Astrid  

 

Meer informatie vind je op www.iedereendichter.be of via haerensastrid@gmail.com. 

 

P.S. Dit is een project van Achthoek in samenwerking met het Poëziecentrum.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Leer Nederlands tijdens de ABC-kaffees 

In Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne organiseert Wintegratie maandelijks ABC-kaffees. Heel wat 

vrijwilligers vangen iedereen op die zin heeft om Nederlands op een leuke en niet-schoolse manier te 

oefenen. In Koksijde vindt het ABC-Kaffee elke woensdag plaats tussen 14.30 en 15.30 uur. Ofwel in 

jeugdhuis de PIT (Kursaallaan 28) ofwel in de Willem Elsschotzaal (Casinoplein 10, eerste verdieping van 

de bibliotheek).  

 

ABC@WERK 

Ben je anderstalig en heb je zin om vrijwilligerswerk uit te voeren? Waar wacht je dan nog op? Via 

vrijwilligerswerk leer je heel wat nieuwe mensen kennen en oefen je ook je Nederlands. 

 

Info: Projectcoördinator Michèle Baeyaert - Zeelaan 303, 8670 Koksijde - michele.baeyaert@koksijde.be 

- 0491 92 97 32 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Help iemand met jouw bloed 

Bloed kan maar 42 dagen bewaard worden in zijn natuurlijke vorm. Daarom is het belangrijk dat er heel 

regelmatig bloed wordt gegeven. Ook in onze gemeente. Het vraagt minder dan een uur van je tijd en je 

helpt er drie mensen mee. Kom zeker langs. En achteraf krijg je nog een drankje en een geschenkje. 

 

Dagelijks hebben mensen bloed nodig 

Ben je al 18 en nog geen 71 jaar? Aarzel dan niet om bloed te geven. Je redt er mensenlevens mee. Je 

hebt 70 % kans ooit een bloedproduct nodig te hebben in je leven. En toch geeft amper 3 % van de 

bevolking zelf bloed. Ontnuchterende cijfers, die meteen duidelijk maken waarom het zo belangrijk is om 

jezelf te melden als bloeddonor. 

Woensdag 5 juni, Oostduinkerke, 17-19.30 uur, Witte Burg  

Woensdag 12 juni, Sint-Idesbald, 17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan) 

Donderdag 20 juni, Koksijde-Dorp, 17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat) 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Oppas aan huis zoekt extra vrijwilligers 

CM-Oppas aan huis is één van de diensten die het mogelijk maken dat chronisch zieke mensen, personen 

met een beperking of zorgbehoevende ouderen in de vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. De 

oppasdienst wil zoveel mogelijk zorgbehoevenden en hun mantelzorgers helpen. Daarvoor zijn vrijwilligers 

een onmisbare schakel.  

Als een mantelzorger boodschappen wil doen, vrienden opzoekt of er gewoon even tussenuit wil, komt een 

vrijwilliger aan huis om de zorg even over te nemen. De vrijwilliger biedt gezelschap en toezicht. Hij/zij 

zorgt voor een aangename tijdsbesteding, helpt bij beperkte verplaatsingen in en rond het huis of neemt 

een aantal zorgtaken op (bv. maaltijden opwarmen, helpen bij het eten, helpen bij toiletbezoek).  

 

Word zelf vrijwilliger 

Heb je wat tijd vrij? En wil je die zinvol invullen? Dan is vrijwilliger worden bij CM-Oppas aan huis jouw 

kans. Als vrijwilliger kies je zelf waar, wanneer en hoe vaak je oppast. Je bent verzekerd, krijgt vorming 

en begeleiding en ontvangt een forfaitaire kostenvergoeding.  

 

Meer info: www.cm.be/over-cm/vrijwilligers 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Oproep vrijwilligers BuSO De Rozenkrans 

 


