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Persuitnodigingen  

 

 

 Maandag 5 september om 11.45 u. fotomoment aan de Zuid-Abdijmolen van Koksijde 

Tijdens de maand juni kreeg de Zuid-Abdijmolen een grondige onderhoudsbeurt, met prachtig 

resultaat.  

=> Zie info persbericht Zuid-Abdijmolen in een nieuw kleedje & Open Monumentendag 

 

 Tentoonstelling van Piet Duthoit (beeldhouwkunst) en Francesc Vanyó (schilderkunst) 

van donderdag 8 september tot en met zondag 25 september 2016 in de Keunenkapel, H. 

Christiaenslaan 40, Sint-Idesbald. De tentoonstelling is elke dag vrij toegankelijk van 14-18 u., 

behalve op maandag.  

Vernissage: woensdag 7 september om 19 u.  

  

 Vrijdag 9 september om 20 u.:  prijsuitreiking 10de toeristische  zomerfietszoektocht 

‘De gordel rond Koksijde’ - c.c. CasinoKoksijde 

 

 Op 10 september opent in het Abdijmuseum ten Duinen de expo Zalige Idesbald en de 

1.000 skeletten. Monniken, abten, lekenbroeders, ja zelfs vrouwen en kinderen lagen begraven 

op het domein van deze imposante abdij uit de Vlaamse kuststreek. De spannende 

tentoonstelling vertelt het verhaal van Idesbald en van onderzoek op eeuwenoude beenderen.  

Vernissage: vrijdag 9 september om 19 u.   

 

 Dinsdag 27 september: persbabbel met de burgemeester en de politiezone Westkust in 

het Duinenhuis. (Bettystraat 7, Koksijde) 

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Eerste editie van ‘Clics Koksijde’ groot succes  

 

De eerste editie van Clics Koksijde was een groot succes. Het evenement lokte tussen 12/07 

en 28/08 meer dan 10.000 bezoekers. Ook de bouwwedstrijd en de spaaractie bij de 

handelaars vielen in de smaak.   

 

De samenwerking tussen de Belgische speelgoedfabrikant Clics en de gemeente Koksijde was een schot 

in de roos. Met 180.000 blokjes in 22 kleuren, onderverdeeld in thema’s, was de feestzaal van het  

c.c. Casino Koksijde goed gevuld. Kinderen speelden er elke dag naar hartenlust en lieten hun fantasie de 

vrije loop.  

 

Bij de deelnemende lokale handelaars was Clics heel aanwezig tijdens de spaaractie. Hier kon je Clics 

blokjes verzamelen om de eigen collectie aan te vullen.  

 

Meer dan 100 kinderen stuurden ook foto’s en filmpjes van hun mooiste Clics creatie op voor de 

bouwwedstrijd met mooie prijzen.  

 

Een geslaagd evenement volgens de organisatoren.  ‘We kijken met een tevreden gevoel terug op deze 

eerste editie’ legt VVV voorzitter Charlotte Castelein uit. ‘Na de interne evaluatie starten we meteen met 

de voorbereidingen voor de tweede editie in de zomer 2017. En we hebben de ambitie om deze nog 

groter en nog beter te maken’.  

 

 Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Kermis Oostduinkerke en Groendijk 

Zaterdag 3 sept. 

- 19 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, foute party 

 

Zondag 4 sept. 

- 17 u., Groendijk, herberg De Zoeten Inval, opening van de kermis 

 

Zaterdag 10 sept. 

- 12.55 uur Garnaalkruiersdemonstratie De Slepers op het strand te Oostduinkerke-Bad, gevolgd door 

het koken van de garnalen op de Zeedijk 

- 19 u., erfgoedhuis, officiële opening van de kermis door het gemeentebestuur en Mieke Garnaal met 

eredames onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer en de 

folkloristische dansgroepen De Juttertjes en de Oud-IJslandvaarders. Aansluitend kermisworp voor de 

kinderen door Mieke Garnaal aangeboden door de foorkramers 

 

Zondag 11 sept. 

- 9.15 u., herdenking 72ste verjaardag van de bevrijding van Oostduinkerke, plechtigheid op de 

gemeentelijke begraafplaats, om 10 u. mis in de Sint-Niklaaskerk met het Beauvarletkoor Koksijde voor 

de overleden parochianen (jaargetijde), om 11.15 u. bloemenhulde aan het monument voor de 

gesneuvelde verzetslieden en omgekomen burgers 

- 14 u., Oostduinkerke-Bad, strand, demo garnaalkruien door de club Spanjaardbank gevolgd door het 

koken van de garnalen 

 

Maandag 12 sept. 

- 18 u., clubkampioenschap voor wielertoeristen, inschrijving en uitbetaling in café ’t Visserswelzijn, WTC 

De Meeuw 

 

Dinsdag 13 sept. 

- 18 u., herberg Leopold, scampi-avond, vooraf inschrijven: 058 52 07 10 

 

Woensdag 14 sept. 

- 16 u., binnenplein Nationaal Visserijmuseum, kermisspelletjes voor de kinderen 

 

Donderdag 15 september 

- 9 u., Sint-Niklaaskerk, vissersmis, na de dienst bloemenhulde op het erepark van het Nationaal 

Visserijmuseum 

- 11 u., herberg ’t Visserswelzijn, gezellig samenzijn voor de vissers en de vrienden van de visserij, 

aangeboden door de Gezondheidsapotheek en de VVV 

- 14 u., zaal Witte Burg, dansnamiddag met de seniorendansgroep De Golfbrekers, info Gilbert Vercamer, 

058 51 23 97 

- 15 u., herberg ’t Visserswelzijn, 33ste Grote Prijs Autohandel Legein, wielerwedstrijd voor eliterenners 

zonder contract en beloften 

 

Zaterdag 17 sept. 

- 18-20 u., herberg Leopold, kermis-caféchantant met volksliedjes uit de oude en de nieuwe doos met 

Jan & Trawanten 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kermis in Sint-Idesbald 

Vrijdag 2 tot maandag 5 sept. 

- Kermisattracties op het G. Grardplein 

 

Zaterdag 3 sept. 

- 16.30 uur: Sint-Idesbalduskerk, Strandlaan, dienst voor de Canadese soldaat Charles Richards en voor 

de overleden parochianen (jaargetijde). 

- 17.15 uur: bloemenhulde aan de gedenkplaat ingang kerk 

- 17.30 uur: optocht met de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde, de genodigden, de 

brandweer, de vaandeldragers door de Strandlaan naar de Zeedijk, aansluitend defilé en drankje 

vanwege de VVV. 

 

Maandag 5 sept. 

- 14-17 u., Kerkepannezaal, seniorennamiddag met gratis pannenkoeken en koffie, en optreden 

 
Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Zuid-Abdijmolen in een nieuw kleedje 

Tijdens de maand juni kreeg de Zuid-Abdijmolen een grondige onderhoudsbeurt, met prachtig 

resultaat. Zowel het dak werd vernieuwd, de achterkant en zijkanten werden geschilderd, en 

de voorkant kreeg ook nieuw houtwerk.  De balken waarop de Zuid-Abdijmolen staat, werden 

vervangen.  

“Hiermee moet de Zuid-Abdijmolen terug 20 jaar  kunnen schitteren”, vertelt een tevreden molenaar 

Patrick Geryl. “Door de regen in juni hadden de werken wat achterstand opgelopen, maar op de Vlaamse 

Feestdag hebben we de stellingen kunnen verwijderen. Ik ben zeer tevreden over het resultaat. Het dak 

en de voorkant van de molen zien er ietwat anders uit qua kleur. Dit is dit normaal. De natuur zal die 

kleur doorheen de jaren terug wat donkerder maken.” 

 

De gerenoveerde Zuid-Abdijmolen is nog heel de maand september te bezichtigen, 2 euro voor  

volwassenen, 1 euro voor minderjarigen. 

Ma-vr van 10.30 tot 12 u. en van 15 tot 17 u. Zaterdag van 10.30 u tot 12 u. Zondag gesloten, behalve 

op 11 september (Open Monumentendag). 

 

Fotomoment voor de pers: maandag 5 september om 11.45 u. aan de Zuid-Abdijmolen 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen 1138  

Patrick Geryl 

molenaar  

GSM 0475/487.351  

Patrick.Geryl@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugddienst Koksijde: taxicheques en najaarsprogramma de 
PIT 

Taxicheques voor veilige rit naar huis na uitgaan 

Vanaf vrijdag 2 september mogen Koksijdse jongeren geboren tussen 2000 en 1991 (tussen 16 en 25 j.) 

een pakje taxicheques afhalen bij de jeugddienst. Elk pakje is 30 euro waard. Daarmee kunnen ze zich in 

het weekend, tijdens de vakantie en op feestdagen met een Koksijdse taxi huiswaarts laten rijden. 

De gemeente Koksijde vraagt wel een bijdrage van 5 euro om te vermijden dat de cheques ongebruikt in 

de kast blijven liggen. Elke gebruiker krijgt dus een geschenk van 25 euro. Breng je identiteitskaart mee 

en een officieel document waarop je adres staat. Beperkte voorraad. 

Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be. 

 

Najaarsprogramma de PIT 

De PIT-crew legt de laatste hand aan de activiteiten van het najaar. Een gevarieerd programma vol 

muziek, leute en lekkernijen. Een voorsmaakje: The House Awakens 2, de Muze on stage en een 

wijndegustatie. Volledig overzicht op www.depit.be of www.facebook.com/joc.depit. 

De eerste activiteit is de local band night op 24 september, optredens met muziekgroepen uit eigen 

streek. 

 
Info:  

Thierry Boonefaes – diensthoofd Jeugddienst 

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be 
 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.depit.be/
http://www.depit.be/
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28ste Open Monumentendag 

Onder het motto Nooit Vergeten vindt op zondag 11 september de 28ste editie van Open 

Monumentendag (OMD) plaats. OMD wil het publiek in heel Vlaanderen gevoelig maken voor 

de waarde van ons onroerend erfgoed. Overal staat die dag bouwkundig, landschappelijk, 

archeologisch en mobiel erfgoed centraal. In Koksijde worden deze keer enkele unieke 

restauratie- en herbestemmingsprojecten voor de eerste maal opengesteld. 

 

Villa La Vigie (Verdedigingslaan 9 in Koksijde) 
Deze imposante villa (1925) is gebouwd op een Britse bunker uit 1916. Men had er een kanon verstopt, 

dat op het onderstel van een treinwagon was geplaatst. Via een spoor kon het kanon de Hoge Blekker 

opgereden worden om vanaf daar te vuren op het Duitse front. Bij de bouw van de villa werd de bunker 

volwaardig in het ontwerp geïntegreerd. Luchtmaarschalk Herman Göring verbleef er tijdens WO II. 

De villa stond lange tijd leeg, maar wordt nu in zijn eer hersteld. Architect Pieter Popeye vertelt erover. 

Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door gidsen / rondleidingen met architect om 14 en 16.30 

u. / inschrijven verplicht (beperkt aantal personen): cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40. 

Foto 

 

Villa La Coursive (Zeedijk 454 in Oostduinkerke) 
Het opkomende toerisme leidde eind 19de eeuw tot de bouw van de eerste villa’s in een waaier van 

bouwstijlen, van de neostijlen tot art nouveau en cottagestijl. La Coursive dateert van 1899. Na WO II 

moesten villa's uit de belle époque plaats ruimen voor appartementsgebouwen om zoveel mogelijk 

vakantiegangers zicht op zee te gunnen. La Coursive werd in 1994 als monument beschermd. Het is de 

laatste getuige van hoe de Zeedijk er vroeger uitzag. De villa werd kwaliteitsvol gerestaureerd, naar een 

ontwerp van architectenbureau Coussée & Goris. 

Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door gidsen / rondleidingen met architect om 11 en 15.30 

u. / inschrijven verplicht (beperkt aantal personen): cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40. 

Foto 

 

Kunstencentrum Ten Bogaerde (Ten Bogaerdelaan 10 in Koksijde) 
De abdijhoeve Ten Bogaerde dateert van ca. 1240. In 1952 werd de hoeve beschermd als monument. 

Niet veel later verwierf de gemeente Koksijde het complex. Het duurzaam behoud mondde uit in het 

Kunstencentrum Ten Bogaerde, begin juli 2016. Het architectenbureau Govaert–Vanhoutte stond in voor 

de restauratie van de monumentale schuur. De permanente collectie bestaande uit beelden van de hand 

van George Grard is te bewonderen op de eerste verdieping in de George Grard-zaal en buiten in de 

beeldentuin.   

Voor de eerste tijdelijke tentoonstelling tijdens de maanden juli en augustus werkte de gemeente 

Koksijde samen met het FRAC Nord-Pas de Calais. 

Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door gidsen / rondleidingen met architect om 10.30 u. en 

14 u. / inschrijven verplicht (beperkt aantal personen): cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40. 

 

 

Duinenhuis (Bettystraat 7 in Koksijde) 
Gebouwd eind de jaren 1930 door de Zusters van Notre-Dame de Boulogne om kwetsbare kinderen een 

zeevakantie aan te bieden. Begin jaren 1960 werd het Duinenhuis, te midden de Schipgatduinen, 

gerenoveerd door de Zusters van Liefde uit Gent. Eigendom van de gemeente Koksijde in 2005 en 

renovatie in modernistische stijl. Op OMD extra aandacht voor de herbestemming (natuureducatief 

aanbod voor scholen, zeeklassen, vele vormingen en activiteiten voor volwassenen, meer dan 10.000 

personen per jaar). Proef van de zee, het strand en de duinen rond het Duinenhuis. Bekijk zeepokken, 

mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be
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zeeanemonen en andere zeediertjes in het labo. Bekijk de zon door de zonnekijker of geniet van een 

drankje op het dakterras. 

Extra: verzameling unieke postkaarten van Koksijde te bezichtigen op alle OMD-locaties. Enkel op OMD. 

Open van 10 tot 18 u. Gratis toegang. Info www.koksijde.be/duinenhuis 

Foto 

 

Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 2 in Koksijde) 
Beklijvende expo Zalige Idesbald en de 1000 skeletten. Op de site van de vroegere Duinenabdij vonden 

archeologen meer dan 1.000 skeletten. Wat kunnen we uit die eeuwenoude beenderen leren? Hoe verliep 

het recente onderzoek op de loden kist van abt Idesbald in de Brugse OLV-ter-Potteriekerk? De stoffelijke 

resten in die kist bleken niet die van Idesbald te zijn. Bezoek ook de vaste museumcollectie en de 

prachtige site. 

Open van 10 tot 18 u., doorlopend toelichting door gidsen 

 

 

Zuid-Abdijmolen (rechtover het abdijmuseum in Koksijde) 
Molenaar Patrick Geryl, de enige voltijdse molenaar in België, vertelt je graag alles over zijn Zuid-

Abdijmolen, als Lootvoetmolen in 1773 gebouwd in Houtem, en in 1951 verhuisd naar Koksijde. 

Middeleeuwse livemuziek en een paardensmid nemen je nog verder mee in de tijd. Laten we niet 

vergeten dat in de glorietijd van de Duinenabdij op exact dezelfde plaats ook een molen pronkte. Voor 

een hapje en een natje wordt ook gezorgd. 

Open van 10 tot 18 u. 

 

 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (P. Schmitzstraat in Odk-Dorp) 
In het NAVIGO-museum loopt tot 20 november de fototentoonstelling Engelen van de Zee door Stephan 

Vanfleteren. De reeks portretteert de leerlingen die nu leren en wonen in het voormalig vissersweeshuis 

Ibis in Bredene. Stephan Vanfleteren vond dat de ogen van de jongens zo puur waren dat ze bijna 

engelen zijn. Maar waren het wel allemaal engeltjes? Op OMD gaat het museum in gesprek met enkele 

mannen die in de Ibis hebben verbleven en die de strafste verhalen uit hun mouwen schudden, onder 

hen onze eigenste aquariumtechnicus, Danny Vanthournout! Ben jij benieuwd wat ze geleerd hebben op 

de Ibis? Wie van hen het meest gestraft werd of welke band ze nu nog steeds hebben met deze school? 

Schrijf je in om dit interview mee te maken: 058 51 24 68 | onthaal@navigomuseum.be. 

Ontdek het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum gratis van 14 tot 18 u. 

 

 

Centraal infopunt op OMD (10–18 u.): 
Abdijmuseum Ten Duinen (Villa Castel Fiertel), Kon. Prinslaan 2 

058 53 39 50, info@tenduinen.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Grote opendeur op Koksijde Golf ter Hille 

Al meer dan twee jaar geleden werd de laatste hand gelegd aan de afwerking van Koksijde 

Golf ter Hille, het grote golfproject van Koksijde. In de nationale ranking van de golfbanen valt 

KGtH net buiten de top tien… Dat voorspelt een succesvolle toekomst want KGtH is nog erg 

jong. De club telt nu meer dan duizend abonnees en verwelkomt jaarlijks meer dan 

achtduizend greenfeespelers. 

Wie nieuwsgierig is waar, wie en wat KGtH is, of wie nader wil kennismaken met de golfsport, 

komt zeker naar de grote opendeurdag op zondag 11 september.  

 

Volgende items vallen er te beleven: 

- kennismaking met de golfsport tijdens één van de initiaties (inschrijven verplicht) 

- ontdekking van de fauna & flora op het golfterrein tijdens een wandeling of tijdens de initiatie “leren 

kijken met en door een telescoop” 

- een golfwedstrijd van nabij volgen 

- het machinepark ontdekken in de onderhoudsloods 

- genieten van wat lekkers in de brasserie of het restaurant 

 

Vogelkijk-wandeling 

Daags ervoor, zaterdagavond 10 september om 19 u., kan men deelnemen aan een vogelkijk-wandeling 

over het terrein onder leiding van Pierre Tavernier (golfer, natuurpunter, CVN-natuurgids en ornitholoog). 

Inschrijven via het golfsecretariaat. 

Gedetailleerd programma op www.koksijdegolfterhille.be. 

Info: golfsecretariaat@koksijde.be, 058 53 27 10. 

 

Foto 

 
Info: 
Koksijde Golf ter Hille 
Hof ter Hillestraat 2 
8670 Koksijde 

T. 058 53 27 10 
www.koksijdegolfterhille.be 
golfsecretariaat@koksijde.be 
 
 
 
 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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http://www.koksijdegolfterhille.be/
mailto:golfsecretariaat@koksijde.be


 

P 11/22 

Dag van de Mobiliteit op 17 september 

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september organiseert Koksijde 

voor de eerste keer een Dag van de Mobiliteit op zaterdag 17 september van 10 tot 17 u. in en 

rond het gemeentehuis. Op die dag worden talrijke workshops rond het thema verkeer en 

mobiliteit aangeboden. Al deze activiteiten zijn gratis. Niet te missen: bij deelname aan vijf 

workshops, krijg je een leuk en nuttig gadget. 

 

 Verkeersbehendigheidsparcours - Probeer zeker het behendigheidsparcours om te weten hoe 

goed je wel bent op de fiets. Bij voorkeur dien je dit te doen met je eigen fiets. Het parcours is 

gemaakt op kindermaat. Na afloop krijg je een verrassing. 

 

 Tuimelwagen - Ga in deze wagen zitten om te weten hoe belangrijk het is om in de auto je gordel 

om te gespen. 

 

 Fietsgraveren - Geef dieven geen kans, laat hier je fiets graveren. 

 

 Dronkenmansbril - Zet de dronkenmansbril op en je kijkt door de ogen van iemand die te veel 

heeft gedronken. Hierbij krijg je de kans om een klein parcours af te leggen. 

 

 Uitleg dode hoek - Aan de hand van een vrachtwagen worden de gevaren van de dode hoek 

uitgelegd. De dode hoek is jammer genoeg een belangrijke oorzaak bij verkeersongevallen. 

 

 Elektrisch fietsen - Test zelf een elektrische fiets uit. Een ervaren lesgever is aanwezig om een 

woordje uitleg te geven. 

 

 Sappentrapper en sapjesfiets - Met deze mobiele sappenbar trap je zelf je eigen smoothie bij 

elkaar. 

 

 Ecodriving - Hoe je zuinig auto kan rijden, leer je door achter het stuur van een rijsimulator te 

kruipen. 

 

 Verkeerslessen - Een korte quiz toont aan hoe het met onze algemene verkeerskennis gesteld is. 

 

 Infostand – Over schoolfietsrouteplan, openbaar vervoer en nog veel meer… 

 

www.koksijde.be/dagvandemobiliteit 

 

=> Flyer / Foto: Fiets, bakfiets, bromfiets, golfwagentje en auto komen allemaal aan bod op de Dag van 

de Mobiliteit op zaterdag 17 september. 

 

Info:  

Dienst Technisch Bureau  

Griet Maenhout 

expert verkeer, mobiliteit en signalisatie  

Tel. 058/53.30.84 

GSM 0491/356.327  

griet.Maenhout@koksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Belgisch kampioenschap kunstvliegen in Koksijde   

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2016 vindt in Koksijde het Belgisch kampioenschap 

kunstvliegen plaats. De West Aviation Club (WAC) en de Belgian Aerobatic Club  zijn  de trotse 

inrichters van dit mooie spektakel voor eenmotorige vliegtuigen. Er worden een 20-tal 

deelnemers uit verschillende landen verwacht. Tijdens de publieksdagen op 17 en 18 

september kunnen de bezoekers gratis kennis maken met deze spectaculaire sport. 

 

Johan De Block, voorzitter van de West Aviation Club, is blij met de komst van de kampioenschappen 

naar Koksijde: ‘Kunstvliegen is een bijzonder boeiend en spectaculair luik van de vliegsport. De 

toeschouwers kunnen van dichtbij het vertrek van de piloten meemaken, de acrobatische figuren zijn 

vanop een afstand te volgen‘ 

De deelnemers worden in verschillende categoriën ingedeeld volgens hun ervaring. Ze moeten twee 

verschillende programma’s afwerken voor de jury: een op voorhand gekende en een ongekende volgorde 

van acrobatische figuren. 

De programma’s  zijn gratis te volgen via de ruime toeschouwerszone op zaterdag van 10 tot 18 u. en op 

zondag van 10 tot 17 u. 

  

Praktisch 

 Locatie: West Aviation Club, Ten Bogaerdelaan 15, 8670 Koksijde  

 Parking mogelijk op de site van Abdijhoeve Ten Bogaerde 

 Openbaar vervoer: gemakkelijk te bereiken per trein (station Koksijde) en bus (halte Grote 

Bogaerde, lijn 68 en 69) 

 Gratis toegang 

 Mogelijkheid om een kleinigheid te eten en te drinken 

  

Info: 

West Aviation Club (WAK) 

Johan De Block 

T. 058 31 23 67 

info@westaviationclub.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laat je inspireren in Duinenhuis 

Opendeur Sterrenjutter - Zaterdag 10 sept. van 19 tot 00 u. Laat je betoveren door het magisch 
schouwspel van het zonnestelsel tijdens een planetariumvoorstelling. Expo met foto’s van astrofotografen 
(ook op zondag 11 sept. tijdens Open Monumentendag in combinatie met de zonnekijker) en tuur bij 

helder weer naar het eerste kwartier van de maan door de telescoop op het dakterras. Gratis toegang. 
De Sterrenjutters openen elke tweede donderdag gratis de sterrenwacht voor het publiek. Eerstvolgende 
op donderdag 8 sept. van 21 tot 23 u. 
 
Open Monumentendag – Zie persbericht 
 
Cursus natuurfotografie voor gevorderden - Woensdagen 21 sept., 12 en 26 okt., 16 en 30 nov. van 

19.30 tot 22.30 u. Aanbod: panoramafotografie, startrails, image stacking, foto apps voor de 
natuurfotograaf, hdr-fotografie, hyperfocaal scherpstellen, timelapse fotografie, enz. Gerichte opdrachten 
en bespreking van ingezonden foto’s. Iedere techniek of thema wordt benaderd vanuit de theorie, de 
praktijk én de nabewerking. Voor elk onderwerp is een technische fiche voorzien. Lesgevers Tom Linster 
en Koen De Buck. Prijs 125 euro. I.s.m. Natuurpunt CVN. Info en inschrijven 
www.natuurpunt.be/agenda/cursus-natuurfotografie-voor-gevorderden-koksijde-17318. 

 
Workshop najaarsbessen - Dinsdag 27 sept. van 19 tot 22 u. In de herfst zijn de Schipgatduinen een 
voorraadschuur van vitamines tegen grote en kleine kwalen. Uitproberen van enkele recepten met 
herboriste en natuurgids Marjan Janssens. Prijs 10 euro (incl. enkele siroopjes). Inschrijven via 
duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. Vòòr de workshop is er bessenwandeling op zondag 25 sept. om 
14 u., Elisabethplein. 
 

Voordracht “Een reis naar Suriname” -  Donderdag 29 sept. om 19 u. Suriname ligt aan de NO-kust 
van Zuid-Amerika. Een land 5 keer zo groot als België, voor 80% bedekt met tropisch regenwoud, met 
een mengelmoes aan bevolkingsgroepen, elk met hun eigen cultuur. Er worden minstens twintig talen 
gesproken worden, maar de officiële taal is er Nederlands. Koksijde heeft een stedenband met Suriname. 

Marc Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne) en Yoica Cappoen (rugzakreiziger) vertellen boeiende 
verhalen met veel beeldmateriaal. Gratis toegang. Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 
Org. dienst Internationale Samenwerking 

 
Basiscursus digitale fotografie mens en natuur - Zondag 2, 9, 16, 23, 30 okt. en 6 nov. van 9 tot 
12.30 u. Begeleid door ervaren fotografen. Nodig: eigen toestel waarbij je zelf diafragma, sluitertijd, ISO 
en witbalans kan instellen en wijzigen. Prijs 55 euro (leden De Kerkuil 35 euro). Inschrijven via 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be, betalen op BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX) De Kerkuil. 
Org. Natuurwerkgroep De Kerkuil en Carels Photography. 

 
Workshop garnaalkruien -  Maandag 3 okt. van 9 tot 12 u. (theorie), dinsdag 4 okt. van 8 tot 12 u. 
(praktijk groep 1) of woensdag 5 okt. van 8.30 tot 12.30 u. (praktijk groep 2). Begeleid door echte 
kruiers van de Spanjaardbank in waadpak en met een sleepnet. Zeven, koken en opeten in het 
Duinenhuis. Draag lichte kledij (lange broek en kousen), breng reservekledij mee. Prijs 25 euro (voor de 
tweedaagse). Org. en inschrijven: duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 
 

Workshop Fairtrade@home, chocoladeproeverij – Woensdag 5 okt. om 19 u. (H)éérlijke 
chocoladebereidingen maken n.a.v. de Week van de Fair Trade: een moelleux, chocolademelk, -mousse 
en -rotsjes. Met het verhaal over welke impact eerlijke handel heeft op het leven van de cacaoboeren in 
het Zuiden. Prijs 6 euro (max. 15 p.). Inschrijven tot 28 sept. via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 
Org. : Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen en dienst Internationale Samenwerking. 
 
Info:  

Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be - www.duinenhuis.koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:duinenhuis@koksijde.be
http://www.duinenhuis.koksijde.be/


 

P 14/22 

Uren speelpret op Oostduinkerke Kids 

Op zaterdag 24 september is er van 10.30 u. tot 18 u. weer Oostduinkerke Kids. Het wordt 

vast en zeker weer een supertoffe dag met gratis attracties voor alle leeftijden. 

 

In de Vrijheidstraat, Schoolstraat, Polderstraat en op het binnenplein van het NAVIGO-Nationaal 

Visserijmuseum staan tientallen attracties, zowel voor de allerkleinsten als voor de tieners. Alle attracties 

zijn bovendien gratis toegankelijk! 

 

Voor de kleinsten - De piepjonge kinderen zullen zich zeker niet vervelen. De springkastelen, 

speelrups, klauterparcours en kleuterfietsjes zorgen voor uren speelplezier. Of laat je omtoveren tot een 

echte prinses of superman aan de gratis grimestand. Bij de plezante infostand kan je terecht voor leuke 

animatie met de plezante figuren. 

Klim- en klauterplezier - Er zijn verschillende survivalbanen, een fire rescue stormbaan en een bungee 

trampoline. Waag een sprong van de supercoole hangbrug base jump of beleef dolle pret op de gekke 

fietsen. Kom je tegenstander verslaan in de gamezone waar je een echte race challenge kan houden of 

voetballen als Kevin Debruyne... 

Opendeur bij brandweer - De brandweer, post Oostduinkerke, opent zijn deuren voor het publiek. Kom 

alles te weten over het leven van een echte brandweerman tijdens verschillende spelen. 

 

Info:  

dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Openingsweekend c.c. CasinoKoksijde 

In september schiet c.c. CasinoKoksijde weer uit de startblokken met een veelbelovend 

openingsweekend. Op de affiche eind september Guido Belcanto, Barbara Dex, Jan De Smet, Jo 

Demeyere en Walter Vilain. 

 

Ode aan Bobbejaan - Vrijdag 23 september brengen Guido Belcanto, Barbara Dex en Jan De Smet hun 

Ode aan Bobbejaan. Bobbejaan Schoepen (1925-2010) was wellicht de eerste Vlaamse vedette. Liedjes 

zoals Lichtjes van de Schelde, Eerbied voor jouw grijze haren, Café zonder bier en vele andere staan in 

het collectief geheugen. 

 

Petrus en den doodendraad - Op zaterdag 24 sept. brengt HETGEVOLG het verhaal over het beruchte 

elektrische hek tussen België en Nederland tijdens WO I. De oude Petrus (Jo Demeyere) blikt terug op 

zijn leven. Zijn passionele liefde voor Marie werd gedwarsboomd door verschrikkelijke gebeurtenissen, 

een dodelijke draad en de oorlog. Programmator Veerle over Jo Demeyere: “Hij is een van Vlaanderens 

grote acteurs en wordt in ons theater steevast met een staande ovatie onthaald.” 

Foto 

 

Walter en Paul - Op zondag 25 september brengt Walter Vilain een eerbetoon aan Paul Delvaux. Walter 

schreef en componeerde zijn Delvauxiana suite geïnspireerd door de surrealistische schilderijen van 

Delvaux. Het uitmuntende ensemble Pictura Canta speelt er fragmenten uit, aangevuld met een 

compositie van Bach en melodie 1 en 5 van Prokofjef. Tickets: www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

Film – Vanaf de eerste week van september is er weer elke woensdag film om 20 u. CinemaCasino en De 

Andere Film bieden samen een mooie keuze. Volledig programma op de website. 

 

Nieuw - Vanaf dit seizoen kan je op voorhand filmtickets of een filmpas kopen. Online of aan de balie.  

 

 

Info: 
c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 
058 53 29 99 
cultuurcentrum@koksijde.be 
www.casinokoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Op de sportieve agenda 

Wieleragenda 

 Zaterdag 3 sept. - Criterium van de Westhoek (wedstrijd voor jonge renners), start om 16 u. op 
de Dorpsplaats in Wulpen, 10 ronden van 6,3 km 

 Maandag 12 sept. - Kermiskoers wielertoeristen WTC De Meeuw, van 18 tot 20 u., 40 ronden 
van 1,3 km (52 km) 

 Donderdag 15 sept. - Wielerwedstrijd voor Elite zonder contract en Beloften, van 15 tot 17.30 
u., 16 ronden van 7,4 km (118 km) 

 Zondag 18 sept. - Internationale rittenwedstrijd Keizer der Juniores, om 9 u. tijdrit van 6 km 
met start in de Veurnekeiweg in Wulpen / om 15 u. finalerit, syart in de Zeelaan in Koksijde-
Dorp, 9 ronden van 11,1 km (99,9 km) 

 
Sportiva-dames 

Sportiva-dames start de wekelijkse werking op maandag 5 september om 20.30 u. in sporthal Hazebeek 
in Oostduinkerke. Sportiva-dames richt zich tot elke dame die op een aangepaste en aangename manier 

wat aan de conditie wil werken. Eerst een uurtje conditie-training waarna facultatief nog een half uurtje 
basket of badminton. Info 058 51 97 73. 
 
Scholenveldloop 
De sportdienst organiseert op dinsdag 27 september traditiegetrouw de veldloop voor kinderen uit het 
lager onderwijs van de gemeente Koksijde. Voor leerlingen van het secundair onderwijs uit onze regio 
vindt de veldloop dit jaar uitzonderlijk plaats in Veurne, in organisatie van de Veurnse sportdienst van. 

De inschrijvingen worden via de scholen geregeld en zijn gratis. Info op 
www.koksijde.be/scholenveldlopen. 

 
Sluitingsprijs in Putte-Kapellen 

De sportdienst legt op dinsdag 11 oktober een bus in naar de sluitingsprijs in Putte-Kapellen, aan de 

grens met Nederland. Die prijs sluit het wielerseizoen af. Vertrek om 9.30 u. aan de sporthal Hazebeek in 
Oostduinkerke, terugreis uit Putte om 18.30 u. Het is een waar volksfeest waarbij de renners een laatste 
keer het onderste uit de kan halen. De sportraad betaalt de bus: wie meewil betaalt vooraf 10 euro, maar 
krijgt dit de dag zelf bij aanwezigheid terug. Inschrijven bij de sportdienst, of via 
sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen. 
 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.sport.koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Voordracht: brandveilige woning 

Het Sociaal Huis Koksijde organiseert op dinsdag 27 september om 14 u. in zaal De Brug (Ter 
Duinenlaan 32) voor alle senioren een voordracht over een brandveilige woning. 
 

Bij een brand is de rook dodelijk. Rook is donker, snel, giftig en heet. Je wordt er niet wakker van: twee 
op drie slachtoffers sterven door verstikking in bed. Met rookmelders heb je vier keer meer kans hebt om 
een brand te overleven. De adviseur legt uit hoe de woning brandveiliger te maken aan de hand van 
praktische tips en eenvoudige ingrepen. Na de koffie gespreksronde met vragen.  
Toegang 2 euro. Vooraf inschrijven (beperkt aantal plaatsen). 
 
Info:  

Katleen Calcoen 
Seniorenconsulent 
katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 
Tel. 058 53 43 10. 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Gratis proeflessen in de WAK 

In september kan iedereen een gratis proefles volgen in de Westhoekacademie Koksijde. 
Zowel kinderen vanaf het eerste leerjaar, als jongeren en volwassenen kunnen kiezen uit het 
grote aanbod (dat op de website staat). Wil je nog meer info? Kom dan eens naar het 

secretariaat in het hoofdgebouw. 
Directeur Els Desmedt: “De Westhoekacademie, beter gekend als de WAK, is al meer dan 40 jaar een 
vaste waarde in Koksijde. In de WAK kan jong en oud deeltijds beeldend kunstonderwijs volgen. 
Kinderen en jongeren ontwikkelen er hun totale persoonlijkheid, niet alleen het intellect, maar ook het 
psychomotorische en het creatieve vermogen. Vanaf 14 jaar kunnen jongeren al kiezen uit drie boeiende 
ateliers: beeldende vorming, digitale beeldende vorming en textiele vorming (mode). Elke groep heeft 
zijn eigen goed uitgerust atelier.” 

Ook het aanbod voor volwassenen is de laatste jaren sterk toegenomen. Naast traditionele ateliers als 
tekenen, schilderen, beeldhouwen, vrije grafiek, keramiek, mode en textiel biedt de WAK ook boekkunst 
en lederaccessoires aan. Wie liever eerst op verkenning wil gaan kan de initiatie beeldende kunsten of 
fotokunst volgen. Bij elk atelier hoort ook twee jaar kunstgeschiedenis en is iedereen vrij om optioneel 
waarnemingstekenen en/of modeltekenen te volgen. 
Maar er is ook een meer theoretische optie: wie kunstexploratie volgt krijgt naast uitleg over de kunsten 

ook de gelegenheid om periodiek op zaterdag mee te gaan op uitstap naar steden, musea en 
tentoonstellingen. 
 
 
Info:  
WAK (Westhoek Academie Koksijde) 
Veurnelaan 109, Koksijde 

058 53 27 00 
westhoekacademie@koksijde.be 
www.wak.koksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Zes ontmoetingsdagen met thema: De tijd van toen: 
doktersverhalen. 

In oktober start het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis i.s.m. de provincie weer met 

een boeiende reeks ontmoetingsnamiddagen. Deze keer hebben ze als onderwerp De tijd van 

toen: doktersverhalen. 

Een plattelandsdokter komt getuigen over hoe het was, toen de huisdokter nog bevallingen deed, zorgde 

voor ziekenvervoer, biechtvader was en nog veel meer… 

 

Na elke causerie, koffie en gebak voor alle aanwezigen en nadere kennismaking met elkaar. 

De ontmoetingen vinden plaats op zes locaties, telkens om 14 u.: 

- dinsdag 11 okt. boven de bibliotheek in Koksijde-Bad 

- donderdag 20 okt. in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke-Dorp 

- woensdag 26 okt. in de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald 

- maandag 7 nov. in de Rozenkrans in Oostduinkerke-Bad 

- donderdag 17 nov. in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp 

- vrijdag 2 dec. in Villa Fiertel (Duinenabdij) in Koksijde 

 

Toegang 2 euro, kan je er moeilijk geraken, dan zoekt het Sociaal Huis naar een oplossing. 

Inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. Beperkt aantal plaatsen, liefst 

inschrijven voor een locatie in je eigen buurt. 

 

 

Info:  

Katrien Debruyne 

Tel. 058 53 43 19 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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4de reeks wetenschappelijke nascholing UGent-Koksijde 

Voor deze vierde editie selecteerde Universiteit Gent weer enkele zeer diverse onderwerpen. 

Colleges in de Theaterzaal van het c.c. CasinoKoksijde op maandagen van 14 tot 16 u. Nieuw 

deze keer is dat Koksijde zelf uitpakt met een eigen cursus (les en uitstap) door de 

wetenschappelijke onderzoekers van het eigen museum Ten Duinen. 

 

Reeks 1 - Wegen-, bruggen- en tunnelbouw 

- Ma 7 nov., De weg, een onmisbare schakel in het vervoer door em. prof. dr. Etienne De Winne 

- Ma 14 nov., Monitoring van wegen en voorspelling van hun kwaliteit door prof. De Winne / Het effect 

van hoge snelheid op stalen bruggen en viaducten door em. prof. dr. Philippe Van Bogaert. 

- Ma 21 nov., Geboorde tunnels, de oplossing om verkeerswegen aan het oog te onttrekken door prof. 

Van Bogaert). 

 

Reeks 2 - Geschiedenis van de onsterfelijkheidsgedachte 

Ma 30 januari en 13 februari, Dodencultus – Dodengeloof – Onsterfelijkheidsgeloof door em. prof. dr. 

Etienne Vermeersch 

 

Reeks 3 - Plastische heelkunde 

Ma 6, 13 en 20 maart, De reconstructieve ladder als basisprincipe binnen de plastische heelkunde - 

Problematiek van de brandwonden – Transseksualiteit – Aangezichtstransplantatie – Borstreconstructie - 

Pediatrische plastische chirurgie - Tissue engineering - Esthetische chirurgie (door prof. dr. Stanislas 

Monstrey, prof. dr. Philip Blondeel, prof. dr. Koenraad Van Landuyt, dr. Nathalie Roche en dr. Filip 

Stillaert) 

 

Reeks 4: De Zalige Idesbald 

Deze voordracht en plaatsbezoek zijn een initiatief van de gemeente Koksijde. 

- Ma 8 mei, Geschiedenis, devotie en onderzoek door archeoloog Alexander Lehouck en hist. Jan Van 

Acker 

- Ma 15 mei, plaatsbezoek (meer info op 8 mei) 

 

Prijs: 30 euro voor de volledige lessenreeks. Inschrijven bij Info Koksijde (gemeentehuis). 

Nieuw: koop uw lidkaart voortaan online via www.casinokoksijde.be. 

Infobrochure te bekomen bij Info Koksijde of downloaden op de website. 

 

Info: 

Info Koksijde 

Tel.: 058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel  
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Doe mee met Iedereen danser! 

Hou je van creatief dansen en bewegen samen met anderen? Dan spreekt het project Iedereen 

danser je wellicht aan. Dit project wil jong en oud(er) aanzetten om via de taal van de dans 

een verhaal te vertellen. Vooral jong met ouder. Daarom richt het initiatief zich op kinderen 

tussen 9 en 12, en op 60-plussers. 

 

Concreet biedt Iedereen Danser je de kans om in de paasvakantie 2017 een dansvoorstelling uit te 

werken tijdens een reeks workshops onder begeleiding van professionele choreografen van Passerelle, 

gespecialiseerd in danseducatie. Deze workshops (3 uur/dag) vinden plaats van maandag 3 tot vrijdag 7 

april in de voormiddag van 9 tot 12 u. (in De Kwelle in Alveringem of in Furnevent in Veurne), of in de 

namiddag van 14 tot 17 u. (in Zaal Zonnestraal in Diksmuide of in c.c. CasinoKoksijde). Op zaterdag 8 

april om 15 u. toon je vervolgens in Houthulst jullie creatie aan het ruime publiek. 

Deelname 40 euro voor vijf workshops met professionele choreografen, en een topervaring! 

Inschrijven op www.iedereendanser.be, of 058 53 37 60. 

 

Logo Achthoek 

 

Foto 
©Danstheater VOS, foto Daniëlle Noordermeer. 

 

Info: 

T. 058/53 37 60 

www.iedereendanser.be 
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Project gezondheidsscreening voor nieuwe anderstalige 
schoolkinderen 

Het Sociaal Huis, het Huis van het Kind Koksijde, het vrij CLB en CLB-go starten samen een 

project om nieuwe kinderen in de kleuter- en lagere school te screenen op vlak van 

gezondheid. Hiervoor wordt een deeltijds verpleegkundige aangesteld. 

 

Concreet zal deze verpleegkundige vaccinaties voorbereiden, vaccinatieschema’s opmaken, informeren 

van de ouders rond vaccinaties enz. Daarnaast gebeurt er ook een algemene screening om te kijken of er 

bepaalde allergieën zijn, leerstoornissen of andere problematieken. Ten slotte zal de verpleegkundige een 

psychosociaal onderzoek voeren en indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties. 

Het project richt zich in de eerste plaats op anderstalige kinderen, nieuw in onze scholen. 

Kinderen die al vanaf de kleuterklas school lopen in Koksijde gaan op regelmatige basis naar het CLB en 

krijgen diverse onderzoeken. Voor kinderen die nog niet in België naar school geweest zijn, dient er een 

serieuze inhaalbeweging gemaakt. Om dit goed te doen wordt een extra verpleegkundige aangeworven. 

Het project loopt in het schooljaar 2016-2017. Na evaluatie wordt beslist of er verlenging komt. 

  

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 
Ter Duinenlaan 34, Koksijde 
058 53 43 10 
info@sociaalhuiskoksijde.be 
www.sociaalhuiskoksijde.be 
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