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Persuitnodigingen 
 

• Maandag 29/06 om 19.00 uur: gemeenteraad c.c. CasinoKoksijde 

 Na twee maanden digitaal afspreken, zullen de gemeenteraadsleden van Koksijde elkaar op 

 maandag 29/06 na lange tijd opnieuw live ontmoeten. De gemeenteraad zal dan niet 

 plaatsvinden in de vertrouwde Kokpit, maar in de feestzaal van het c.c. CasinoKoksijde.  

 De opname kan je nadien volledig bekijken op: 

 www.koksijde.be/gemeenteraad-en-raad-voor-maatschappelijk-welzijn.  

 

• Woensdag 01/07 om 10.00 uur - fotomoment voorstelling nieuw logo KVKO  

Voetbalvereniging Oostduinkerke KVVO is gaan samenwerken met Voetbalclub Koksijde (KVVC) 

en is officieel veranderd van naam: KVKO of Koninklijke Voetbalvereniging Koksijde-

Oostduinkerke. Bij een nieuwe naam hoort een nieuwe logo.  Dat logo wordt op woensdag 1 juli 

voorgesteld aan de pers. Locatie: terrein 1 (kunstgrasveld) van het sportcentrum in Koksijde-

Dorp.  

 

• Woensdag 01/07 om 10.30 uur: fotomoment drijvend aquapark Sunparks 

Oostduinkerke i.a.v. o.a. burgemeester Marc Vanden Busche. 

De eerste openingsdag was op woensdag 17/06. Vanaf 1 juli is het waterpark elke dag geopend.  

Contact: Evelyn Lietaer, Operations & Pool Manager, Pierre & vacances Center Parcs Group, 

Sunparks Oostduinkerke aan Zee – T. 0470 34 41 79 - evelyn.lietaer@groupepvcp.com 

=> Persbericht in het persoverzicht  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/gemeenteraad-en-raad-voor-maatschappelijk-welzijn
mailto:evelyn.lietaer@groupepvcp.com
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Nuttige zomerweetjes 

 

• Door de coronamaatregelen zijn heel wat zaken last-minute georganiseerd.  

 De laatste updates vind je op www.visitkoksijde.be. 

 

 

• Sluitingsdagen gemeentehuis – Sociaal Huis Koksijde en bib 

 Het gemeentehuis is niet toegankelijk op maandag 20 juli, het Sociaal Huis Koksijde is dan wel 

 open.  

 Op de Vlaamse en Belgische feestdag op 11 en 21 juli zijn de diensten van Lokaal Bestuur 

 Koksijde niet bereikbaar.  

 De bibliotheek is gesloten op zaterdag 11 en dinsdag 21 juli. Idem op zaterdag 15 augustus. 

 

 

• Brandweer Westhoek is op zoek naar nieuwe vrijwillige brandweermannen  

 De vacatures voor brandweervrijwilligers vind je terug op https://jobs.brandweerwesthoek.be. 

 Meer informatie kan je verkrijgen bij de dienst personeel & HR op tel. 058/603900 of op 

 jobs.brandweerwesthoek.be.  

 => Foto brandweerman 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.visitkoksijde.be/
https://jobs.brandweerwesthoek.be/
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Puzzel mee met de Koksijdse handelaars en win  
 

Deze Puzzle-Game loopt tijdens de zomermaanden en eindigt op 31 augustus. De wedstrijd is een 

organisatie van de handelaarsvereniging van Koksijde-Bad Hartje Koksijde.  Deelnemersformulieren zijn 

– gratis – verkrijgbaar bij de dienst Toerisme en de deelnemende handelaars. Vul het nummer in van het 

puzzelstuk – naast de naam van de handelszaak – dat overeenstemt met het stuk in de etalage en win 

één van de mooie aankoopbonnen. De totaalwaarde van de prijzen bedraagt 750 euro. Puzzel mee en 

win!   

Beeld Puzzle-Game 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ga op reis in je eigen gemeente 

De coronacrisis zorgde ervoor dat het merendeel van de geplande activiteiten en evenementen in de 

gemeente Koksijde werden uitgesteld. Niet getreurd: Lokaal Bestuur Koksijde biedt heel wat alternatieve 

mogelijkheden aan: zoals de verschillende erfgoed- en natuurwandelingen (zie ook verder in het overzicht).   
 

Dankzij de creativiteit van de gemeentelijke diensten wordt het toch nog een gezellig, maar veilig 

zomerseizoen! En we hebben geluk, want Koksijde telt talloze andere troeven: wandel- en 

fiets(zoek)tochten met uitgestippelde routes, 700 hectare natuurgebieden rond de Hoge Blekker, 

erfgoedparels en mooie villawijken, diverse musea zoals het Abdijmuseum Ten Duinen, NAVIGO-

Nationaal Visserijmuseum, Paul Delvaux en MuseOs. Vergeet ook de moderne sportinfrastructuur 

waaronder de surfclubs en Koksijde Golf Ter Hille niet. Geniet culinair en overnacht zalig bij onze horeca-

uitbaters en shop in onze prachtige winkelstraten. En niet te vergeten: we beschikken over één van de 

breedste stranden van Europa waardoor we op de juiste afstand van elkaar kunnen genieten van de 

prachtige Noordzee.  

Ontdek er alles over in dit persoverzicht.  
 

Info: www.visitkoksijde.be en www.visitkoksijde.be/activiteiten 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.visitkoksijde.be/activiteiten
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Koksijde vakantieland: zomertips 

Door de coronamaatregelen vinden de meeste evenementen deze zomer niet plaats. Gelukkig beschikt 
Koksijde over veel troeven. Hieronder enkele alternatieve uittips. Fijne vakantie! 
 
 

De Noordduinen 
Vooral het stuk tussen de Zuid-Abdijmolen, de gemeenteschool en de militaire basis is een pareltje.  
Een prachtige plek om met je kinderen op ontdekkingstocht te gaan, op zoek naar ezels en pony’s.  
 

Kunstencentrum Ten Bogaerde  
Geschiedenis, architectuur, kunst, gastronomie en natuur komen samen in een uniek kader. En dat 
allemaal op fietsafstand. Wat wil je nog meer? 

 
Duinenhuis 
Dit gebouw ligt geïsoleerd in de duinen met zicht op strand en zee. Rustgevend en toegankelijk tegelijk. 
Het mooiste plekje is het dakterras, ideaal om foto’s te maken.  

 
Weerstandnest Waldersee 
Van dit Duitse weerstandsnest uit de Tweede Wereldoorlog zie je nog bunkers en tobruks, dat zijn 
kleinere exemplaren die meestal bemand werden door één soldaat met een machinegeweer. Vergis je 
niet: heel wat bunkers en tunnels liggen nog steeds onder het zand verborgen. Deze site is de enige in 
ons land die een beeld geeft van een weerstandsnest dat de kust moest verdedigen.  

 
Charmant Sint-Idesbald 
Baaltje is bekend dankzij de authentieke wirwar van straatjes met charmante huizen. In Sint-Idesbald 
vind je absolute cultuurpareltjes zoals het Museum Paul Delvaux en de Keunekapel. 
 
De Hoge Blekker en het Schelpenpad 

Geniet van op de Hoge Blekker van een prachtig uitzicht op de Doornpanne en de IWVA-site.  

Het vernieuwd schelpenpad verbindt Koksijde en Oostduinkerke en is een ideaal fiets- of wandelpad.   
 

Sint-Pieterskerkhof Koksijde 
Dit vooruitstrevend ontwerp laat je stilstaan bij het leven en gedenkt de mensen die er niet meer zijn. 
Merk de rol op van het water dat het leven symboliseert en anderzijds de hemel en de aarde met elkaar 
verbindt door de weerspiegeling. 
 
Site Duinenabdij en Zuid-Abdijmolen 

Deze locatie ademt geschiedenis en spreekt voor zich. Ook hier wandel je eindeloos. Het Abdijmuseum 
Ten Duinen en de Zuid-Abdijmolen zijn ook heel kindvriendelijk. 
 
Ons Noordzeestrand 
Niets is zaliger dan op een vroege ochtend of na een lange werkdag al je zintuigen te prikkelen met een 
wandeling op het strand. 

 
=> beelden vakantie bunker Waldersee, duinenbloemen, hoge blekker 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Verken Koksijde te voet of met de fiets: maak kennis met 
onze natuurgebieden  

Koksijde heeft heel wat uitgestrekte natuurgebieden. De Noordduinen, de Doornpanne, het 

Kerkepannebos of Ter Yde. Om er maar een paar te noemen. Mooie plekken waar je tot rust komt en 

letterlijk de natuur opsnuift. Verschillende wandel- en fietsroutes doorkruisen dit natuurschoon.  
 

Maar Koksijde is meer dan natuur alleen. In Koksijde liggen verschillende erfgoedroutes die je laten 

kennis maken met het erfgoedverleden van de gemeente.  
 

Ontdek onze prachtige natuurgebieden op www.visitkoksijde.be/natuurgebieden  

Stap en trap in onze natuur: www.visitkoksijde.be/natuurroutes 

 

 

Doe mee: wandelzoektocht in een nieuw jasje 
Neem nog tot 8 november deel aan de jaarlijkse wandelzoektocht. Kom tijdens de - relatief makkelijke - 

zoektocht leuke plekken tegen in Koksijde.  
 

Praktisch  

Deelnameformulieren (4 euro/stuk) koop je in de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-

Idesbald. Het parcours van ongeveer 6 kilometer start en eindigt aan het toerismekantoor Koksijde-Bad. 

De zoektocht is aangepast aan de coronamaatregelen en houdt rekening met de verplichte wandelrichting 

in de winkelstraten.  
 

Extra: als je de foto gevonden hebt, krijg je een bijhorende vraag waarop je het antwoord vindt in de 

nabije omgeving. Er is ook een buggy-, rolstoel- en hondenvriendelijk alternatief voorzien. 

Veel zoekplezier! 
 

=> Foto wandelen in Oostduinkerke 

 

Info: dienst Toerisme - Zeelaan 303, Koksijde - 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.visitkoksijde.be/natuurroutes
mailto:toerisme@koksijde.be
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Geniet van een zomer vol erfgoed 

De dienst Cultuur & Erfgoed presenteert voor deze zomer een coronaveilig programma met  gevarieerde 
erfgoedwandelingen. Kuier in het charmante Sint-Idesbald, ga mee op stap met je kinderen tijdens de 
educatieve wandeling Te Gek! of leer alles over het ontstaan van het vissersdorp Oostduinkerke. Laat je 

onderdompelen in onze lokale geschiedenis. De K-ambassadeurs zijn er alvast klaar voor!  
 

Nieuwe rondleiding 

Deze zomer gaat een nagelnieuwe erfgoedwandeling in première. De start is aan de Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Duinenkerk, dan gaat het via het onlangs gerestaureerde Vanneuvillehuis, richting de Zuid-
Abdijmolen en ten slotte hou je halt aan het huisje Nys-Vermoote.   
 

Praktisch 

Alle informatie en het volledige overzicht staat op www.koksijde.be/rondleidingen2020.  
Inschrijven voor de gratis wandelingen is verplicht. Veiligheid staat centraal. Daarom neemt Lokaal 
Bestuur Koksijde maatregelen om de gezondheidsrisico’s maximaal te beperken. 
 

Beeld Erfgoed 
 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 
 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/rondleidingen2020
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Cabin Art: kunst met zeezicht in Sint-Idesbald 

Op het strand van Sint-Idesbald transformeren onze strandcabines in canvassen voor de unieke 
openluchttentoonstelling Cabin Art. De twaalfde editie van deze expo vindt plaats van 27 juni t.e.m. 13 
september. Het thema verwijst naar de tentoonstelling die voorzien was in Kunstencentrum Ten 

Bogaerde en is uitgesteld naar 2021: Dach, Duits voor dak.  
 
 

Informeer bij de dienst Toerisme – of bij Rodeo – naar het deelnameformulier en kies de mooiste cabine. 
Heb je liever een woordje uitleg? Kom naar een rondleiding met gids en reserveer (dat is verplicht) je 

plaats via www.koksijde.be/rondleidingen2020. Hopelijk tot dan!  
 

 
Cabin Art goes shopping 

Ook in enkele etalages in de Strandlaan en op het Grardplein komen er deze zomer kunstwerken die 
verwijzen naar het onderwerp van Cabin Art. 
 

 
Info: dienst Cultuur & Erfgoed – cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40  
 
Beeld Cabin Art 
 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

mailto:cultuur@koksijde.be
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CasinoKoksijde: 20 jaar lang theater, dans, concert, film en 
humor  

Het cultureel centrum organiseert jaarlijks zo’n 50 podiumactiviteiten. Alle genres komen aan bod.  
Van populaire humorvoorstellingen tot jazzconcerten voor liefhebbers, van diepgravend theater tot 
hedendaagse dans.  
  

Seizoen 2020-2021 
Ontdek het volledige programma online via www.casinokoksijde.be met extra info, trailers en 
beeldmateriaal. De hele zomer lang verschijnen nieuwe updates. 
 
Start verkoop vanaf september 

Wil je de start van de ticketverkoop, uitzonderlijk pas begin september, niet missen?  
Volg cultuurcentrum CasinoKoksijde dan via sociale media, de nieuwsbrief of het gemeentelijk infoblad 

Tij-dingen.  
Een kleine greep uit het aanbod van volgend seizoen: Studio Guga, Robrecht Vanden Thoren, 
Toneelgroep Maastricht, Daan, Het Eenzame Westen, Geike, Senne Guns, Jan Delvaux & DJ Bobby Ewing, 
Singalong met Wim Opbrouck, Lieven Scheire, Begijn Le Bleu, Ladysmith Black Mambazo en Alex Agnew. 
 
 

Het cultuurcentrum volgt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet en als er restricties 
op langere termijn nodig zijn, volgen nieuwe initiatieven om jou van cultuur te laten genieten.  
Alle up-to-date informatie lees je na op www.casinokoksijde.be.  
 

Info: cultuurcentrum CasinoKoksijde, Casinoplein 11 - 058 53 29 99 - cultuurcentrum@koksijde.be 
 

Beeld Cultuurseizoen 20-21 cover en teasende brochure 
 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 

http://www.casinokoksijde.be/
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Zomer in het NAVIGO-museum 

 

Potvis Valentijn is de centrale gast op het museumplein 
Het duurt nog even voor het skelet van potvis Valentijn zijn laatste rustplaats krijgt in het museum. 

Daarom krijg je deze zomer al een voorsmaakje. De potvis komt tot leven op de grote raampartijen aan 

het binnenplein van het NAVIGO-museum. Het glazen canvas wordt onder handen genomen door 

Penelope Deltour. Deze Gentse illustratrice noemt de walvis haar muze en brengt de zeereus op 

monumentale wijze heel dichtbij. De glasramen vormen haar schildersdoeken. Ontdek ook fascinerende 

potvisweetjes en het volledige verhaal van Valentijn van Sint André. 

 

Praktisch 

Gratis expo. De hele zomer open op het binnenplein van NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (Pastoor 

Schmitzstraat 5; Oostduinkerke). 

Info: www.navigomuseum.be  

 

Beeld: werktekening Penelope, stranding  

 

Scheep in voor de nieuwe familiezoektocht in NAVIGO-museum 
Ahoi zeevaarder! Stekker en Sterre gaan op zeereis. Jij vaart toch ook mee? 

Haal je zeemansboekje boven en ga op avontuur in het NAVIGO-museum. Je reist door woeste wateren, 

ontdekt pareltjes van schepen en leert morseberichten ontcijferen. Aan het einde van je zoektocht ben je 

een echte zeebonk en daar hoort een stoere tattoo bij. 

 

Praktisch 

Gratis bij je museumbezoek. Reserveer zeker je bezoek: www.navigomuseum.be. De hele zoektocht is zo 

opgevat dat deze veilig en coronaproof kan gebeuren. 

 

Beeld: familie in stuurkabine  

 

 

Museumdeuren staan open op een veilige kier  
Ook deze zomer zijn beide musea een veilige haven van rust voor jou.  

De belangrijkste maatregel is dat je je bezoek moet reserveren: www.tenduinen.be en 

www.navigomuseum.be. Daar vind je ook de openingsuren.  

Een bezoek voor inwoners van Koksijde is en blijft gratis. Kies voor gratis ticket in de webshop en hou je 

identiteitskaart bij de hand bij aanvang van je bezoek. 
 

Praktisch 

Surf naar www.tenduinen.be of www.navigomuseum.be en boek je bezoek. Na reservatie ontvang je 

praktische info waaronder een link naar het museumplan. Bezoekers kruisen elkaar zo weinig mogelijk. 

Museumcoaches zorgen voor extra begeleiding zodat de veiligheidsmaatregelen zeker nageleefd worden. 

 

Beeld: visual musea 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.tenduinen.be/
http://www.navigomuseum.be/
http://www.tenduinen.be/
http://www.navigomuseum.be/
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Te zien en te doen in het Abdijmuseum ten Duinen 
 

Raamtekeningen nemen je mee naar 1320 
700 jaar, dat doet al eens iets met een plek. Hoe zag Koksijde er eigenlijk uit in de veertiende eeuw? 

Toen zwaaide abt Uppenbroeck de plak in de Duinenabdij. Het Abdijmuseum Ten Duinen zet deze abt in 

de kijker tijdens een unieke reeks met raamtekeningen die deze zomer te bewonderen zijn aan de 

voorgevel van het museumgebouw.  
 

Tekenaar Wail Albadry haalde zijn inspiratie uit een tekening van abt Uppenbroeck die we terugvonden in 

één van de Duinenhandschriften uit het Grootseminarie in Brugge. Wail Albadry toont jong en oud hoe 

Koksijde eruitzag in 1320. 

Ontdek de 13 tekeningen aan de buitenkant, voor het museumgebouw van het Abdijmuseum.  

Tip: voor gezinnen zijn er enkele zoekopdrachtjes aan verbonden. 

Beeld ten Duinen raamtekening 

 

Vrolijk je museumbezoek op met de middeleeuwse muziek van Der Luyten 

Lusthof  
Wat is dat geLUIT daar in het Abdijmuseum? Het is Stefaan Demoen, alias Der Luyten Lusthof, die je 

bezoek in het Abdijmuseum Ten Duinen opvrolijkt met een middeleeuwse noot – en dat elke 

dinsdagnamiddag (14-17 uur) in juli en augustus.  
 

Koksijdenaar Stefaan Demoen is een meester in improvisatie. Hij neemt verschillende van zijn oude 

instrumenten mee om je museumbeleving nog specialer te maken. Vraag gerust jouw favoriete 

middeleeuwse soundtrack aan! 

Foto 

 

Ga op middeleeuwse schattenzoektocht met je gezin  
Tijdens de zomervakantie speur je in honderden Vlaamse en Brusselse vrijetijdslocaties naar de schat 

van Vlieg. Een leuke traditie die ook dit jaar gegarandeerd voor heel wat pret en de nodige hersenbrekers 

zorgt. Ook in het Abdijmuseum Ten Duinen kan je zzzzzoeken!  
 

Win: leuke gadgets 

In de Duinenabdij geeft Vlieg jou en je nageslacht verschillende tips die je tot bij de schat brengen. Gaan 

jullie de uitdaging aan? Tijdens je zoektocht neem je verschillende oude voorwerpen onder de loep in het 

museum. Oh ja! Schrik niet van de middeleeuwse skeletten… En als jij de schat vindt, krijg je een leuk 

gadget mee naar huis.  
 

Het Abdijmuseum Ten Duinen zorgde voor een veilig museumparcours zodat je in alle rust kan genieten 

van geschiedenis, cultuur en natuur. 

Beeld Zoektocht met Vlieg 

 
Boek je bezoek (verplicht) via www.tenduinen.be. Gratis voor Koksijdenaars. 

Op diezelfde website vind je ook alle praktische informatie en de meest recente updates.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.tenduinen.be/
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Zuid-Abdijmolen terug open vanaf 1 juli 

De Zuid-Abdijmolen heropent de deuren vanaf woensdag 1 juli na een lange sluitingsperiode door het 

coronavirus. Molenaar Patrick Geryl verwelkomt je heel graag opnieuw in de molen met de nodige 

veiligheidsmaatregelen. Voel hoe de wind speelt met de wieken, ruik de geschiedenis en ervaar een 

stukje uniek erfgoed. 

Het wordt een heel uniek bezoek, want per tijdslot krijgt maar één gezelschap toegang tot de molen voor 

een persoonlijke rondleiding.  

 

Wat je vooral moet doen op voorhand, is op tijd je bezoek reserveren. 

Info en reservatie: www.tenduinen.be.  

 

Foto Ten Duinen molen 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tenduinen.be/
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Museum Paul Delvaux: boek je bezoek online 

De vaste collectie neemt je mee in de droomwereld van de kunstenaar Paul Delvaux, een droom die we 

in deze tijden echt nodig hebben.  

 

Tijdelijke tentoonstelling 

Neem ook een kijkje in de tijdelijke tentoonstelling waar je de onbreekbare vriendschapsband tussen 

beeldhouwer George Grard en Delvaux ziet. De opvallende dialoog tussen de werken van deze twee 

kunstenaars is zeker de moeite waard: wandel mee tussen sculpturen en schilderijen. 

 

Online registratie 

Vanaf 1 juli heropent het Museum Paul Delvaux de deuren. Het museumteam staat klaar om je met open 

armen te ontvangen en dat in coronaveilige omstandigheden. Het dragen van een mondmasker is wel 

verplicht. Het is ook noodzakelijk om je bezoek online te registreren via een digitaal formulier.  

De openingsdagen blijven ongewijzigd: dinsdag tot en met zondag van 10.30 tot 17.30 uur. 

 
Info, openingsuren en reservatie: www.delvauxmuseum.be 

 

Koksijde en Museum Paul Delvaux werken samen 
 

Sinds 1982 is het Delvauxmuseum in Sint-Idesbald een extra troef voor Koksijde, dankzij de inzet van de 

Stichting Paul Delvaux. Deze stichting doet onderzoek, initieert projecten en werkt mee aan projecten 

voor een breed publiek in België en het buitenland.   
 

Om een nauwere samenwerking te regelen tussen Lokaal Bestuur Koksijde en het Museum Paul Delvaux 

werd een overeenkomst afgesloten voor vijf jaar. De gemeente Koksijde engageert zich om deels 

tegemoet te komen bij de inrichting, het onderhoud en de aanleg van de omgeving van het museum. 

Daarnaast zorgt de gemeente voor logistieke, personele en financiële ondersteuning. Het is de bedoeling 

om jaarlijks – voor de start van het nieuwe werkjaar – de haalbaarheid hiervan binnen de gemeentelijke 

mogelijkheden vast te leggen. 

 

Communicatie 

Ten slotte levert het gemeentebestuur maximale inspanningen om het Delvauxmuseum te promoten en 

een plaats te geven in de gemeentelijke kanalen. Voorbeelden hiervan zijn de eenmalige aankoop en de 

plaatsing van een erfgoedbord met informatie over de historiek van het museum, zichtbaarheid in de 

gemeentelijke shops in het NAVIGO- en Abdijmuseum Ten Duinen, het Kunstencentrum Ten Bogaerde en 

de toerismekantoren.  
 

=> Beeld Delvaux 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.delvauxmuseum.be/
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Ontdek de beachbars en surfclubs  

Zo mooi is vakantie… op het strand in een strandstoel met je voeten in het zand, loungen in een 

beachbar. De hipste strandbars vind je in Koksijde-Oostduinkerke. Proef de hapjes en de drankjes. Kijk 

je ogen uit, naar de mensen, de zee, de golven of de zonsondergang. Dat is vakantie. Met een groep 

vrienden. Of gewoon met zijn tweetjes, op en top romantisch.  
 

* Beach Village ter hoogte van Zavelplein 

* Sofie Sunset bar ter hoogte van E. Terlinckplein 

* Aloha beach ter hoogte van Zouavenplein 
 

Geen zin om stil te zitten? Ga dan naar één van de beachclubs. En ontdek één van deze sporten: 

kitesurfen, zeekajak of suppen. Beweeg en geniet. Van super ontspannend tot heerlijk spannend.  
 

* Sycod, A. Devoslaan 50 in Oostduinkerke,  

* Shorebreak, De Zeebries, Strandjutterslaan 10 in Oostduinkerke 

* KYC, Koksijde Yachting Club, Dumontlaan 8 in Sint-Idesbald 

* Surfclub Windekind, Zuidenwindhelling 1 in Oostduinkerke 

Beeld surfclub 

 

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

meter. Waterpret met zeezicht.  

 

Info en openingsuren: www.koksijde.be/strandbad   

Beeld Strandbad 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 
  

http://www.koksijde.be/strandbad
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Bezoek het Duinenhuis 

Zoek je échte natuurbeleving? Dan ben je van harte welkom in het Natuureducatief centrum Duinenhuis, 

de thuishaven van Duurzaam Koksijde. Het centrum dompelt (zee)klassen, verenigingen, bedrijven of 

vriendengroepen onder in alles wat onze kust te bieden heeft. En dat op een unieke locatie. Geniet van 

het zicht vanop het dakterras. Verken het Duinenhuis en kom méér te weten over de typische fauna en 

flora in de Schipgatduinen. Het Duinenhuis is de plek voor gezinnen.  

 

Je vindt het natuureducatief centrum in de Schipgatduinen (Bettystraat 7). Kom te voet langs het 

duinenpad vanaf de Rolandstraat of met de fiets via de toegangsweg langs de Koninklijke Baan. 

 

Wandelkalender 
Het Duinenhuis biedt heel wat wandelingen aan. Ontdek het aanbod op www.duinenhuis.koksijde.be.  

Bekijk de Facebookpagina en website voor updates i.v.m. geleide wandelingen en andere activiteiten. 

www.facebook.com/Duurzaam - www.koksijde.be/duinenhuis 

 

Openingsuren: maandag gesloten, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag telkens open van 10-

12.00 uur en 13.30-16.00 uur. 

 

Tip: Doe mee met de nieuwe wandelzoektocht. Vraag je gratis exemplaar bij de dienst Toerisme, 

Bezoekerscentrum De Doornpanne of het Duinenhuis. 

 

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

Beeld Duinenhuis 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

http://www.duinenhuis.koksijde.be/
http://www.duinenhuis.koksijde.be/
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Plezier op het water met de Elektroboten Koksijde01, 
Koksijde02 & Koksijde03 

Huur een elektroboot voor een fascinerend pleziervaartochtje op het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.  

De elektrische boot is comfortabel, veilig en geluidloos en je hebt geen vaarbewijs nodig. Je bestuurt zelf 

de boot, de bediening is eenvoudig en je hebt geen specifieke kennis nodig voor het varen. De bootjes 

kunnen in totaal 20 uur varen aan 5 km per uur. Wil je de tour van de IJzer varen reken dan 12 uur uit 

voor deze tocht langs Nieuwpoort, Diksmuide en Fintele. 

 

Huurvoorwaarden: 

 

• zwemvesten verplicht voor iedereen 

• maximaal 7 personen aan boord 

• minimum leeftijd bestuurder: 16 jaar 

• geef zeil- en beroepsvaart altijd voorrang 

• rechts varen 

• het stuur rustig bedienen 

• geen afval in het water gooien 

• deze activiteit is moeilijk toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit 

• Prijs per boot: 1 uur: €45 / 2 uur: €80 / 4 uur: €150 / 1 dag: €250 - Waarborg: €100 

 

Aanlegsteiger: 

Dijk 33, Florizoonebrug 

8670 Koksijde (Wulpen) 

+32 (0)474 409 969 

 

Info:  

www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be  

info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.wielrijdersrust-hetdorstigehart.be/
mailto:info@wielrijdersrust-hetdorstigehart.be
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Bibnieuws 
 

InternetPC’s 

Vanaf maandag 22 juni worden per tijdslot telkens 5 internetPC's op de AVM-afdeling van de bibliotheek 

beschikbaar gesteld voor leners. Er wordt voorrang gegeven aan leners die thuis geen internet hebben. 

 

Wens je gebruik te maken van een PC, dan dien je deze eerst te reserveren via het online formulier of 

telefonisch op 058 53 29 53. 

Elk lid kan per dag maximum één keer gedurende 45 minuten een internetPC gebruiken. 

 

Praktisch:  

- in de voormiddag: 10 -10.45 u. / 11 - 11.45 u. 

- in de namiddag: 14 - 14.45 u. (op woensdag en zaterdag) / 15 - 15.45 u. / 16 - 16.45 u. / 17 - 17.45 

u. (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). 

Na elk gebruik wordt de PC (scherm, muis, toetsenbord), de tafel en de stoel ontsmet. Voorafgaand aan 

het gebruik dien je eerst je handen te ontsmetten. 

Info: https://koksijde.bibliotheek.be/gebruik-van-internetpcs 
 

 

Heb je digitale hulp nodig? 

De Digidokters weten het antwoord. Ze geven een antwoord op al je vragen over pc’s, tablets, 

smartphones en digitale camera’s. Heb je problemen met de lay-out van een tekst in Word? Twijfel je 

welke pc of tablet je moet aankopen? De Digidokters geven het antwoord.  

Door het coronavirus vind je de digidokters momenteel niet in de bibliotheek. Heb je toch problemen met 

je smartphone, tablet of pc? Stuur dan een mail naar digidokters@koksijde.be of vul het formulier in op 

bibliotheek.koksijde.be.  

Beeld: bib bookfacefriday 

 

Hoor jij wat ik hoor? Schatten van Vlieg 

Weet je niet wat te doen deze zomer? Doe dan mee met de zoektocht van Vlieg.  

Hoor jij ook wat ik hoor? Vlieg zorgt ervoor dat je je oren extra goed spitst. Weet jij welk dier er geen 

oren heeft?  

Dit jaar zit de zoektocht in een speciaal jasje, helemaal coronaproof. Ook als de bibliotheek gesloten is, 

kan je de schatkist zoeken! Breng zeker pen en papier mee. 

 

Volg de bib op Facebook en Instagram. Zo blijf je op de hoogte van de laatste informatie. 
Beeld: schat van vlieg 

 

De bibliotheek is gesloten op zaterdag 11 juli, dinsdag 21 juli en zaterdag 15 augustus. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  - Email: bibliotheek@koksijde.be - www.koksijde.be/bibliotheek 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

https://koksijde.bibliotheek.be/gebruik-van-internetpcs
mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Jeugddienst organiseert speelplein- en tienerwerking 

 
Summerfun  

Een zomer vol fun!  

Jeugddienst de PIT zorgt voor een leuke tienerwerking! Helaas niet op verplaatsing door de 

coronamaatregelen. Toch zorgen ze voor heel wat leuke alternatieven om je een zomer lang te 

entertainen.  

Benieuwd? Of meteen inschrijven? Surf naar www.koksijde.be/summerfun 

 

Speelpleinwerking 
Een zomer vol speelplezier? De Koksijdse jeugddienst organiseert de speelpleinwerking op maar liefst 

twee locaties. Beide locaties worden op dezelfde manier georganiseerd! En we kunnen je al vertellen ...  

't wordt supertof! 

Meer info over de Koksijdse speelpleinwerking op www.koksijde.be/speelpleinwerking-speelveugel 

 
=> beeld Jeugdmonitors 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be 
 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://business.facebook.com/jocdepit/?__tn__=K-R&eid=ARBG5gbdEmTm9dOcVGRXccMnhztjyBnUa4SX1p9ZRD4Nkni91Ft-KoarObpH_u5l2_DvfmiXP_MPpX6N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBVQ0WbN2tMB_RBOnWO3C2CsfVD_Qqnnz7dnkoPMcDSCjUjoSX5EDUxIlpUgaQjyT-4Jj_emksu6hSgKrOxOrSVaD_iiyxDuY75OiyxdHsJT-lJNkDHysdk87izMUko6a-fcpTRJefrcfY2c-_BW8whrYYfnYwallOrIUzXxEnQm5gB0iO0z_AaYUGb8kd9z3PxZt07fMBFyknHWV4w_JHRl5ClOuNwEy4E9kq4yPe8oy2icCTa7YNsXkLlu3aR1llvBuRGZnraIi2LH5-IWUALCt2ZyAuavpsQ2iIJmFwLd23p4iVuHiELuo7SePFE
http://www.koksijde.be/summerfun?fbclid=IwAR1XExCgOk_Xb224g_s-LgctjwjYgv0y3mQz9cVzN-TZxNXU_S3zIH1pbgc
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.koksijde.be%2Fspeelpleinwerking-speelveugel%3Ffbclid%3DIwAR0HpEAujrwuOvWZTrLXDDwCDKlLDhXTz0oTwTYuDedtjEqHw8ih3gIvHBg&h=AT1TQ8vX47cytP5uNsiuipimG0X_xILy6KKqw4ecXYsekdUsODqBMZ_TTFCZfPOJDyS9FwUK8URDfDMLTIqzD2UnQD1TTNmeE2lw8UrsXKTP1SIbmSQlFWPEufcv6d_hsra4nFz94LJ1lltSQCwKUj6WPwkixmaFik210Xx-Z7ac-gRMB1nmF9JpTyUXV9EHeafvahYOJje-E5VN4Stt3n9-tSTb910DVhmzP-_xb5mRjU_rRVPDm2CoFbL7JdmN3L7dsCF_ptwn_2u6oWkJQwo36DU4n6HdcuwMuglvG85xbDiE4Ice_Gh_C6Vn7IZW_5B9EiSQTvS8mn0N14piBtVCxfDbeTLIIqIZ6Daq-AhFHn32o5sUzjCtaIeGMewYcEtkDXtp2KY95uuxtZ901FoMOOFDioC84ArK2VoAaHV5SLgut2HrzDnkdHXyzi5-3MK7T9FOv_NN6Rmbs9FvP2p8d1GTI4-v8lXE41xYzzdW5V6Bqwuc3zHWlN7q3RDlQ046UTqYikY-hpPqAgqEjLNDXqzIJWkuK9eDX4NvQfGTN0_m-pTKDP2X8bEab6NORTj27NsNezjvgG2mhVod5gqACVGa44kbKVqnat_1cTpptXLQfAo3Vg
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/
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Waterpark op het meer van Sunparks Oostduinkerke. 

 
Waterratten opgelet! 17 juni is voor het eerst het waterpark op het meer van Sunparks 

Oostduinkerke geopend. Het drijvend speelparadijs dat is aangemeerd heeft een oppervlakte 

van 1000m² met meer dan 33 hindernissen. Vanaf 1 juli is het waterpark elke dag geopend. 

Laat de zomer maar komen! 

 

Het drijvende waterpark is sinds 17 juni geopend en is tijdens de maanden juni en september telkens 

woensdag, zaterdag en zondag open. Met de hoge temperaturen die volgende week worden 

aangekondigd wordt het waterpark 2 extra dagen geopend, nl. donderdag 25 en vrijdag 26 juni. 

 

Tijdens de zomermaanden kan men elke dag op het waterpark. 

Het drijvend speelparadijs is toegankelijk voor iedereen, zowel gasten die in Sunparks verblijven als 

gasten van buitenaf. 

 

Er moet online gereserveerd en betaald worden via volgende website: 

www.dagjesunparks.be/oostduinkerke 

 

De meer dan 33 losse modules die het drijvende parcours vastkoppelen bestaan uit verschillende 

hindernissen voor jong en oud. Van een grote pyramide om in te klimmen, glijbaan om vanaf te roetsjen, 

smalle bruggetjes en zigzag-vormen om overheen te rennen en grote ballen om te ontwijken.  

 

Gediplomeerde redders zorgen voor de veiligheid van de deelnemers en controle van het waterpark.  

Ze zorgen ervoor dat iedereen verplicht een zwemvest krijgt. 

Deze activiteit is toegankelijk vanaf 8 jaar en men moet kunnen zwemmen. 

 

Plezier gegarandeerd! 

=> Foto’s en flyer in bijlage 

 

 

Contact en info:  

Evelyn Lietaer 

Operations & Pool Manager 

PIERRE & VACANCES - CENTER PARCS GROUP 

Sunparks Oostduinkerke aan Zee, Polderstraat 158, B-8670 Oostduinkerke, België  

 +32 (0) 470 34 41 79  |   evelyn.lietaer@groupepvcp.com 

   

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.dagjesunparks.be/oostduinkerke
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Openbare werken 

 
Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor hinder. Lokaal Bestuur Koksijde 

informeert je zo goed mogelijk over de planning. Hieronder een overzicht van een aantal werken.  

Het meest recente overzicht vind je op onze website via www.koksijde.be/wegenwerken. De Technische 

dienst houdt deze pagina up-to-date. Opgelet: geplande data kunnen altijd opschuiven door 

weersomstandigheden. 
 

Geplande werken 
Sint-Idesbald: heraanleg voetpaden op de Zeedijk tussen het Grardplein en het Zavelplein. 

De eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen vond al plaats. De effectieve start van de 

werken is voorzien voor oktober 2020. 

 

Wegenis- en rioleringswerken in verschillende straten  

• Tamarixstraat (aanleg zijstraat/Middenlaan) 

• Dwarsstraat (aanleg riolen tussen Kroonlaan en Tennislaan) 

• Resedaslaan (heraanleg asfalt toplaag) 

• Zeemeeuwenstraat (aanbrengen nieuwe L-profielen) 

• Koninginnelaan (aanleg bushaltes tussen Koninklijke Baan en kruispunt Majoor D'hoogelaan)  

• Leopoldine Lejeunestraat (heraanleg straat) 

 

Werken in uitvoering 
Wulpen: verkaveling Kerkwijk/Dorpplaats  

Tegen het bouwverlof zouden de werken zijn afgerond. De aanplanting van hagen en het inzaaien van de 

groenzones gebeurt na het bouwverlof. 

 

Koksijde-Bad: Middelkerkestraat – Sint-Idesbaldusstraat – Albertplein 

In mei startte de aannemer met de aanleg van de riolering in de Sint-Idesbaldusstraat. Daarna start de 

aanleg van de fundering in de rijweg en vervolgens de fundering van de parkeerstroken en voetpaden. 

De werken aan het Albertplein zijn voorzien in september. 

 

=> Foto wegenwerken 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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BE-Alert verwittigt je bij noodsituaties: gemeentelijke 
testdag op donderdag 2 juli 

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in Koksijde, willen 

we jou graag snel verwittigen. Daarom maakt Lokaal Bestuur Koksijde gebruik van BE-Alert, een systeem 

dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. 

BE-Alert stuurt een bericht uit naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle 

betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand).  

Op donderdag 2 juli houdt Koksijde een test. 

 

Registreer je nu 

Inschrijven is gratis en heel eenvoudig via www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig 

mogelijk in.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 
  

http://www.be-alert.be/
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Maak kennis met de vernieuwde omgeving rond De 
Doornpanne en de IWVA-site  

De Doornpanne en de hoofdsite van de IWVA (Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-

Ambacht) kregen een duidelijke ruimtelijke verbinding met elkaar en het omliggende natuurgebied. Deze 

herinrichting kwam vorig najaar tot stand dankzij een samenwerking tussen de Lokaal Bestuur Koksijde, 

het Agentschap Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen.   
 

Wat is er veranderd?  

➢ integratie van natuur: duinkarakter nodigt uit tot verkenning, rust en spel voor de kinderen 

➢ verplaatsing van de parking naar de overkant van de straat, ter hoogte van het 

bezoekerscentrum 

➢ op de vrijgekomen plaats, is er nu een reliëf met uitzichtpunt over de duinen 

➢ achter de nieuwe duin biedt een shelter beschutting aan het amfitheater 

➢ in dat amfitheater is het mogelijk om te picknicken, er zullen ook workshops plaatsvinden 

➢ natuurlijke speelruimte met klimelementen en waterspeelplek zorgt voor uitdaging voor de kids 

➢ nieuwe toiletvoorziening voor mensen met een mobiele beperking  

➢ installatie fietsenstallingen en rustbanken 

➢ creatie van een vogeldrinkplaats en een insectenhotel met bloemenweide voor o.a. wilde bijen  
 

Het bezoekerscentrum De Doornpanne is open sinds 1996 en maakt jaarlijks duizenden bezoekers 

wegwijs in het natuur- en waterwingebied.  
 

Praktisch 

Openingsuren: www.iwva.be/bezoekers/bezoekerscentrum 

Contact: bezoekerscentrum@iwva.be – 058 53 38 33 

Foto IWVA 

 
 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.iwva.be/bezoekers/bezoekerscentrum
mailto:bezoekerscentrum@iwva.be

