Tip: Neem zeker eens een kijkje in de gratis
expo: ‘Het Kasteel van Vlerk’
Weinig mensen hebben ooit een echte vleermuis van dichtbij gezien. Dat komt omdat ze
zeldzaam zijn, maar ook omdat ze een verborgen leven leiden. Overdag slapen ze in
een schuilplaats. ’s Nachts vliegen ze uit om
vooral insecten te vangen.
Vlerk, een vleermuisvrouwtje nodigt je uit om
een jaartje met haar mee te ‘reizen’ in de
tentoonstelling.
Zwem- en recreatiebad Hoge Blekker
Pylyserlaan 32 – Koksijde - T +32 (0)58 51 27 08
www.zwembaden.koksijde.be
Reserveren – réservation – Reservieren:
www.koksijde.be/dienst/zwem-recreatiebad-hoge-blekker
Gemeentelijke bibliotheek Koksijde
Casinoplein 10, Koksijde – T +32 (0)58 53 29 53
Info: https://koksijde.bibliotheek.be
Ontdek de Erfgoedapp: coronaproof
Ontdek cultuur en erfgoed in KoksijdeOostduinkerke met de erfgoedapp.
www.visitkoksijde.be/erfgoedapp
Stations of the Cross – Kruisweg op het Kerkhof
van de Sint Pieterskerk te Koksijde dorp.
De Pastorale Eenheid STER DER ZEE brengt de
kruisweg van Jezus aan de hand van mooie
posters van de Duitse priester-monnik, Sieger
Köder, Overleefde de tweede wereldoorlog,
was getuige van het Nazi-regime en van de
genocide holecaust. Is overleden in het najaar van 2015.
De kunstenaar brengt ook taferelen uit de
Bijbel en houdt van warme kleuren, tevens
legt hij accenten op het hout, tekenen van
het kruis, en de handen . Kom in deze Goede week zijn werken bewonderen. Deze tentoonstelling is nu te bezichtigen tot 18 april
aanstaande.

Zorgeloos genieten
Un plaisir sans soucis
unbeschwertes Genießen
Geniet van je favoriete restaurant bij je thuis:
www.koksijde.be/takeaway
Shoppen op afspraak:
www.visitkoksijde.be/shoppenopafspraak
Check de druktebarometer:
www.visitkoksijde.be/druktebarometer
Openbare toiletten:
www.visitkoksijde.be/openbare-toiletten

Laat je verder inspireren op
www.visitkoksijde.be

PAASVAKANTIE
Vacances de Pâques | Osterferien
03.04.21 - 18.04.21

Te beleven – À faire – Zu erleben
01/04 – 15/09
Koksijde
Wandelzoektocht (8, 5 & 3,4 km)
Speur naar foto’s en los de bijhorende vragen
op! Drie parcours: een uitdagende route
(8 km) voor de echte speurneuzen, een verhard alternatief (5 km) en een gezinsvriendelijke zoektocht (3,4 km).
Deelnameformulieren (€4/map) zijn te
verkrijgen bij de toerismekantoren van
Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald.
Belpop-Fietsroute
Een heerlijke fietstocht of wandeling langs
unieke stukjes Belpop-geschiedenis in
Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en Veurne.
Info: www.viertoren.be |
www.belpopbonanza.be/fiets-wandelroutes
Verhuur elektroboten Koksijde01, 02, 03, 04 &
05 – location de bateau électrique –
Vermietung Elektroboot
Wulpen, aanlegsteiger Florizoonebrug
Info: Wielrijdersrust het Dorstige Hart, Dijk 33,
Wulpen, T +(0)474 409 969
Huifkartochten op het strand en aan zee tour en carrosse à bache à la mer –
Planwagenfahrt am Strand:
Vertrek – départ – Abfahrt: Strandbad
Oostduinkerke-Bad.
03/04: 14 - 15 uur/heures/Uhr
04/04: 14 - 15 uur/heures/Uhr
06/04: 14 - 15 uur/heures/Uhr
08/04: 15 - 16 uur/heures/Uhr
09/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
10/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
11/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
12/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
13/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
15/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
16/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
18/04: 9.30 - 10.30 uur/heures/Uhr
Huifkartocht met boswandeling - tour en carrosse à bache dans le bois – Planwagenfahrt
im Wald:
Vertrek – départ – Abfahrt: Educatief Centrum
Het Trekpaard, Hof ter Hillestraat 1A,
Oostduinkerke.

10/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
11/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
12/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
13/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
14/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
15/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
16/04: 14 - 15.30 uur/heures/Uhr
€5 p/p (cash betalen ter plaatse – payer au
chauffeur – zahlen beim Fahrer)
Info: T +32 (0)478 76 60 99 (Vandendriessche
Dominique)

18/04
17 – 18.30 uur/heures/Uhr
Koksijde-Bad, Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk, Kerkplein 2
Orgelconcert ‘BACH inteGRAAL’ (livestream)
Info: www.facebook.com/orgelfestivalkoksijde | wouterscarlo09.cw@gmail.com of
T +32 (0)58 51 35 94

03 & 04/04 | 10 & 11/04
Straatanimatie – animation de rue Strassentheater
Koksijde-Bad, Zeelaan
Golfinitiatie – initiation au golf – Golf-Initiation
Oostduinkerke, Koksijde Golf ter Hille, Hof ter
Hillestraat 2
06 & 13/04
10.30 – 11.30 uur: jongeren van 7 tot 18 jaar
(€5 per persoon)
11.30 – 12.30 uur: volwassenen van 16 - 99 jaar
(€8 per persoon)
07, 10, 14 & 17/04
14.30 – 15.30 uur: jongeren van 7 tot 18 jaar
(€5 per persoon)
15.30 – 16.30 uur: volwassenen van 16 tot 99
jaar (€8 per persoon)
Inschrijven verplicht – inscription – Anmelden:
golfsecretariaat@koksijde.be of
T +32 (0)58 53 27 10
18/04
9 – 10.30 uur, 11 – 12.30 uur, 13.30 - 15 uur,
15.30 – 17 uur
“Start to Golf”-dag; gratis initiaties (7 – 99 jaar),
inschrijven via www.starttogolf.be
09 & 16/04
8 – 13 uur/heures/Uhr
Koksijde-Bad, J. Van Buggenhoutlaan (tussen
Ter Duinenlaan en kruispunt met de Zeelaan)
Wekelijkse markt – marché hebdomadaire –
wöchentlicher Markt
06 & 13/04
8 – 13 uur/heures/Uhr
Oostduinkerke, Leopold II laan (plein voor de
Sint-Niklaaskerk)
Wekelijkse markt – marché hebdomadaire –
wöchentlicher Markt

Gezinnen, zijn jullie klaar voor de smartphonefotografie challenges in Ten Duinen?
Foto’s nemen met een smartphone, iedereen
kan dat toch? Maar hoe kan jij jouw foto’s
naar een hoger niveau tillen? Nog tot eind
2021 krijg je in Ten Duinen verschillende creatieve challenges, tussen de ruïnes buiten en
de eeuwenoude schatten in het museum. Als
kers op de taart plaatst het museum de mooiste beelden in de kijker op haar instagram- en
facebookpagina! Voor tieners en hun ouders.
Reserveer je museumticket online. Meer weten? www.tenduinen.be/nl/smartphonefotografie-challenges-tieners-ouders
03/04
14 – 17 uur
Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, A. Verbouwelaan 15
Open museumdag: museum gratis toegankelijk – la journée du musée: entrée libre –
Museumtag: Eintritt frei
Reserveren – réservation – Reservieren:
www.tenduinen.be

Te ontdekken – À découvrir –
Zu entdecken
Abdijmuseum Ten Duinen
A.Verbouwelaan 15 – Koksijde
Info en reservatie: T +32 (0)58 53 39 50 |
www.tenduinen.be
Toen de dieren nog spraken: smartphonewandeling
Het vertelfestival ‘Toen de dieren nog spraken’ is een jaarlijkse traditie in het Abdijmuseum. Voor de laatste editie zocht en vond het
museum een oplossing in een smartphonewandeling. Met spannende videoverhalen over de Duinenabdij voor families én
volwassenen. In het Nederlands en het Frans.
Te beleven in je bubbel op onze abdijsite! De
verhalen zijn inbegrepen in de prijs van je museumticket.
Reserveer op voorhand online: www.tenduinen.be/nl/toen-de-dieren-nog-spraken-smartphonewandeling
Au temps où les animaux parlaient: smart-balade
Réservation: www.tenduinen.be/fr/au-temps-ou-les-animaux-parlaient-smart-balade

Zuid-Abdijmolen
J. Van Buggenhoutlaan 120
Info en reservatie – réservation – Reservieren:
www.tenduinen.be/nl/boek-je-molenbezoek-voor-de-paasvakantie
Paul Delvauxmuseum
Delvauxlaan 42 – Sint-Idesbald –
T +32 (0)58 52 12 29
Info en reservatie: www.delvauxmuseum.com
Museos – Natuurhistorisch museum
Veurnestraat 2 – Koksijde – T +32 (0)58 51 19 39
Info en reservatie: www.museos.be
Bezoekerscentrum De Doornpanne
Het bezoekerscentrum De Doornpanne verwelkomt je en is een ideaal vertrekpunt voor
wandel- en fietstochten. Je kan er genieten
van wisseltentoonstellingen en info over de
waterwinning. In de recent heringerichte
buitenruimte kunnen kinderen heerlijk spelen
met water en zand, op het uitzichtspunt is het
genieten van de rust in deze prachtige omgeving.
Doornpannestraat 2, Koksijde T +32 (0)58 53 38
33 - Info: www.iwva/bezoekers

