
                                                                                    

 

 

Datum   

 

68ste Garnaalfeesten van 

Oostduinkerke 

24 en 25 juni 2017 

22/06/2017  

  

Contact & meer info  

Dienst Toerisme 

T. 0 58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be 

 

  

 

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

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

proeven. Dit en veel meer zal mogelijk zijn tijdens de bruisende 68e editie van de Garnaalfeesten 

van Oostduinkerke.  

 

Uitgebreid activiteitenprogramma 

Als start van het weekend vindt op zaterdag 24 juni op het Fabiolaplein een authentieke 

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

door de Orde van de Paardevisser.  

 

In de namiddag is er muzikale ambiance en kan je genieten van het optreden door het straattheater 

‘Mariette Crevette’ met hun nieuwe voorstelling. Ook op zaterdagnamiddag wordt voor de eerste keer 

uitgepakt met een uitzonderlijke creatie. De kunstenaars van ‘Sculpture Events Europe’ zullen er ter 

plaatse een garnaalvisser te paard uit een grote blok ijs beeldhouwen.  De bezoekers kunnen deelnemen 

aan een leuke wedstrijd. Een plastieken garnaal zit verborgen in het ijs en iedereen mag raden hoe lang 

het zal duren vooraleer de garnaal uit het ijs zal vallen. Deelnemingsformulieren kunnen bekomen worden 

bij de dienst Toerisme op het Astridplein en moeten binnengebracht worden voor 15.30 uur op zaterdag 

24 juni. De persoon die de tijd het best kan inschatten, wint een mooie prijs. 

 

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

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

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

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

 

Op zondag 25 juni vindt traditiegetrouw de Zeewijding plaats in aanwezigheid van de paardenvissers, 

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

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

groep An Alach uit Frankrijk hun beste dansbeentje voorzetten.   

 

Om 15.30 uur wordt dan de start gegeven voor de 68ste Garnaalstoet te Oostduinkerke-Bad. De stoet 

brengt met een 50-tal groepen een sfeerbeeld van het vissersleven met verwijzing naar enkele historische 
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momenten uit de geschiedenis van Oostduinkerke. Hulde wordt gebracht aan de paardenvissers, de 

Oostduinkerkse folkloregroepen, Mieke Garnaal, haar eredames en aan koning Garnaal. Nieuwe wagen: 

aan het begin van de 20ste eeuw was de situatie in de visserij weinig rooskleurig.  De inspanningen van de 

vrije  visserijscholen van Koksijde en Oostduinkerke ten spijt, nam het aantal vissers niet toe. (bron: 

Koksijde, stichting Kunstboek).  In 1904 werd te Oostduinkerke een vrije avond- vissersschool gesticht 

bijgenaamd ’t stokske’.  Gedurende 25 jaar werd daar het handwerk aangeleerd. 

 

Programma: 

Zaterdag 24 juni 

 

7-15 uur: Witte Burg: start van de paardenvisserswandeltocht (inschrijven: € 1,10 voor leden 

wandelclubs; € 1,50  voor niet-leden)  

8 uur:  Start met het beeldhouwen van de grote ijssculptuur in een garnaalvisser te paard 

11-18 uur:  Fabiolaplein: Folkloremarkt ‘De visserij en oude ambachten’ 

11 uur:  Fabiolaplein: Garnaalsoep door de Orde van de Paardevisser 

14 uur:  Zeedijk: Straattheater ‘Mariette Crevette’ met het paardenvisserslied ‘De visscher up zin 

peerd’ 

14u.30: Zeedijk: Onthulling van de garnaalvisser te paard in ijs 

16 uur:  Fabiolapein: straattheater ‘Mariette Crevette’ met het paardenvisserslied ‘De visscher up 

zin peerd’ 

17.45 uur: Vertrek in Oostduinkerke-Dorp van de paardenvissers samen met de Koninklijke Harmonie 

Vrienden van de Brandweer 

18.30 uur: Astridplein: start wedstrijd in het garnalenvissen door de paardenvisser, de 

kruiersverenigingen ‘ De Slepers’, ‘De Stienesteekers’ , ‘de Spanjaardbank’, ‘de 

Gernoarskruwers’ en de kinderen. 

19.30 uur:  Zeedijk: koken van de garnalen 

 

Zondag 25 juni 

9.30 uur:  Mariakapel: Eucharistieviering voor Zeewijding 

10 uur:   Zeedijk: Zeewijding en uitdeling diploma’s wedstrijd garnalenvissen. 

11-13 uur:  Astridplein: Optreden van de folkloristische groep de Oud-IJslandvaarders en Keltische 

groep El ‘Anach, terwijl je er kan genieten van lekkere gebakken vis (1 euro). 

14 uur:  Zeedijk: optreden van Paradekorps El Fuerte Koksijde 

15.30 uur: 68ste Grote Folkloristische Garnaalstoet 

Omloop Oostduinkerke-Bad: IJslandplein – Zeedijk – Europaplein – Albert I laan 

– Leopold II laan. 


