
 

Expo 'Bouwen voor de eeuwigheid'  

 

  

   

Gloednieuwe expo 'Bouwen voor de 

eeuwigheid' 

Abdijmuseum Ten Duinen neemt je in deze tentoonstelling mee naar de middeleeuwen 

toen de abdij één van de ‘big five’ was in graafschap Vlaanderen. Het museum zoekt 

samen met jou naar de sporen van de mensen achter het bakstenen bouwproject avant 

la lettre. Echt iets voor de Vlaming die met een baksteen in de maag geboren 

is! Maquettekunst vormt één van de vele hoogtepunten: je ontdekt de grote LEGO® 

maquette van de Duinenabdij waar Amazings een half jaar aan werkte. Daarnaast 

stelt kunstenaar Rob Buelens zijn miniatuurkunstwerken tentoon. De expo loopt nog tot 

5 januari 2020. 

 Bekijk de Focus/WTV reportage over de expo.  

 Herbeluister het interview met directeur Dirk Vanclooster op Klara. 

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=7a24c2aef5&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=72cb8a130a&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=eed7739829&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=9d2eaee818&e=c0a7d61f64


 

 Lees meer over de expo in een nieuwe blogpost op onze website.  

  

 

Randprogramma: voor elk wat wils! 

 

Het Abdijmuseum zorgde samen met heel wat partners voor een rijk gevuld 

randprogramma. Onderaan deze mail lees je er ook meer over.  

 

Museumcafé open in juli en augustus 

 

In de zomervakantie is het café telkens open tussen 10.30 en 17.30 uur, behalve op 

maandag. Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 14.00 en 17.30 uur. Lees meer.  

   

  

  

 

Muzikale Abdijavonden 

 

Beleef je zomerse woensdagavond met 

een sfeervol muziekoptreden op het 

terras van het museumcafé ‘De 

Gasterie’. Het museum zorgde voor een 

gevarieerd programma waarbij stilzitten 

vaak moeilijk zal zijn! 

 

  

 

Feest in de abdij 

 

Welkom op Feest in de Abdij op zaterdag 

17 augustus tussen 14 uur en 19 uur! 

Tijdens dit festival word je 

ondergedompeld in een feestelijke 

middeleeuwse sfeer. Er is heel wat te 

beleven voor families. 

 

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=8eab6ae315&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=2f703125e4&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=2f703125e4&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=7ec9e00c38&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=5cf30bbb53&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=07bac5c7f1&e=c0a7d61f64


 

Ontdek het programma en de praktische 

info op onze website.  

   

 

Ontdek het volledige programma in 

detail.  

  

    

 

 

Randprogramma expo 'Bouwen voor de eeuwigheid':  

 Je kan op praktisch elke zaterdag een vrije rondleiding in de expo meemaken 

die inbegrepen is in je museumticket. 

 Op elke woensdag in juli en augustus kunnen gezinnen leuke activiteiten doen 

rond het thema van de expo: Familie@TenDuinen! 

 De Westhoekacademie ontwierp samen met het Abdijmuseum een doe-boekje 

voor gezinnen. 

 Gezinnen kunnen ook op schattenzoektocht in het museum met Vlieg, door 

opdrachten op te lossen bij de LEGO® maquette van de Duinenabdij.  

 In de bibliotheek exposeert Rob Buelens ook. 

 Deze zomer mag je ook de openluchtexpo 'Cabin Art' niet missen die van je 

dijkwandeling meteen een dijk van een wandeling maakt.  
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 Vergeet deze zomer niet langs te gaan in cc CasinoKoksijde voor 'Koksijde 

bouwt met LEGO® blokjes': 800 m² speelplezier met LEGO® in samenwerking 

met Amazings. Voor de kleinsten is er een DUPLO® gedeelte. 

 Ook voor fans van de wetenschap is er een programma: dankzij het Davidsfonds 

kan je een academische reeks volgen in oktober over het thema van de expo.  

In cc CasinoKoksijde is er een feestweekend rond de expo:  

 Met op vrijdag 27 september 'Hoogbouw met woorden' (Spoken word met onder 

andere Vicewereldkampioen / Belgisch Kampioen Slampoetry Lisette Ma Neza. 

Gastheer van de avond is Christophe Vekeman. WOLKEN brengt bloedmooie 

muziek. 

 Op zaterdag 28 september is er hartverwarmend theater voor dolende 

zielen met De Nwe Tijd: 'Heimat (how to build a home)'. 

 

 

©Abdijmuseum Ten Duinen - Volg ons op Facebook - Volg ons op Instagram  

 

 

 

 

 

Uitschrijven uit de nieuwsbrief  
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