
 

Herfstvakantie in Ten Duinen  

 

  

   

Herfstvakantie in Ten Duinen 

 

Ontdek ons randprogramma bij de 

expo 'Bouwen voor de eeuwigheid'  

Benieuwd wat Abdijmuseum Ten Duinen in petto heeft tijdens de herfstvakantie? Kom 

het snel ontdekken op onze website! De expo 'Bouwen voor de eeuwigheid' staat 

uiteraard nog steeds centraal, maar er is een mooi randprogramma voorzien om nog 

extra te genieten. 

 

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=2690505c32&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=2e11eb0b80&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=d09f8dd54a&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=488684ff03&e=c0a7d61f64


 

Op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 november kan je een rondleiding voor 

volwassenen meevolgen in de expo. Ook op woensdag 30 oktober is er een rondleiding 

'Leven in de middeleeuwse Duinenabdij' in het Nederlands. Op donderdag eentje in het 

Frans. 

 

Gezinnen, misschien is het jullie laatste kans om mee te doen met reuzeleuke KAPLA 

workshop op woensdag. De voorbije workshops werden steeds heel enthousiast 

onthaald door zowel ouders als kinderen. Je bouwt samen constructies van de abdij met 

KAPLA plankjes!  

 

Ontdek ook ons gezinsboekje op maat bij je bezoek aan de expo, dat we samen met de 

Westhoek Academie ontworpen hebben.  

 

Op zaterdag 2 november is het bovendien Open Museumdag. Vrije toegang voor 

iedereen in zowel het Abdijmuseum als in het NAVIGO Visserijmuseum te 

Oostduinkerke!  

 

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten 

  

 

Abdijsite tijdelijk gesloten 

wegens stormschade 

Op maandagavond 14 oktober 

werd ook Koksijde geteisterd door 

een zware storm. Door omgevallen 

bomen is er tijdelijk geen doorgang 

mogelijk van het museum naar de 

ruïnes. Lees in onze blog hoe de 

 

 

!Onze openingsuren wijzigen 

vanaf november! 

Vanaf november sluit het museum 

telkens een uurtje vroeger, om 17 

uur.  

 

 

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=b0a6bd407f&e=c0a7d61f64
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https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=9b0e5ffef1&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=cf9a8dfee2&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=cf9a8dfee2&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=dabea6ee0e&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=960b7df798&e=c0a7d61f64
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https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=2ca5f4eb4c&e=c0a7d61f64


 

Zuid-Abdijmolen bespaard bleef 

van stormschade.  

 

  

 

 

 

Dag van de wetenschap: hoe dateer je middeleeuwse 

gebouwen?  

Op zondag 24 november (Dag van de Wetenschap) komt Dr. Frans Doperé van de KU 

Leuven naar het Abdijmuseum voor een boeiende uitleg over het dateren van 

middeleeuwse gebouwen. 

Praktisch:  

 Gratis, op 24 november om 10.30 uur 

 Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50 

 Abdijmuseum Ten Duinen // Ingang uitzonderlijk via het bezoekerscentrum (het 

ronde glazen gebouw). 

Foto: Blindmaaswerk met sporen van beschildering  - Oölithische kalksteen - 14de-16de eeuw  (c) 

Collectie Abdijmuseum Ten duinen  

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=2124148266&e=c0a7d61f64
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Expo 'In de steigers' is er! 

 

Van 26 oktober tot 5 januari kan je in Kunstencentrum Ten Bogaerde terecht 

voor de najaarstentoonstelling 'In de steigers'. Knappe hedendaagse kunst die 

reflecteert over de expo in het Abdijmuseum ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ (tot 5 

januari 2020).Voor de expo werkt de gemeente Koksijde samen met het 

kunstenaarsplatform Welchrome uit de Franse regio Hauts-de-France. 

Voor deze internationale samenwerking met de steun van de Vlaamse overheid en 

de regio Hauts-de-France selecteerde Welchrome vijf beeldende kunstenaars die 

een bijzondere relatie hebben met zowel Frankrijk als Vlaanderen. Zij kregen de 

opdracht om in hun artistieke creaties een spanning op te zoeken tussen de 

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=b0b8f39307&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=f27524cc85&e=c0a7d61f64


 

architectuur van de historische site Ten Bogaerde en de toekomst van de 

bouwkunst. Een sterke aanrader! 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=e391e3b81f&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=3ef7b98486&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=d6d5cebb50&e=c0a7d61f64
https://koksijde.us9.list-manage.com/track/click?u=57adc94a71d4dde59080c8c74&id=6d20bcdea5&e=c0a7d61f64

