
 

 

 

 

  

 

PERSBERICHT 
 

Kerstvakantie vieren aan de kust? Dat doe je in Koksijde-Oostduinkerke 

Koksijde-Oostduinkerke, 29 november 2022. Je waait samen uit op het strand. Slurpt daarna van een 

warme chocomelk in een gezellige tearoom op de Zeedijk. En schaatst na zonsondergang tussen 

de fonkelende lichtjes over een prachtige ijsbaan. Klinkt als een magische kerstvakantie? Je 

beleeft hem binnenkort in Koksijde-Oostduinkerke.  

Waar begin je je eindejaarstocht door de badplaats beter dan op de ijsbaan? Naast het gemeentehuis van 

Koksijde schaats je vanaf 22 december tot en met 8 januari over een ijspiste van maar liefst 600 vierkante 

meter en waan je je heel eventjes Loena Hendrickx. Daarna warm je op aan enkele gezellige 

kerststalletjes waar je je kinderen op een warme chocomelk trakteert … en jezelf op een glaasje glühwein 

of jenever. 

 

  

 

Sfeerbeeld Koksijde on Ice 
  

Wist je dat je – mits knotsgekke outfit – af en toe zelfs gratis schaatst? Op de ijsbaan vinden 



 

verschillende thema-avonden plaats. De ene keer glijden er allemaal kerstmannen over het ijs, de andere 

keer schaatst iedereen in z’n pyjama en de week daarna verandert de ijsbaan in de dansvloer van de 

Foute Party. Haal je glitterkostuum en knalroze pruik dus maar vanop zolder. En vergeet je dansbenen 

niet, die komen namelijk  van pas op 6 januari, tijdens Schlager on Ice. Tijdens dit gratis concert zing je 

mee met Sergio, Laura Lynn, Yves Segers, Swoop en Sam Gooris. 

 

Sprookjesachtige lichtwandeling 

Is er aan jou geen grote waaghals verloren gegaan? Dan wissel je de Koksijdse ijsbaan misschien liever 

in voor ‘Koksijde by light’. Tijdens deze magische lichtwandeling dwaal je vanaf 23 december tot en met 8 

januari door Koksijde-Bad, terwijl de ‘ooohs’ en de ‘wauws’ je om de oren klinken. Want onderweg wandel 

je voorbij verschillende adembenemende lichtinstallaties. Zo spot je fonkelende beren, schitterende 

mammoeten en futuristische lasertekeningen. 

Zouden al die kleurrijke lichtjes te zien zijn vanuit de ruimte? Wie zich dat afvraagt, houdt best even halt 

op het Casinoplein. Want daar stuur je een boodschap naar het heelal. Wie weet vangt een astronaut (of 

alien) jouw hoogtechnologische bericht wel op en krijg je er binnenkort een nieuwe, merkwaardige 

pennenvriend bij. 

  

 

Lichtinstallatie Koksijde by light 
  

Beestige plekken 

Toegegeven: de kans dat je in contact komt met een alien is best klein. Gelukkig liggen er wel een pak 
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andere, beestige ontmoetingen in het vooruitzicht. Want op het strand van Oostduinkerke verken je 

tussen 24 december en 8 januari het Bos van Commerce, dit jaar ook wel bekend als ‘het dinobos’. Je 

kids leven zich er helemaal uit tijdens een reeks geweldige activiteiten, terwijl jij wegdroomt bij een 

sfeervol muziekoptreden. 

In Abdijmuseum Ten Duinen komen dan weer heel wat andere fabelachtige dieren tot leven. Tijdens 

de vertelwandeling ‘Toen de dieren nog spraken’ op 28 december word je terug gekatapulteerd naar de 

middeleeuwen. Toen bewoonden de monniken deze abdij. En zij geloofden in het bestaan van duivels, 

draken en andere mysterieuze wezens. Zo schilderden ze hen op tegels en verwerkten ze hen in hun 

historische schrijfsels. 

  
 

 

Magische wandeling in het Bos van Commerce 

 

Vertelwandeling 'Toen de dieren nog spraken' 

  

 

Spetterende vuur(werk)show 

Geen kerstvakantie aan zee zonder spetterende vuurwerkshow. Het strand van Oostduinkerke staat op 30 

december in vuur en vlam tijdens de Sylvestervuren. Met een kopje garnaalsoep in de hand aanschouw je 

een indrukwekkend spektakel. En krijg je na zonsondergang een prachtig vuurwerk te zien. 

  

De dag erna is het zover: dan tel je af van oud naar nieuw op de Zeedijk van Sint-Idesbald. Raak je de tel 

kwijt? Geen nood. Stipt om middernacht knalt de eerste vuurwerkpijl door de lucht. Hou dus zeker je 

fototoestel in de aanslag. 
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Spetterende vuurwerkshow Sylvestervuren 
  

Feestelijke start van 2023 

Daarmee is het startschot van 2023 gegeven. Tijd dus om nieuwe voornemens te maken! Meer culturele 

activiteiten bijwonen, zeg je? Rep je dan op 4 januari naar de Sint-Idesbalduskerk. Daar weerklinken de 

pianokwintetten van Mozart en Beethoven. 

  

Spendeer je het komende jaar liever wat meer tijd in de gezonde buitenlucht? Juich dan op 5 januari de 

deelnemers van de Vlaamse Duinencross toe. Je bestelt je tickets in het toerismekantoor of online. Strek 

je liever zelf de benen? Op 7 januari neem je deel aan de vijftigste editie van de Winterwandeldag. Die 

jubileumeditie wordt gevierd met vijf gloednieuwe parcours, waarlangs je een afstand van 6 tot 29 

kilometer aflegt.   

  
 

 

De Vlaamse Duinencross 

 

Prachtige wandelroute Winterwandeldag 
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Praktisch: 

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke 

Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

Tel: +32 (0)58 51 29 10 - E-mail: toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be 
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