
  

   

Duivels en draken bestaan... op 28 december 

 

Toen de dieren nog spraken 

Vertelwandeling op woensdag 28 december 

Kom in het Abdijmuseum luisteren naar sprankelende verhalen, verteld door echte 

topvertellers. Er is een wandeling voor gezinnen om 14.30 uur en eentje voor volwassenen 

om 16.30 uur. Met vertellers Veerle Ernalsteen, Chantal Dejardin, Sahand Sahebdivani, 

Don Fabulist en Marijke Goossens! 

Gezelligheid troef! Want geef toe, wat is er nu knusser dan samen naar een spannend 

verhaal te luisteren? De inspiratie voor de verhalen van deze zevende editie vinden de 

http://www.tenduinen.be/
https://www.tenduinen.be/nl/vertelwandeling-toen-de-dieren-nog-spraken


 

vertellers in het thema ‘Duivels en draken bestaan!’ Tijdens de middeleeuwen toonden 

de monniken van de Duinenabdij deze fabelwezens al op tegels en andere objecten. De 

vertellers wekken zonder twijfel deze mysterieuze creaturen weer helemaal tot leven!  

 

Info & tickets 

 

 

🎄 Matinee bij Walter 🎄 

Kerstconcert Claribel Clarinet 

Quartet   

Claribel Clarinet Choir is een 

bekende naam in de klarinetwereld. 

Wijlen Guido Six richtte het op en de 

traditie wordt prachtig verder gezet 

door een groep fantastische 

muzikanten. Voor dit kerstconcert 

komt de groep in een kleinere 

bezetting met muzikanten uit o.a. 

Koksijde! 

Op donderdag 29 december. 

 

Info & tickets 

  

 

 

https://www.tenduinen.be/nl/vertelwandeling-toen-de-dieren-nog-spraken
https://www.tenduinen.be/nl/matinee-bij-walter-kerstconcert-claribel-clarinet-quartet
https://www.tenduinen.be/nl/matinee-bij-walter-kerstconcert-claribel-clarinet-quartet


 

🎄 Prettige feestdagen! 🎄 

Het museumteam wenst jullie 

gezellige feestdagen en een fijn en 

gezond 2023 toe!  

 

 

 

🎄 Matinee bij Walter 🎄 

Duo Marjan Bosmans & Astrid 

Gijsels  

Astrid Gijsels uit Koksijde (viool) en 

Marjan Bosmans (altviool) leerden 

elkaar kennen tijdens hun studies en 

speelden sindsdien samen in 

verschillende ensembles en 

orkesten. 

Samen brengen ze een gevarieerd 

programma.  

 

Op donderdag 5 januari. 

 

Info & tickets 

 

 

 

🎄 Nog een cadeau nodig? 🎄   

Onze museumshop snelt 'to the 

rescue'! 

https://www.tenduinen.be/nl/matinee-bij-walter-duo-marjan-bosmans-astrid-gijsels
https://www.tenduinen.be/nl
https://www.tenduinen.be/nl/matinee-bij-walter-duo-marjan-bosmans-astrid-gijsels
https://www.tenduinen.be/nl/nog-geen-cadeau-onder-de-boom-onze-museumshop-geeft-je-inspiratie


 

Voor originele geschenken gelinkt 

aan de abdij 
 

 

 

 

 

Ontdek hier ons volledige kerstprogramma! 

 

Een rondleiding in het museum, een familierondleiding met quiz, de themaopstelling 

Merovingen in Koksijde, een bezoek aan het Vanneuvillehuis, de familiezoektocht 'Monnik 

worden doe je zo!' of een Open Museumdag ... Ook dit zijn hele fijne activiteiten om te 

beleven in de kerstperiode.  

 

Ontdek hier ons volledige kerstvakantieprogramma 

 

Museum tijdelijk gesloten na de kerstvakantie: van 9 
tot en met 31 januari  
 

Na de kerstvakantie bereidt het museumteam zich achter de schermen voor op een nieuw 

museumjaar. Het museum opent terug de deuren op woensdag 1 februari 2023. 

 

https://www.tenduinen.be/nl/nog-geen-cadeau-onder-de-boom-onze-museumshop-geeft-je-inspiratie
https://www.tenduinen.be/nl/nog-geen-cadeau-onder-de-boom-onze-museumshop-geeft-je-inspiratie
https://www.tenduinen.be/nl/te-zien-en-te-doen
https://www.tenduinen.be/nl/te-zien-en-te-doen


 

 

Herbeleef de lezingen van de conferentie 'De grisailles 
& het kunstpatrimonium van de Duinenabdij' 
 

De conferentie 'De grisailles & het kunstpatrimonium van de Duinenabdij gemist in 

november? Geen nood! Je kan de lezingen online herbeleven via deze blogpost op 

onze website!  

• Met dank aan de sprekers, het team van Cultuurcentrum CasinoKoksijde en de 

dienst ComOP van de gemeente Koksijde. 

Foto: (c) Linda Renette & Lambert J. Derenette 
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