
Daguitstap KGRWV 30 sep 2017 

Wulpen,  ten zuiden van de gemeente Koksijde was de eerste 
bestemming voor de daguitstap. Verzameling werd gehouden in het 
oude munitie depot, waar het dierenasiel “Ganzeweide” een gloednieuw 
complex heeft gebouwd. 28 deelnemers hadden gevolg gegeven aan de 
oproep voor de daguitstap. Met blijheid begroetten de deelnemers 
elkaar rond 1400 uur, wat al een gezellige namiddag voorspelde. Ons lid 

André Lycke, die voorzitter is 
van “Ganzeweide”, en tevens 
onze gids bij het bezoek, 
verwelkomde ons en startte 
de rondleiding via de weg dat 
de dieren volgen bij het 
afleveren in het complex. We 
leren dat Ganzeweide instaat 
voor de opvang van dieren uit 
vier politiezones en dat deze 
steeds toegang hebben in het 

eerste opvangdeelwaar ze de dieren kunnen onderbrengen. Aansluitend 
kwamen we in het quarantaine gedeelte waar zieke poezen of honden 
worden ondergebracht. Alles netjes met sluizen en overdruk om 
besmetting tegen te gaan. Via het dierenarts cabinet en het onthaal 
werd de rondleiding buiten voortgezet. We zagen er het poezenverblijf 
het buitenhok van de honden en een groot afgesloten buiten uitloop 
waar de honden alleen of samen met andere vrij kunnen rondlopen. Met 
de wetenschap dat de dieren in Ganzeweide de allerbeste opvang 
krijgen verplaatsten we ons naar het volgende deel van de namiddag 
bezoek aan  “ La Vigie”. Villa gebouwd op kazemat uit de Eerste 
Wereldoorlog.  
Villa La Vigie, de ex mess Officieren van de luchtmachtbasis Koksijde, 
werd volledig omgebouwd 
tot Wellcare Villa. Rond de 
villa werd een complex met 
assistentiewoningen 
opgetrokken waar u in alle 
comfort kunt wonen en 
verder aan helemaal niets 
hoeft te denken. Daar werden 
we opgevangen door een 
personeelslid van de 
organisatie dat het 
dienstenpakket levert aan de 
bewoners. We leren dat het gebouw historisch geklasseerd is en 
monumentenbeheer tal van voorschriften heeft opgelegd voor de 



renovatie ervan. Binnen is er een ontmoetingsruimte, fitneszaal, 
restaurant en cafetaria met groot terras waar de bewoners van de 
assistentiewoningen kunnen van genieten. Restaurant en cafetaria zijn  
toegankelijk voor  iedereen. Een bezoek aan de woningen gaf ons een 
ruime kijk op de mogelijkheden en de verschillende modellen van 
appartementen die  voorhanden zijn Na het genieten van een kop koffie 
of andere drank verplaatsten we ons naar het derde luik van de 
namiddag, een wandeling door de Senegalese wijk te Koksijde. 
De verplaatsing met bestemming gemeentehuis, waar de wandeling 
start, was naar de ondergrondse parking “Casino” waar de wagens 
werden achtergelaten. De zogenaamde "Village Sénégalais" behoort tot 

de eerste urbanisatiefase van 
Koksijde-Bad. De benaming 
van de wijk zou enerzijds 
teruggaan tot de Eerste 
Wereldoorlog, toen hier in een 
nog weinig bebouwd 
duinengebied een tentenkamp 
stond van Senegalese 
soldaten, meer bepaald in de 
omgeving van de Oasisweg. 
Koksijde fungeerde tijdens de 

Eerste Wereldoorlog als kantonnement van onder meer Franse 
strijdkrachten die ook Senegalezen in dienst hadden. Uit mondelinge 
bronnen blijkt alvast dat de toen reeds gebouwde vakantiewoningen 
opgeëist werden door het Franse leger. Anderzijds zou de benaming 
"Village Sénégalais" te 
maken hebben met de eerste 
bouwheren. Zij zouden 
kolonialen uit het 
toenmalige Belgisch Kongo 
geweest zijn. In de 
voetsporen van de Zoeaven 
voert deze wandeling ons 
doorheen de kronkelende 
voetpaden en langs de 
intieme hoekjes van het 
beschermde dorpsgezicht. Wat vooral opmerkelijk is in deze 
beschermde wijk is de cottagestijl van de woningen uit van het begin 
van de twintigste eeuw. “Cottage” heeft Engelse roots en ontstond in de 
negentiende eeuw vanuit een verzuchting van de stedeling naar het 
landelijk leven. Na de wandeling van ongeveer 3 km bereikten we “ La 
Terasse”, een horecazaak waar samen met een drankje aan de toog, nog 
gezellig van de uitstap werd genoten.  


