
 

 

 

 

P 1/44 

 

 

 

Datum  

Persoverzicht 

december 2018 

20/11/2018  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  

  

Agenda 

Persuitnodigingen .......................................................................................................... 3 

Tentoonstellingen .......................................................................................................... 5 

Koksijdse huisstijl wordt 10 en blijft mooi om te zien! ........................................................ 6 

Geplande werken in Koksijde .......................................................................................... 7 

Koksijde schittert .......................................................................................................... 8 

Fotowedstrijd #koksijdepaktuit ....................................................................................... 9 

Strooidiensten staan klaar ............................................................................................ 10 

Publieksmoment metaaldetectie & poëzie ....................................................................... 11 

Stijn Meuris is boos ..................................................................................................... 12 

Fonds Stichting Paul Delvaux organiseert exclusieve VIP-avond met verkoop ...................... 13 

Eindejaar in Koksijde-Oostduinkerke .............................................................................. 14 

Schaatspret in Koksijde ................................................................................................ 16 

Dubbelconcert Geike Arnaert en Admiral Freebee ............................................................ 17 

Art Talk Boek, steen, schaar ......................................................................................... 18 

Huisorganist Jan Vermeire muzikale gastheer op winters orgelmatinee ............................... 19 

Warmste Week in Koksijde ........................................................................................... 20 

Bos van commerce: zaterdag 22 december 2018 – zondag 6 januari 2019 ......................... 22 

Stijlvol Shoppen in Koksijde .......................................................................................... 24 

FierS à Cheval: met lichtgevende paarden naar sagen en legenden… ................................. 25 

Beauvarletkoor brengt Vivaldi’s Gloria & Magnificat .......................................................... 26 

mailto:ilse.chamon@koksijde.be
mailto:isabelle.deshayes@koksijde.be


 

 

 

 

P 2/44 

 

 

 

Twinkelende verhalen bij winterlicht in het Abdijmuseum ................................................. 27 

Winterwandeldag op zaterdag 29 december .................................................................... 28 

Sylvestervuren Oostduinkerke ....................................................................................... 29 

Masquerade: nieuw evenement van Semper Festum op oudejaarsavond ............................ 30 

Concert Paul Bruna ...................................................................................................... 31 

Gezellig met het hele gezin naar het NAVIGO-museum .................................................... 32 

Tekenen in het NAVIGO-museum .................................................................................. 33 

Bib in de kijker ............................................................................................................ 34 

Activiteiten in het Duinenhuis ........................................................................................ 36 

Sportief Koksijde: King of the Beach, Multimove voor kleuters en sportaanbod 2019 ............ 37 

Initiatieven Jeugdhuis De Pit ......................................................................................... 38 

Sociaal Huis Koksijde: activiteiten in de kijker ................................................................. 39 

Nieuwe sterrenkijker op het dak van het Duinenhuis ........................................................ 41 

Geestelijke gezondheid: campagne Het is 4 voor 12 ........................................................ 42 

ZeeUitzicht: voordrachten met zeezicht .......................................................................... 43 

Nieuw boek van Koksijdenaar Maarten Morel: Huidhonger en hartenpijn ............................ 44 



 

 

 

 

P 3/44 

 

 

 

Persuitnodigingen 

 

• Zaterdag 24 november om 10 uur: voorstelling nieuwe etiketten St.-Idesbaldbier en – 

bierglazen.  

De burgemeester, schepen van Cultuur Rita Gantois en brouwerij Huyghe nodigen u uit in de 

raadzaal ‘Kokpit’ van het gemeentehuis voor de officiêle voorstelling van de nieuwe etiketten van 

het St. Idesbaldbier en van de nieuwe St. Idesbald-bierglazen.  

Programma:  

o officiële voorstelling in bijzijn van de burgemeester, Alain De Laet van brouwerij Huyghe 

en schepen van Cultuur Rita Gantois.  

o Stand van zaken over de komst van de microbrouwerij op Ten Bogaerde wordt gegeven. 

o Fotomoment en receptie in het atrium van het gemeentehuis.  

 

• Zaterdag 1 december: 

o om 10.30 uur: huldiging 60 jaar bestaan OKRA.  

OKRA (Open, Kristelijk, Respectvol en Actief) is de grootste ouderenvereniging voor 55-

plussers in Vlaanderen. Momenteel telt OKRA Vlaanderen 180.000 leden en wordt door 

10.000 vrijwilligers op de kaart gezet in 1200 trefpunten. OKRA staat tegenwoordig voor 

cultuur, beweging, begeleide uitstappen maar helpt oudere mensen ook graag bij de 

soms ingewikkelde papierwinkel. De voorzitter van OKRA Koksijde-Oostduinkerke is Paula 

Thijs. De ontvangst vindt plaats in de raadzaal “Kokpit”, met nadien een receptie in het 

Atrium. 

o Om 11.30 uur: ontvangst lokale afdeling Rode Kruis 

Koksijde is een “Hartveilige gemeente”. Daarom organiseert het gemeentebestuur van 

Koksijde een ontvangst met de lokale afdeling van het Rode Kruis. Voorzitter Bernard 

Vandensteen zal dan het bord  “Hartveilige Gemeente” aan burgemeester Marc Vanden 

Bussche overhandigen. Hiermee bevestigt het Rode kruis dat alle technische 

infrastructuur en de nodige kennis in Koksijde aanwezig zijn om mensen betere kansen 

op het overleven van een hartstilstand te geven. De ontvangst vindt plaats in de raadzaal 

“Kokpit” van het gemeentehuis. Na het officiële gedeelte wordt er door de gemeente ook 

een drankje aangeboden. 

 

• Zaterdag 8 december om 09.45 uur: Onthaaldag Nieuwe Inwoners  - c.c. 

CasinoKoksijde / gemeentehuis.  

Het gemeentebestuur van Koksijde nodigt elk jaar de nieuwe inwoners van Koksijde – 

Oostduinkerke uit voor een ontbijt in de feestzaal van het c.c. CasinoKoksijde en een rondleiding 

in het gemeentehuis. Zo krijgen de nieuwe inwoners de kans om kennis te maken met het 

bestuur en met de verschillende gemeentelijke diensten.  
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• Woensdag 12 december om 20.00 uur: gemeenteraad in de Kokpit (gemeentehuis). 

Live op internet! Volg de zitting via www.tv.koksijde.be 

 

 

http://www.tv.koksijde.be/
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Tentoonstellingen 

* op de grond, tussenin of aan de hemel:  hedendaagse kunst, curator: Els Wuyts 

T.e.m. 6 januari 2019 in Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10 in Koksijde, 

cultuur@koksijde.be, www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde, gratis 

 

* Paul Delvaux en de crayonmanier 

Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux 

T.e.m. 6 januari 2019 in Museum Paul Delvaux, Sint-Idesbald, www.delvauxmuseum.com 

 

* Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij   

Tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke). 

Open van dinsdag tot vrijdag: 10-18 uur, zaterdag en zondag: 14-18 uur. Gesloten op maandag.  

Open op feestdagen van 14-17 uur. Bezoek inbegrepen in toegangsticket museum.  

Meer info: www.navigomuseum.be  

 

* 13/12/18 – 06/01/19: Ivo Cornelis (beeldhouwkunst) – Ward De Brabandere (keramiek)  – 

Danielle Zoete (schilderkunst) 

=> Vernissage  op woensdag 12 december om 19 uur in de Keunekapel, H. Christiaenslaan 40, St.-

Idesbald.  

 

* 22/12/18 – 06/01/19: Erik Demey (schilderkunst) – Mien De Winter (keramiek) 

=> Vernissage op vrijdag 21 december om 19 uur in Galerie welnis – toerismekantoor, Astridplein 6, 

Oostduinkerke.  

 

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.navigomuseum.be/
mailto:cultuur@koksijde.be
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Koksijdse huisstijl wordt 10 en blijft mooi om te zien! 

De huisstijl van Koksijde bestaat 10 jaar! In 2009 lanceerde het bestuur op 6 december samen met de 

Sint het fascinerende K-logo. 

Doel: de gemeente Koksijde consequent en consistent naar buiten brengen. Herkenbaar, in één en 

dezelfde stijl. Het werd de geboorte van onze huisstijl!  

Ondertussen is dit uitgegroeid tot een sterk merk.  

Wij zijn er nog steeds trots op! U ook?  

Kom dan het K-stickerblad halen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis én kleef naar hartenlust onze 

K’tjes in het rond. 

Wie eerst komt, eerst maalt. Op = op. Een collectorsitem voor wie houdt van Koksijde 

 

Info: 

Dienst Communicatie, Onthaal & Protocol 

Zeelaan 303 

T 058 53 30 30 

communicatie@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Geplande werken in Koksijde  

Opgepast. Geplande data kunnen altijd opschuiven door weersomstandigheden. 

 

Parnassiusstraat 

De werken situeren zich tussen de Middenlaan (met een stuk van de Middenlaan erbij) en de 

Gevaertlaan. Men start met de aanleg van DWA (droog weder afvoerriool) en een RWA (regenwater 

afvoerriool) over de volle lengte. Ook komt er aan één zijde een nieuw wandelpad in waterdrainerende 

betonstraatstenen en aan de overkant een groenzone. De rijweg legt men aan in asfalt. Op 3 december 

vindt een coördinatievergadering plaats met de aannemer om de planning vast te leggen.  

 

Polderstraat 

In het voorjaar van 2019 wordt de strook tussen de Farazijnstraat en de Irène Bauwenslaan aangepakt. 

Wat staat op het menu? Aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken, verwijderen van klinkers op 

de kruispunten en vervangen door asfalt. Om maximale toegankelijkheid voor de bewoners te 

garanderen, werkt de aannemer in twee fasen. 

Eerste fase: start in februari 2019, einde voorzien in de paasvakantie 

Tweede fase: start na de paasvakantie, einde voorzien eind juni 

 

Stuk Lalouxlaan 

In december is men al gestart met de werken tussen de Vlaanderenstraat en de Bosquetiastraat (aanleg 

van waterleiding en kabels). Vanaf januari 2019 zal de aannemer de Lalouxlaan vernieuwen.  

 

Info: Op de website van Koksijde vind je een overzicht van alle geplande werken: 

www.koksijde.be/werken-in-uitvoering. De Technische dienst past deze pagina regelmatig aan.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/werken-in-uitvoering
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Koksijde schittert  

De kerstverlichting in Koksijde heeft een ijzersterke reputatie. Veel mensen komen speciaal 

naar Koksijde om zich onder te dompelen in de lichtjes. Ook dit jaar wordt het een voltreffer. 

De dienst Technieken o.l.v. Neal Baelen maakt alles zelf en begon al in mei met de blikvangers. 

In grote lijnen zorgt Koksijde voor sfeerverlichting in de omgeving van dorpskernen, 

handelszones, accentpunten en kerken. 

 

In totaal zullen meer dan 100.000 lampjes branden waarvoor 6 km lichtsnoer nodig is.  

 

Nieuw in 2018 

 

• Dorsplaats Wulpen 

Gouden sterren zullen de Dorpsplaats doen baden in sterrenlicht. 

 

• Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34, Koksijde) 

De Technische dienst zal de buitenzijde van het gebouw aankleden. Ook hier vormen sterren het 

hoofdthema. 

 

• Fontein Fabiolaplein 

Hier zorgt de gemeente ervoor dat er meer bewegende elementen aanwezig zijn. Daardoor zal 

het lijken alsof de fontein echt werkt. 

 

• Koksijde-Dorp 

Door de werken aan het Hegerplein en de Noordstraat verschuift het accent naar het oude 

brandweerarsenaal. De ijsberen zullen daar hun dansje uitvoeren. 

 

• IJsbaan Koksijde-Bad (Theaterplein voor het gemeentehuis) 

De gemeente plaatst een vast podium voor alle optredens. Het podium en de omgeving krijgen 

een aangepast kerstjasje. 

 

• Van 29 november tot 6 januari 

De kerstverlichting brandt van donderdag 29 november tot zondag 6 januari. Telkens van 7 tot 9 

uur en 15 tot 23 uur. Op kerst- en oudejaarsavond branden de lichtjes tot ’s anderendaags 9 uur. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Fotowedstrijd #koksijdepaktuit 

De maretak hangt klaar… Kussen maar! Neem bij de grote reuzenkerstbal aan het gemeentehuis een te 

gekke kus-foto van jezelf onder de maretak mét partner, vriend, vriendin of al wie je liefhebt. Zend je 

foto naar communicatie@koksijde.be of deel hem met ons op Facebook, Twitter en/of Instagram met de 

hashtag #koksijdepaktuit. De vijf leukste beelden worden gepubliceerd in het gemeentelijk Tij-dingen en 

winnen een cadeau met K-gadgets! De wedstrijd loopt tot en met zondag 6 januari.  

 

Info:  

058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:communicatie@koksijde.be
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Strooidiensten staan klaar  

Het gemeentebestuur van Koksijde zet alle mogelijke middelen in om de wegen en zelfs de 

fietspaden (wat niet gebruikelijk is in veel gemeenten) zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te 

houden. Op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke gebouwen wordt ook sneeuw 

geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om dit voor alle voetpaden in de gemeente te doen. 

Hiervoor doen we een beroep op de inwoners. 

 

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij 
Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Die verplichting is 

ook opgenomen in het politiereglement: "De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor 

te zorgen dat de voetpaden en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de modder, vuilnis 

en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij er zorg voor dragen dat de 

rioolroosters, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven. Na sneeuwval moet de sneeuw van de 

voetpaden verwijderd worden. Het is aanbevolen daartoe chloorcalcium of geraffineerd zout - 

natriumchloride - aan te wenden." 

Koop nu al een zak strooizout. Anders loop je het risico dat de zoutvoorraden tijdens de winterprikken 

overal uitverkocht zijn. Bejaarden en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal 

Huis (zie ook pagina 40). 

 

Vrije weg op 300 m van je deur 

Daarnaast zet de gemeente ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt in een welbepaald werkschema. 

Bij het bepalen van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de gemeente rekening met 

verschillende factoren zoals milieu, veiligheid en kosten. Belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente 

binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning een weg vrij maakt. 

 

Plan op website 

Op de website van de gemeente Koksijde vind je een plan waarop je ziet welke wegen de gemeente 

sneeuwvrij maakt en welke wegen voor rekening zijn van de afdeling Wegen en Verkeer.  

 

Info:  

058 53 30 30 – www.koksijde.be/strooidienst  

Beeld sneeuwruimer 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Publieksmoment metaaldetectie & poëzie  

Neem deel aan het publieksmoment over metaaldetectie op vrijdag 7 december 2018 in het 

Kunstencentrum Ten Bogaerde in Koksijde. Deze activiteit vindt plaats naar aanleiding van de 

tentoonstelling op de grond, tussenin of aan de hemel en het kunstproject TOURELLONS! van 

Honoré d’O. 

 

Programma 

Om 13.30 uur start een toelichting over het kunstproject TOURELLONS! van Honoré d’O. Daarna 

verneemt u alles over de werking van metaaldetectie, de regelgeving en de determinatie van de 

vondsten in een presentatie van Roland De Cock (metaaldetectorist). Vervolgens blaas je even uit met 

een streepje poëzie en krijg je een rondleiding op de historische site. Als afsluiter geniet je van een 

glaasje (tot 18 uur). 

 

Dit publieksmoment is een organisatie van de dienst Cultuur & Erfgoed in samenwerking met het 

Agentschap Onroerend Erfgoed, het Poëziecentrum en het Vlaams Fonds der Letteren. 

Schrijf je in voor 4 december. Deelname is gratis. 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Stijn Meuris is boos 

Stijn Meuris brengt Tirade – In blind vertrouwen op zaterdag 8 december om 20 uur. 

Eén ding moet iedereen erkennen, Stijn Meuris is een onuitputtelijke bron van energie. Hijzelf 

noemt het pure ADHD. Je kent hem vooral van Noordkaap en later de band Meuris. Daarnaast 

is hij schrijver en regisseur. En daar bovenop komt de laatste jaren nog cabaretier of 

storyteller. Dat bevalt hem zo goed dat de zangcarrière even on hold gezet werd. Tirade – In 

blind vertrouwen is intussen de derde in de reeks Tirade-shows.  

 

De voorstelling… Je bent boos. Echt boos. 

Stijn Meuris: “Ja, ik maak me boos. Er is iets grondig mis in ons politiek systeem.  

Ik volg dat al jaren op de voet - ik ben een nieuwsvreter, mijn omgeving weet dat. Maar zelden lees ik 

écht een kritische noot.”  

En dat ventileer je als cabaretier. Maar niet echt als de nieuwe Geert Hoste of Michael Van 

Peel. 

Meuris: “Ik durf mezelf zeker niet vergelijken. Ik ben nog een beginner en heb veel respect voor wat zij 

doen. Van Peel vertelt ook rake dingen, maar iets te vrijblijvend wat mij betreft. Zijn we dat punt in de 

samenleving intussen niet voorbij? Het mag soms wat hard zijn. Een minister van sociale zaken die hakt 

in zijn budget maar wel trots een zak geld komt doneren bij Music For Life. En niemand die hem daar op 

wijst? Miljarden uittrekken voor straaljagers, maar mensen niet uit de armoede krijgen! Bij mij in de zaal 

zie je dus geen lachende politiekers…” 

Is het soms rustig in je hoofd? Kent Stijn Meuris ooit écht mentale rust? 

Meuris: “Nee. Moeilijk. Dat komt door de ADHD. Ik kan gewoon blijven gaan. De harde schijf in mijn 

hoofd draait altijd op volle toeren. Van stilzitten word ik ziek. Ik heb altijd angst om de schuldige te zijn. 

Als er bijvoorbeeld een muzikant in de band ziek is, kan ik écht lastig zijn, ook  al kan hij daar niets aan 

doen natuurlijk. Ik wil altijd iedereen tevreden stellen. De controlefreak in mij komt geregeld boven.” 

Je bent op z’n minst gezegd behoorlijk veelzijdig. 

Meuris:  “Eerlijk? Ik heb zelf nooit kunnen omschrijven wat mijn beroep is. Sinds enkele jaren durf ik al 

eens bevestigen dat ik een 'artiest' ben. Ik zie mezelf eerder als een amateur in wat ik doe, omdat passie 

steeds mijn drijfveer is. Me impulsief op een project storten, een plan uitwerken, en dan het eindresultaat 

zien: dat is kicken!” 

Na een woelig verkiezingsjaar en met de volgende verkiezingen aan de horizon, zal Stijn Meuris ook in 

z’n derde Tirade meer dan voldoende stof hebben voor een goedgevulde vinger op de maatschappelijke 

wonde. 

Tickets koop je voor 16 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket maar 13 euro. Bestellen via 

www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. Beeld: foto Stijn Meuris 

 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.casinokoksijde.be/


 

 

 

 

P 13/44 

 

 

 

Fonds Stichting Paul Delvaux organiseert exclusieve VIP-
avond met verkoop  

Hebt u in het Paul Delvaux Museum de tentoonstelling Een introspectieve blik met de 

crayonmanier al bezocht? Dan zag u dat sommige gravures te koop staan. Op zich al uniek. De 

Stichting heeft nu ook beslist om een evenement te organiseren waarop een veertigtal 

gravures verkocht worden. Samen met een aantal originele tekeningen. 

 

Opbrengst gaat naar het Fonds Stichting Paul Delvaux – En laat toe om projecten ter 

bekendmaking en bescherming van het werk van Paul Delvaux op te starten. Zoals de restauratie en het 

verwerven van werken van de kunstenaar en de inrichting van een centrum voor archivering en 

onderzoek. 

 

VIP-avond op 14 december – Programma: drink en hapjes om 19 uur, start veiling om 20 uur en 

daarna een tombola met als prijs de prent Flora. Tombolatickets kosten 5 euro en zijn tot 14 december 

(17 uur) te koop in het museum. De avond wordt afgesloten met een concert van klassieke muziek. 

Plaatsen zijn beperkt. Schrijf je snel in via info@delvauxmuseum.com 

Beeld Delvaux 

 
 

Museum Paul Delvaux zoekt vrijwilligers  

Ben je gepassioneerd door kunstgeschiedenis? Hou je van het werk van Paul Delvaux? En wil je helpen om 

uniek erfgoed te behouden en open te stellen voor onderzoek? Sluit dan aan bij het team van museum 

Paul Delvaux en word vrijwilliger bij het Paul Delvaux Fonds. 

 

Het Paul Delvaux Fonds – opgericht in 1979 – is een instelling van openbaar nut. Haar belangrijkste doel 

is het inventariseren van het archief om een centrum op te richten voor onderzoek. De eerste missie bestaat 

erin dit waardevol materiaal op te slaan en te nummeren door de archieven te scannen en de boeken van 

de bibliotheek te coderen.  

 

Een basiskennis informatica is vereist, maar nog belangrijker is dat je correct en nauwkeurig werkt.  

 

Info: 058 52 12 29 - 0496 87 99 06 - Friends@delvauxmuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@delvauxmuseum.com
mailto:Friends@delvauxmuseum.be
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Eindejaar in Koksijde-Oostduinkerke 

 

Zaterdag 15 

december – zondag 6 

januari 

 

Koksijde, Theaterplein, Zeelaan 303 

Ijsbaan 

Beleef dolle schaatspret op de ijsbaan in open lucht voor het gemeentehuis van 

Koksijde en geniet van een drankje en een hapje in de sfeervolle smulhuisjes. 

Tijdens de kerstvakantie vinden er op zaterdag en donderdag live-optredens 

plaats van o.a. F-Rent, Edje Ska en De Pilchards. (Zie p. 16) 

 

Zaterdag 22 

december 

11-18 uur 

Koksijde-Bad, Zeelaan  

Stijlvol Shoppen 

Doe je kerstshopping tijdens het evenement Stijlvol Shoppen en geniet van de 

sfeervolle omkadering met tal van leuke extra’s in de verschillende winkels in de 

Zeelaan te Koksijde-Bad. (zie p. 24) 

 

Zaterdag 22 

december  

18 uur 

Koksijde-Bad, Zeelaan  

FierS à Cheval 

Compagnie des Quidams brengt met FierS à Cheval een dromerige parade met 

grote lichtgevende paarden. Aansluitend vindt op het strand van Koksijde een 

vuurwerk plaats. (Zie p. 25) 

 

Zaterdag 22 

december – zondag 6 

januari 

 

 

 

Oostduinkerke, strand 

Bos van Commerce 

Een kerstbos op het strand? Dat is ‘t Bos van Commerce, op het strand van 

Oostduinkerke-bad. Neem er deel aan de verschillende kinderactiviteiten of 

geniet er van een drankje in de gezellige boshut. (Zie p. 22) 

Woensdag 26 

december 

13 – 17 uur 

Oostduinkerke, strand 

Highland Games 

Tijdens de Highland Games nemen verschillende teams het tegen elkaar op 

tijdens diverse proeven, gebaseerd op de traditionele clanspelen uit de 

hooglanden van Schotland. Zo staan o.a. hamerslingeren, touwtrekken, 

gewichten dragen, boomslalom, boomstamwerpen op het programma.   

  

Donderdag 27 

december 

 

 

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 

Vertelfestival ‘Toen de dieren nog spraken’ 
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 Het Abdijmuseum nodigt vertellers uit alle windstreken van ons land uit voor de 

vertelwandeling ‘Toen de dieren nog spraken’. Kom luisteren naar vervlogen 

verhalen over licht en hoop in donkere winterse tijden. Voor jong (5+) en oud!  

 (Zie p. 27) 

 

Zaterdag 29 

december 

vertrek tussen 8.30 en 

14 uur 

 

Zondag 30 december 

Vanaf 16 uur 

 

 

 

Maandag 31 

december 

Vanaf 23 uur 

 

 

 

Sint-Idesbald, Kerkepannezaal, Strandlaan 128 

Winterwandeldag 

Wandel jezelf een frisse neus doorheen de talrijke prachtige natuurgebieden van 

Koksijde, vijf verschillende parcours. (Zie p. 28) 

 

Oostduinkerke, Zeedijk en strand 

Sylvestervuren 

Een jaarlijkse traditie met vuurspektakel en animatie, lekkere sprotjes, 

garnaalsoep en vuurwerk. (Zie p. 29) 

 

Sint-Idesbald, Zeedijk en strand 

Van oud naar nieuw 

Feestelijke oudejaarshappening en spetterend vuurwerk! 

 

 

Meer info:  

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke 

Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Schaatspret in Koksijde 

Van 15 december tot 6 januari beleven liefhebbers weer drie weken dolle schaatspret op de 

ijsbaan in open lucht voor het gemeentehuis. Geniet ook van een drankje en een hapje aan de 

sfeervolle smulhuisjes. Tijdens de kerstvakantie zijn er op zaterdag en donderdag live 

optredens. Ambiance verzekerd! 

 

Openingsuren 

- van zaterdag 15 tot vrijdag 21 dec. van 14 tot 21.30 uur. 

- van zaterdag 22 dec. tot zondag 6 januari van 10 tot 21.30 uur. 

- opgelet: maandag 24 en maandag 31 dec. van 10 tot 17.30 uur. 

Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen <16 j. / 35 euro 10-beurtenkaart 

volwassenen / 15 euro <16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie 

Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht! 

Foto schaatsen 

 

Programma randanimatie 

• Zaterdag 22 december 

o 18 uur: FierS à Cheval, parade Zeelaan 

o 19.15 uur: vuurwerk, strand 

o 20 uur: Ontpopt, een lekker swingende coverband 

• Donderdag 27 december 

o 20 uur: The Million $ Sunrise, terug naar de fifties en naar de rock’n’roll in zijn puurste 

vorm 

• Zaterdag 29 december 

o 16 uur: Jeuk Live Band for Kids, prettig gestoorde band die alle kinderen doet dansen en 

meezingen 

o 20 uur: Edje Ska & The Pilchards, stevige party band voor alle leeftijden 

• Donderdag 3 januari 

o 20 uur: F-Rent, funkband, stomende set soul, funk en groovy hits 

• Zaterdag 5 januari 

o 20 uur: The Hillbilly Moonshiners, bluegrassband met hits van vroeger in smerig 

Louisiaans moeraswater 

 

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
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Dubbelconcert Geike Arnaert en Admiral Freebee  

Op zaterdag 15 december vindt in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde het 

jaarlijks benefietconcert van Fifty-One Club Westkust plaats. Het dubbelconcert start om 20 

uur. En na het concert biedt Fifty-One Club Westkust nog een receptie aan in c.c. 

CasinoKoksijde. 

 

Geike Arnaert 

Geike was vroeger de zangeres van Hooverphonic en scoorde heel wat hits met deze groep. Denk maar 

aan Mad about you en The world is mine. Maar ook haar carrière na Hooverphonic is heel succesvol. Haar 

singles Rope dance, Unlock en Blinded haalden de ultratop-tiplijst. En in 2017 scoorde ze een grote hit 

met het nummer Zoutelande, samen met Bløf.  

 

Admiral Freebee 

Met albums als Admiral Freebee, Songs, Wild dreams of new beginning en Wake up and dream scoorde 

Admiral Freebee keer op keer een eerste plaats in de hitlijsten. Admiral Freebee behoort nog altijd tot de 

top van de Belgische muziek-scène met tijdloze hits als Rags’n’ Run, Einstein Brain en Oh Darkness. 

 

Voor het goede doel 

De opbrengst van het concert gaat naar projecten in het kader van de dienst aan de gemeenschap van 

Fifty-One Club Westkust waaronder vzw Duin en Polder, See and Smile vzw, De Rozenkrans, De 

Rozenwingerd en De Netzak.  

 

Praktisch 

De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 20 euro. Een ticket koop je op de dienst Toerisme (Zeelaan 

303, Koksijde), bij Verriest, Celerier & Partners of via www.51westkust.be.  

 

Info: 0477 39 36 13 

 

Beeld: affiche concert  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Art Talk Boek, steen, schaar 

Op zondag 16 december om 11 uur verkent curator Els Wuyts met twee kunstenaarsboeken in 

haar handen, een reeks verhalen en stukjes rots van de maan. Samen met Sarah Van Marcke 

en Tim Volckaert, en via het werk van Santiago Reyes Villaveces. Dit geeft een unieke kijk op 

de tentoonstelling op de grond, tussenin of aan de hemel in Kunstencentrum Ten Bogaerde in 

Koksijde.  

 

Tim Volckaert werkte aan een kunstenaarsboek met de titel Archivist. Ga met hem in gesprek over dit 

boek en de werken die hij tentoonstelt in Koksijde. 

Errors and residuals is een deel van de reeks kleine publicaties waar Sarah Van Marcke doorlopend aan 

werkt en waarbij ze focust op het archief van Ignace D.K., een man die ze zelf nooit heeft gekend, maar 

wel in het huis van haar ouders woonde.  

 

Via een interview (of noem het een performance) ga je een dialoog aan met de Belgische versie van 

Goodwill Moon Rock van Santiago Reyes Villaveces. Een dubbelgesprek met aan de ene kant de steen, 

die afkomstig is van de maan en geschonken werd aan België en aan de andere kant de tekening in de 

tentoonstelling.  

 

Info: 058 53 34 40 - inschrijven via cultuur@koksijde.be - www.koksijde.be 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Huisorganist Jan Vermeire muzikale gastheer op winters 
orgelmatinee 

Na de succesvolle reeks orgelconcerten van de voorbije zomer, organiseert Orgelkring Koksijde opnieuw 

drie orgelmatinees in de winter. In deze koude periode zijn er minder orgelconcerten, maar de orgelkring 

wil de liefhebbers niet op hun honger laten zitten. Bovendien is het daarvoor altijd gezellig warm in de 

OLV-ter-Duinenkerk. 

De eerste matinee vindt plaats op zondag 16 december om 11 uur. Gastheer is huisorganist Jan 

Vermeire. Hij speelt in de donkere tijd vóór Kerstmis heel stemmige hartverwarmende muziek, van 

aanstekelijke Franse Noëls tot romantische kerstmuziek. Gratis toegang. 

Volgende orgelmatinees op zondag 27 januari en 17 februari om 11 uur. 

 

Info:  

Orgelkring Koksijde 

voorzitter Carlo Wouters 

058 51 35 94 

carlo.wouters@skynet.be. 

 

Foto 

Orgelvirtuoos Jan Vermeire concerteert op zondag 16 dec. in de OLV-ter-Duinenkerk. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Warmste Week in Koksijde  

Van dinsdag 18 tot en met maandag 24 december vindt de Warmste week plaats. Tijdens deze 

week bundelen mensen, organisaties of vzw’s de krachten om een zelfgekozen goed doel te 

steunen met één of meerdere acties. Ook heel wat Koksijdenaars zetten een actie op poten. 

Ofwel actief door een evenement te organiseren ofwel passief door een activiteit te steunen. 

 

Een aantal Koksijdse acties uitgelicht 

Kebene 

In het kader van internationale samenwerking plant het team Head up enkele acties voor het project 

Kebene children’s home in Kenia (Mombasa). Dit tehuis vangt sinds 2007 zo’n vijfenzestig straat- en 

weeskinderen op en zorgt vooral voor gezondheidszorg, opvoeding, onderwijs en recreatie.  

• Spaarpotjes – Bij lokale handelaars werden rostepotjes geplaatst. 

• Prosecco – Deze bubbels worden per doos of per fles verkocht.  

• Warmste fitness - Op dinsdag 18 december (van 9 tot 22 uur) organiseert Head Up samen met 

Wave Health Club De warmste fitness. 

• AZ-West – Op dinsdag 18 december staat een verkoopsstand in de inkomhal van het AZ West in 

Veurne. 

• Kerstontbijt – Bestel een ontbijt, vol verse lokale producten, aan huis geleverd op Kerstmis.  

 

Eerst de atleet dan de beperking 

Fotoclub CoxyPics organiseert op woensdag 5 december 2018, in de Witte Burg in Oostduinkerke, een 

lezing. Lieven Coudenys vertelt over het thema Eerst de atleet, dan de beperking. De opbrengst van deze 

avond gaat integraal naar Tandem West. 

De avond start om 18.30 uur met een dessertbuffet, aansluitend om 19.30 uur is er de lezing. Iedereen 

is welkom, de toegang bedraagt 6 euro. 

 

Volksmuziekgroep Sinksenbruid speelt voor Beschut Bewonen 

Sinksenbruid speelt op vrijdag 21 december om 20 uur in zaal Het Bedrijf in Oostduinkerke een 

benefietoptreden met oude en nieuwe volkse liedjes en melodietjes uit de Westhoek ten voordele van het 

Dagactiviteitencentrum ’t Ander in Veurne. ’t Ander is een initiatief van Beschut Wonen Oostende-

Westkust. Mensen met psychische problemen kunnen er terecht voor daginvulling zoals koken en bakken, 

geheugentraining, crea, fitness, sport, relaxatie, cultuur, kaarten, enz. Enkele doelstellingen zijn o.m. het 

doorbreken van eenzaamheid en het werken aan sociale contacten. 

 

Snoepjes for life 

Een warme actie waarbij zakjes snoep worden verkocht aan 3 euro. De opbrengst gaat naar Vrienden der 

Blinden. Deze Koksijdse organisatie gebruikt het geld om puppy’s aan te kopen en op te leiden tot 

blindengeleidehonden. 
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Nog meer acties? 

Uiteraard zijn er nog veel meer mooie initiatieven in Koksijde. Wil je het volledige overzicht? Surf dan 

zeker naar www.dewarmsteweek.stubru.be/acties. Je vindt er ook meer info over bovenstaande acties. 

 

Beeld: logo warmste week  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bos van commerce: zaterdag 22 december 2018 – zondag 6 
januari 2019 

Neem deel aan de verschillende leuke activiteiten in het kerstbos op het strand van 

Oostduinkerke. Aan de boshut kan je dagelijks vanaf 11 uur terecht voor een drankje, er staat 

een gezellige tipi in het bos en er is een hindernissenparcours. Thema dit jaar is ‘Er was eens 

…’ met een echt sprookjeshuisje en Sprookjesstiene! 

 

Programma: 

 

Zaterdag 22 december: 

11 uur: optreden van Paradekorps El Fuerte 

11.30 uur: de Stienes openen het Bos van Commerce 

 

Zondag 23 december: 

11-13 uur: Christmas Carol Singers 

14 uur: sprookje (thema: Er was eens … ) met aansluitend knutselen met Sprookjesstiene 

 

Maandag 24 december: 

11.30 uur: sprookje (thema: Er was eens … ) met aansluitend piñata slaan met Sprookjesstiene 

14 uur: bezoek van de Kerstman 

 

Dinsdag 25 december: 

Vanaf 11 uur: boshut open 

 

Woensdag 26 december: 

11 uur: Samana t.v.v. Ziekenzorg 

13-17 uur: Highland Games Christmas Edition 

14-17 uur: West Coast Pipe band 

 

Donderdag 27 december: 

11 uur: zumba 

14 uur: sprookje (thema: Er was eens …) met aansluitend knutselactiviteit met Sprookjesstiene 

17 uur: live optreden coverband 

 

Vrijdag 28 december: 

11.30 uur: sprookje (thema: Er was eens …) met aansluitend piñata slaan met Sprookjesstiene 

13.30 uur: paintballatelier voor kinderen 
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17 uur: après ski party 

 

Zaterdag 29 december: 

14 uur: sprookje (thema: Er was eens …) met aansluitend spel en piñata slaan met Sprookjesstiene 

17 uur: Weet je nog die slow… 

 

Zondag 30 december: 

16-18 uur : Sylvestervuren 

18 uur: vuurwerk 

 

Maandag 31 december: 

11 uur: sprookje (thema: Er was eens …) met aansluitend zoektocht in het bos en piñata slaan met 

Sprookjesstiene 

11 uur: Oesterpassie in het bos 

23.30 uur: van oud naar nieuw met bubbels in het bos met de handelaarsbond Oostduinkerke-bad 

 

Dinsdag 1 januari: 

Vanaf 11 uur: boshut open 

 

Woensdag 2 januari: 

14 uur: sprookje (thema: Er was eens …) met aansluitend roversactiviteit met Sprookjesstiene 

 

Donderdag 3 januari: 

14 uur: Assepoesternamiddag met Sprookjesstiene met o.a. kinderschminken (€3), sprookje en knutselen 

 

Vrijdag 4 januari: 

11 uur: sprookje (thema: Er was eens … ) met aansluitend spel en piñata slaan met Sprookjesstiene 

 

Zaterdag 5 januari: 

11 uur: Driekoningen in het bos 

 

Zondag 6 januari: 

Vanaf 11 uur: boshut open 

 

Info: Toerisme Koksijde – Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

T +32 (0)58 51 29 10 – E toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

 Terug naar de inhoudstafel 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/


 

 

 

 

P 24/44 

 

 

 

Stijlvol Shoppen in Koksijde  

Op zaterdag 22 december slaan de dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke en de 

handelaarsbond Hartje Koksijde de handen in elkaar en zorgen ze met het 

shoppingsevenement ‘Stijlvol Shoppen’ voor de perfecte uitvalbasis.  

 

De Zeelaan staat deze dag volledig in het teken van Kerst. Flaneer er tussen de sfeervolle straatanimatie, 

geniet van de mooi gedecoreerde etalages en ga op de foto met de Kerstman! Kerstelfjes staan je bij om 

je aankopen te dragen en delen bovendien een lekkernij uit! 

 

Leuke kerstcadeaus kunnen scoren? Ga dan zeker langs bij de inpakstand en steek je handen uit de 

mouwen voor het creatief inpakken van je cadeautjes. Niet enkel worden je cadeautjes in de watten 

gelegd, verschillende handelaars geven demonstraties die de uiterlijke en innerlijke mens verwennen. 

 

Afsluiten doen we in stijl, hoe kan het ook anders, met de parade FierS à Cheval en vuurwerk. Nog 

energie over? Trek dan je schaatsen aan en maak een toertje op de muzieknoten van het live-optreden 

door ‘Ontpopt’. Nagenieten kan nog bij een hapje en drankje aan onze gezellige smulhuisjes. 

 

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

T 058 51 29 10 – toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/


 

 

 

 

P 25/44 

 

 

 

FierS à Cheval: met lichtgevende paarden naar sagen en 
legenden… 

Nieuw dit jaar is het winterspektakel FierS à Cheval op zaterdag 22 december om 18 uur in de 

Zeelaan tussen de parking H. Deweertlaan en het gemeentehuis. FierS à Cheval is een 

sprookjesachtige parade in regie van Compagnie des Quidams (Fr.). 

 

Vreemde figuren in bizarre klederdracht veranderen in fiere, mooi verlichte paarden. De paarden, 

gemaakt in grote opblaasbare materialen (meer dan 3,50 m hoog), staan symbool voor vrede, zuiverheid 

en geest. 

 

Een paardentemmer leidt deze magische figuren in een mooie dans op orkestrale muziek. Zo word je 

plots vergezeld door o.m. de majestueuze en mythologische Pegasus, het gevleugelde paard. De figuren 

nemen de toeschouwers mee op een magische rit vol poëzie en fantasie. Je duikt in een symfonische 

wereld van sagen en legenden. FierS à Cheval is geen afgerond verhaal, maar een opeenvolging van 

scènes met dromerige beelden, dans, licht en muziek. Laat je meeslepen in dit mythisch gebeuren. Een 

unieke parade die je niet mag missen. 

 

Deze sterke show (45’) was eerder al te gast in Duitsland, Frankrijk, Italië, Portugal, Hong Kong, China, 

Singapore. Aansluitend is er om 19.15 uur vuurwerk op het strand en om 20 uur is er bij de ijsbaan een 

optreden van de swingende coverband Ontpopt. 

 

Praktisch: 

• Start om 18 uur aan de  parking H. Deweertlaan, Zeelaan en einde t.h.v. gemeentehuis 

• Duur: ± 45min 

• 19.15u.: Magisch vuurwerk, strand Koksijde 

• 20.00u: Ontpopt: een lekkere swingende coverband die je doet kreunen naar meer (Ijsbaan 

gemeentehuis) 

 

Info: Toerisme Koksijde – Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde  

T +32 (0)58 51 29 10 – E toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be  
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Beauvarletkoor brengt Vivaldi’s Gloria & Magnificat 

 

Het Beauvarletkoor Koksijde brengt op woensdag 26 december om 17 uur in de O.L.V.-ter-

Duinenkerk Vivaldi’s Gloria & Magnificat. Vivaldi prijkt als hoofdcomponist op de affiche naast 

Durante, Buxtehude en J.M. Bach. 

Antonio Vivaldi hoeft zelfs voor de muzikale leek wellicht geen introductie. Zijn Gloria in D bestaat uit 

twaalf vrij korte delen, waarin de koordelen afgewisseld worden door enkele soli voor sopraan en 

altpartij. Van feestelijk, lieflijk tot plechtig en triomfantelijk. Doorheen de muziek hoor je als het ware de 

engelen die de geboorte van Jezus aankondigen. De lofzang van Maria weerklinkt dan weer in Vivaldi’s 

ingetogen maar prachtige Magnificat, op muziek gezet door land- en tijdgenoot Francesco Durante.  

De Duitse componisten Dietrich Buxtehude en Johann Michael Bach staan garant voor kerstsfeer met de 

cantate Das neugeborne Kindelein en het zesstemmige motet Sei lieber Tag willkommen. 

Tickets kosten 20 euro in vvk of 25 euro add, jongeren tot 26 jaar betalen 10 euro. Kaarten verkrijgbaar 

bij de koorleden of de dienst Toerisme.  

 

Warm aanbevolen: kerstoptreden kinderkoor Beau-re-mi 

Het kinderkoor Beau-re-mi geeft op zaterdag 22 december om 15 uur een stemmig kerstoptreden onder 

leiding van Sarah Decadt. Voor maar 5 euro geniet je van sfeervolle muziekstukjes én een stukje taart in 

zaal ’t Oud Schooltje. Een ideale gelegenheid om de kerstvakantie muzikaal in te zetten. 

 

 

Info: 0477 24 34 65 – beauvarlet@gmail.com  

 

Beeld: affiche beauvarlet 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Twinkelende verhalen bij winterlicht in het Abdijmuseum 

Het Abdijmuseum Ten Duine n in Koksijde nodigt vertellers uit alle windstreken van ons land 

uit voor de vertelwandeling in Ten Duinen op 27 december. Laat de vriezeman maar in je neus 

bijten, je verwarmt je toch aan verhalen over licht en hoop in donkere winterse tijden. 

Verhalen die begeesteren, ontroeren en de wereld doen sprankelen. De live muziek van de 

Silkene Pajamas in het Museumcafé zal je achteraf nog meer laten tintelen. Voor jong (5+) en 

oud. Zowel in het Nederlands als in het Frans.  

 

Toen de dieren nog spraken 

Verteltheater - Toen de dieren nog spraken, al aan haar derde editie toe, is een leuke vertelwandeling. 

Deze keer verwarmen Sarah Bourgeois, Véronique de Miomandre, Veerle Ernalsteen, Tom Van Mieghem 

en Fred Versonnen je met fantastische verhalen. Doe mee aan de wandeling van 14.30 uur of die van 

16.30 uur. De wandeling duurt net geen 2 uur en vindt binnen én buiten plaats. Tickets koop je aan het 

onthaal op de dag van het evenement, vanaf 13 uur. Prijzen: 7 euro voor een volwassene en 5 euro voor 

een 6-18 jarige. Jonger dan 6 jaar of verkleed in middeleeuws thema? Toegang gratis! 

 

Bezoek je graag onze vertrouwde museumopstelling en site? Dat kan deze dag alleen van 10 tot 13 uur. 

Vanaf 13 uur ontpoppen het museum en de site zich tot sfeervol decor voor de wintervertellingen. De 

Virtual Reality beleving van het museum is op deze dag open tussen 10 en 16 uur, maar zit niet in de 

prijs van een vertelwandeling-ticket.  

Info: 058 53 39 50 – abdijmuseum@koksijde.be – www.tenduinen.be - Koninklijke Prinslaan 2, 8670 

Koksijde 

 

Beeld: Linda Renette 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Winterwandeldag op zaterdag 29 december 
De dienst Toerisme organiseert op zaterdag 29 december weer zijn populaire 

winterwandeldag. Voor deze 46ste editie worden vijf trajecten aangeboden.  

 

• Voor de minder ervaren wandelaars is er de wandeling van 6 km op een volledig verhard 

parcours. Ook honden zijn welkom op deze rustige route langs de zeedijk en tussen de villawijken 

van het kunstenaarsoord Sint-Idesbald. 

 

• Een prachtige wandeling van 10 km loodst je doorheen 3 stukken van de Noordduinen en de 

Houtsaegerduinen. Onderweg passeer je de zeedijk en het militair kerkhof van Koksijde-Dorp. 

 

• Iets steviger is de wandeling van 16 km via Koksijde-Dorp, die via de Langeleed uitmondt in het 

natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker, met zijn 33 meter de hoogste duin van onze kust. 

 

• Een uitbreiding op deze wandeling vind je op het parcours van 22 km, hier ontdek je ook de 

polders in Wulpen en struin je langs het terrein van Koksijde Golf Ter Hille. 

 

• Voor de doorwinterde wandelaars tenslotte voert de pittige tocht van 29 km je door heel wat 

natuurgebieden: Noordduinen, Oostvoorduinen, Hannecartbos, strand, Golf Ter Hille, 

Zeebermduinen, Ter Yde Duinen, Plaatsduinen en de Doornpanne passeren de revue. 

 

Aan de eindmeet kan je de vermoeide benen strekken en een drankje nuttigen en nagenieten van een 

sportieve dag in de gezonde buitenlucht. Bij aankoop van een van de leuke gadgets van Koksijde, krijgt u 

bovendien uw inschrijvingsgeld terug.  

 

Praktisch:  

Inschrijvingen (1 euro) en start tussen 8 en 14 uur in de Kerkepannezaal (Strandlaan 128, Sint-

Idesbald). Een gratis busdienst van en naar het station van Koksijde is voorzien.  

 

Info:  

dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be 

www.visitkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sylvestervuren Oostduinkerke 

 

Op zondag 30 december baadt de Zeedijk van Oostduinkerke in een gloed van vuurspektakel. 

Kom genieten van magisch vuur tijdens deze gezellige donkere winteravond. De dienst 

Toerisme Koksijde-Oostduinkerke en de orde van de Paardenvisser organiseren naar jaarlijkse 

traditie de Sylvestervuren. Dit jaar staat alles in het thema van vuur. Kom genieten van 

fascinerende vuuracts die de Zeedijk omtoveren tot een zee van licht! 

 

Lekkere sprotjes, heerlijke garnaalsoep en een portie sprot met aardappel kunnen bekomen worden 

tegen een democratische prijs. De avond wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk. 

 

 

Praktisch:  

Zondag 30 december 2018 

16 – 18.30 uur  

Zeedijk Oostduinkerke 

 

 

Info: Toerisme Koksijde – Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde  

T +32 (0)58 51 29 10 – E toerisme@koksijde.be – www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Masquerade: nieuw evenement van Semper Festum op 
oudejaarsavond 

Masquerade, zoals de naam al prijs geeft, is een gemaskerd galabal voor jong en oud in het c.c. 

CasinoKoksijde. Op oudejaarsavond pakt Semper Festum uit met topkwaliteit aan schappelijke prijzen. In 

de aloude traditie van de Sylvesterparty. Masker, pak en strik behoren tot de dress code waardoor een 

prachtige en unieke sfeer ontstaat.  

 

Semper Festum, opgericht door een groep vrienden, zet zich in voor een gevarieerd en vernieuwend 

uitgaansmilieu aan de Westkust en omstreken. Met originele evenementen willen ze jongeren vroeger op 

pad krijgen. De laatste jaren duikt iedereen later het nachtleven in en Semper Festum probeert die trend 

om te buigen. Op oudejaarsavond doen ze er alles aan om de mensen vroeg te ontvangen.  

Tickets via Facebook of via www.semperfestum.be. Earlybird ticket: 15 euro, Regular ticket: 20 euro 

 

Info: www.semperfestum.be – semper.festum@gmail.com 

Beeld: Masquerade 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Concert Paul Bruna  

Op 30 maart 2019 vindt in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde een concert 

plaats van Paul Bruna. Hij wordt begeleid door het showorkest de Forever Band. Zangeres 

Mieke D. en showkorps El Fuerte vervolledigen het podium. Het concert start om 14.30 uur. 

 

Van Elise voor Paul 

Elise Carpentiers leven startte moeilijk. Met ups en downs bloeide ze uit tot een toffe, leuke tiener. Elise 

is een levenslustig meisje dat van muziek en van dansen houdt. En door deze twee bezigheden belandde 

ze vier jaar geleden - heel toevallig - op het podium bij Paul Bruna. Nadien maakte ze kennis met de 

zanger en is er tussen hen beiden een grote vriendschap ontstaan. Elise en haar ouders willen Paul op 

een gepaste manier danken voor de glimlach die hij steeds weer op het gezichtje van Elise tovert. 

Vandaar dit concert. 

 

Voor het goede doel 

De opbrengst van het concert gaat naar de MUG-heli omdat die zo belangrijk is voor onze regio. En 

daarom zetten zowel het gemeentebestuur als heel wat lokale handelaars hun schouders onder dit 

project.  

 

Praktisch 

De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 20 euro. Een ticket koop je in één van de verkooppunten (zie 

onderaan) of op de dienst Toerisme, Zeelaan 303, Koksijde.  

 

Info: 0487 76 89 70 – deschrijver.heidi@telenet.be 

Verkooppunten: Restaurant De Abdij - Esthetiek Sofie Suber - Bakkerij Kapelhof - Manège Equibeach – 

Spar St-Idesbald - Restaurant Potje Paté - Traiteurzaak Filip en Nele - Frituur Passe Vite - Fidelia 

hondeschool - Northsea Resto Bowling - 'T knabbeltje Sandwichbar - Brasserie Iceberg - Dbar 

 

Beeld: foto Paul Bruna  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gezellig met het hele gezin naar het NAVIGO-museum 

In de kerstvakantie organiseert het NAVIGO-museum op vrijdag een gezellige familie@NAVIGO. Terwijl 

de kinderen aan de slag gaan in een toffe workshop, ontdekken de volwassenen het museum onder 

begeleiding van een deskundige gids. De rondleiding is in de toegangsprijs inbegrepen en dus gratis voor 

Koksijdenaars. Reserveren is niet nodig. De workshops kosten 2 euro per kind, schrijf je best op 

voorhand in.  

 

Vrijdag 28 december 2018 om 14.30 uur: 

• Onze IJslandvaarders: Nederlandstalige rondleiding voor individuele bezoekers  

• Workshop voor kinderen: Maak je eigen wensfles (8-13 jaar) – 2 euro – 

 inschrijven: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum. 

 

Vrijdag 4 januari 2019 om 14.30 uur:  

• Onze IJslandvaarders: Nederlandstalige rondleiding voor individuele bezoekers  

• Workshop voor de kinderen: Zeestorm! Alle hens aan dek. Schilderij op paneel met Italiaans  

 rijstpapier. (6-9 jaar) – 2 euro – inschrijven: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum.be 

 

Info: www.navigomuseum.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tekenen in het NAVIGO-museum  

Jouw zondag op een ontspannende manier doorbrengen? Even je hoofd leegmaken? Of hou je ervan om 

creatief bezig te zijn? Kom dan op zondagnamiddag tekenen in het NAVIGO-museum! Leer op 

verschillende manieren kijken naar de expo Vissen in het verleden. 500 jaar Vlaamse zeevisserij. Teken 

kunstwerken, postkaarten, wapens of skeletfragmentjes. Je krijgt deskundige begeleiding en voorkennis 

heb je niet nodig. 

 

De tekensessies vinden plaats op 2, 9 en 16 december. Telkens van 14.30 tot 16.30 uur. 

 

De deelnameprijs per sessie is 3 euro. Breng zelf je tekenmateriaal mee: tekenpapier en potloden. 

Eventueel ook andere materialen zoals kleurpotlood, pen en inkt, pastelpotlood, balpen. Inschrijven is 

verplicht en kan per sessie.  

 

Info en inschrijvingen: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum.be – www.navigomuseum.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bib in de kijker 

De bib heeft een nieuwe website 

De catalogus, Mijn Bibliotheek (voor het online verlengen) en de bibliotheekwebsite komen samen in één 

nieuwe website, die bovendien aangepast is voor mobiel gebruik. 

Op de nieuwe bibliotheekwebsite zoek of verleng je niet alleen boeken, maar je doet er ook inspiratie op 

en je ontdekt er alle bib-activiteiten. Ook nieuwe boeken en andere nieuwtjes vind je  op de nieuwe 

website.  

Benieuwd? Surf dan snel naar koksijde.bibliotheek.be.   

 

Info: 058 53 29 53 – bibliotheek@koksijde.be – koksijde.bibliotheek.be 

 
Lezing De erfenis van Rubens. En de anderen dan... ?' 

Rubens heeft invloed gehad op de kunstenaars naast en na hem. Welke invloed had Rubens op 

portretschilders, landschapsschilders en kunstenaars van andere genres? Kunsthistorica Prisca 

Valkeneers vertelt je er alles over. 

De derde en laatste lezing in de reeks Vlaamse Meesters vindt plaats op dinsdag 11 december, van 14 tot 

16 uur. Inschrijven aan de balie van de bib of via de website. In samenwerking met vtbKultuur Koksijde-

Oostduinkerke. 

 

Info: 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be – www.koksijde.bibliotheek.be   

Beeld: lezing Rubens 

 

Schrijfmarathon in de bib 

Doe mee aan de jaarlijkse Schrijfmarathon van Amnesty International van 1 tot 31 december 2018. De 

bibliotheek zorgt de hele maand december voor een plek waar je in alle rust jouw brief schrijft voor 

personen of groepen van mensen van wie de mensenrechten ernstig geschonden worden. Grijp je pen, 

want jouw brief kan levens veranderen. 

Beeld: logo schrijfmarathon 

 

Kerstvertellingen voor kinderen 

Op donderdag 27 december om 10.30 uur luister je naar een leuk kerstverhaal. Speciaal voor kinderen 

tussen 6 en 12 jaar. Ouders of grootouders mogen ook mee. 

Op donderdag 3 januari 2019 hoor je de tofste winterverhalen in de bib. Afspraak om 10.30 uur. 

Doelgroep: kinderen van 4 tot 8 jaar. 

 

Info: 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be - www.koksijde.bibliotheek.be 

Beeld: kerstvertellingen 
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Studeren in de bibliotheek 

Heb je een stille studeerplek nodig? Ben je thuis te veel afgeleid? Of haal je motivatie uit het samen 

studeren met anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje en gratis wifi. 

Vanaf de kerstvakantie t.e.m. 10 januari kan je als student naast de normale openingsuren ook op 

maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15 uur in de bib terecht. Hou wel rekening met de 

sluitingsdagen van de bib. 

 

Alles gaat opperbest! Wat oorlog met een familie doet  

Lezing - Op donderdag 6 december brengt Inge De Bruyne het verhaal van haar grootmoeder in 

Lombardsijde tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Op 27 oktober 1914, de dag van haar achttiende verjaardag, is zij één van de anderhalf miljoen Belgen 

die halsoverkop moeten vluchten voor de naderende vijand. Lombardsijde staat in brand, het hechte 

gezin valt uiteen, de zonen vertrekken naar het front en de eerste doden vallen. 

Deze familiegeschiedenis verschilt nauwelijks van dat van duizenden andere families in België tijdens de 

Grote Oorlog. Dit verhaal, over alles verliezen en weer helemaal van voren af aan beginnen, is nog 

steeds pijnlijk actueel en laat je niet onberoerd. 

De lezing vindt plaats op donderdag 6 december, van 14 tot 16 uur in de Willem Elsschotzaal op de 

eerste verdieping van de bibliotheek. Inschrijven aan de balie van de bib of via 

bibactiviteiten@koksijde.be. Leden betalen 3 euro, niet-leden 6 euro. 

 

De bib sluit op deze dagen tijdens de kerstperiode 

Maandag 24 december vanaf 12 uur 

Dinsdag 25 december  

Woensdag 26 december 

Maandag 31 december vanaf 12 uur 

Dinsdag 1 januari 2019 

Woensdag 2 januari 2019 

 

 

Info: 058 53 29 53 - bibliotheek@koksijde.be - www.koksijde.bibliotheek.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Voordracht Sterrenjutters - Vrijdag 7 dec. van 19.30 tot 22 uur: interstellair stof en waarnemen als 

professioneel astronoom door Marjorie Decleir. Toegang 4 euro; niet-leden 5 euro. Inschrijven en info: 

duinenhuis@koksijde.be - www.desterrenjutters.be - info@desterrenjutters.be 

 

* Wandeling - Zondag 9 dec. om 14 uur: leerrijke wandeling in de Schipgatduinen over de gevolgen van 

de globale opwarming voor onze natuur. Gids: Luc de Prycker. Start Elisabethplein. Gratis. 

 

* Kookworkshop - Woensdag 12 dec. om 19 uur: duurzame kookworkshop Vegetarische 

seizoenslasagnes. Creatief aan de slag op het ritme van de seizoenen met Peter Vandermeersch (De 

Zonnekeuken). Prijs 25 euro (incl. je bereiding) of 21 euro (voordeeltarief). Org. i.s.m. VormingPlus. 

Inschrijven: www.vormingplusow.be - oostende@vormingplus.be - 059 50 39 52. 

 

* Winterwandeling - Zondag 16 dec. om 14 uur in het Kerkepannebosje met gids Marjan Janssens. 

Start aan het infobord Kerkepannebos in de bocht van de Jan Van Looylaan, Sint-Idesbald. Gratis. 

 

* Sterren kijken - Vrijdag 21 dec. van 20 tot 22 uur. Neem een kijkje in de sterrenwacht op het 

dakterras en laat je betoveren door prachtige hemellichamen (bij heldere hemel)! Gratis toegang. 

 

* Zeeorganismen - Zondag 30 dec. om 14 uur. Op zoek naar zeeorganismen op het winterse strand 

met gids Ingrid Jonckheere. Start aan het Elisabethplein. Gratis. 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportief Koksijde: King of the Beach, Multimove voor 
kleuters en sportaanbod 2019 

Wie wordt dit jaar de King of the Beach in Oostduinkerke?  

King of the Beach is een combinéklassement van twee wedstrijden. Op zaterdag 1 december. 

* Om 10 uur start de derde editie van de Ednine Beach Challenge, een mountainbikestrandrace van 44 

km op het strand van Oostduinkerke, richting Nieuwpoort. Org. Sandman Events vzw. 

* Om 14 uur volgt dan i.s.m. met Sport Events de Coast Trail Oostduinkerke, een trailrun van 21 km, 

voor 95% door de duinen en op het zand. Wie in de twee wedstrijden samen het hoogst eindigt, mag zich 

een jaar lang King of the Beach noemen. Voor de liefhebbers is er ook een strandrace van 22 km of een 

trailrun van 10 km. 

Info: www.sportevents.eu/nl/portfolios/king-of-the-beach 

 

Multimove voor kleuters 

De sportdienst organiseert vanaf januari weer Multimove voor kinderen uit de 2de en 3de kleuterklas. 

Samen met Moovie leert je kleuter springen, landen, rollen, lopen, vangen en werpen. Zo is zoon of 

dochter helemaal klaar om later een sportclub te kiezen. 

De oefeningen vinden plaats vanaf 7 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen, niet in de 

krokusvakantie), van 16.30 tot 17.15 uur. 

Twee mogelijkheden: op maandag in de sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in sporthal Hazebeek in 

Oostduinkerke. Prijs 20 euro. Inschrijven (kies voor maandag OF dinsdag) vanaf 11 december via 

www.koksijde.be/multimove. 

Info: 058 53 20 01- sportdienst@koksijde.be - www.koksijde.be/multimove 

Logo Multimove 

 

Sportaanbod 2019 

De sportdienst biedt heel wat mogelijkheden aan om je sportdromen waar te maken, ook in het komende 

jaar 2019. Op het programma: 

- Shape - Maandag, 20.15-21.15 uur, gemeenteschool Koksijde 

- Dance work-out - Donderdag, 20.30-21.30 uur, gemeenteschool Oostduinkerke 

- Conditiegym - Vrijdag, om 9.30 of om 10.30 uur, sporthal Koksijde 

- Swiss Jump - Woensdag in januari (niet op 2 jan.), 10.30-11.30 uur, sporthal Hazebeek Oostduinkerke 

- Drums Alive - Woensdag in februari, 10.30-11.30 uur, sporthal Hazebeek Oostduinkerke 

Verder ook badminton, tafeltennis, curling, zumba, netbal, tai chi…  

Bekijk het volledige aanbod op www.koksijde.be/sportaanbod. 

Info: 058 53 20 01 - sportdienst@koksijde.be 

Logo’s Gezonde Gemeente 

Terug naar de inhoudstafel 
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Initiatieven Jeugdhuis De Pit 
 

Kinderfilm: A Christmas Carol  

Tel je vol verlangen af tot het Kerstmis is? Kom dan op woensdag 19 december om 14.30 uur naar de 

film A Christmas Carol. 

Het verhaal - Op kerstavond bezoeken drie geesten een oude norse man die een hekel heeft aan kerst.  

Niet alleen heeft hij een afkeer voor kerst maar ook voor de mensen rond hem. De drie geesten proberen 

de oude man te overtuigen dat kerst een periode is van nieuwe kansen. Verandert hij weer in de man die 

hij vroeger was voordat het te laat is?  

Een ticket krijg je voor 2,50 euro (incl. drankje), popcorn aan 50 cent 

 

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be 

Beeld: a Christmas Carol 

 

Veilig op de baan tijdens de feestdagen 

Zijn de plannen voor oudejaar rond, maar het vervoer nog niet? Kom dan snel je pakket taxicheques 

halen op de jeugddienst.  

Jongeren tussen 16 en 25 jaar mogen een pakje komen afhalen. Voor een pakje van zes cheques betaal 

je 5 euro, maar je krijgt er 30 euro voor in de plaats. Met de taxicheques mag je in het weekend, tijdens 

de vakantie en op feestdagen - na 20 uur en voor 7 uur - met een Koksijdse taxi huiswaarts rijden. 

Breng zeker je identiteitskaart mee en een officieel document waarop je adres staat.  

Alleen voor wie dit schooljaar nog geen pakket kwam halen.  

 

Info: 058 53 34 44 – jeugddienst@koksijde.be – www.depit.be 

Beeld: taxicheque 

 

Jeugddienst gesloten van 17 tot 21 december 

Van maandag 17 tot vrijdag 21 december zal de jeugddienst gesloten zijn voor het publiek. De 

medewerkers van de jeugddienst zullen in die week al hun materiaal inventariseren en gebruiksklaar 

maken voor 2019. 
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Sociaal Huis Koksijde: activiteiten in de kijker 

 
Een warme Kerstperiode voor iedereen 

De Kerstdagen zijn een tijd vol warmte, familie en samenzijn. Helaas niet voor iedereen. Wie deze 

warmte niet heeft, voelt in die periode een groot gemis. In je eentje door de natuur wandelen op 12 

oktober is prima, maar op 25 december is het opeens een teken van trieste eenzaamheid.  

Zijn de feestdagen voor jou geen prettige periode? Heb je niet veel om handen tijdens de kerstdagen? 

Ben je alleenstaand of heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op het Sociaal Huis. 

Info: seniorenconsulent: Katleen Calcoen - 058 53 43 10 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Help mensen die het moeilijk hebben in de winter 

De winter staat voor de deur. Geen aangename tijd voor personen met een beperking, zieken, ouderen 

en mensen die eenzaam zijn. Veel mensen zitten tijdens de korte en koude winterdagen alleen thuis. 

Besteed daarom extra aandacht aan mensen die het moeilijk hebben. Zo draag jij jouw steentje bij. In je 

eigen buurt wonen misschien mensen die eenzaam zijn of die moeite hebben om de winterdagen door te 

komen. Een kleine attentie, een bezoekje of een boodschap doen dan deugd. Vind je het moeilijk om die 

stap te zetten? Meld dan een mogelijke probleemsituatie aan het Sociaal Huis. Zij zoeken de best 

mogelijke oplossing. 

Info: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 - 058 53 43 10 - www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Hulp nodig bij het ruimen van sneeuw? 

Vorige winter telde weinig sneeuwdagen, maar toch blijf je best alert. Want volgens het politiereglement 

moet je bij sneeuw en ijzel het voetpad vrij maken. Het Sociaal Huis Koksijde stelt enkele vrijwilligers ter 

beschikking om sneeuw te ruimen bij mensen die door de barre weersomstandigheden niet buiten raken. 

Bij een hevige sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon op het nummer 058 53 43 10. En dan probeert het 

Sociaal Huis een vrijwilliger in te schakelen. Voor deze dienstverlening betaal je 5 euro per uur en een 

km-vergoeding van 0,34 euro per km.  

De sneeuwtelefoon van het Sociaal Huis bereik je op het nummer 058 53 43 10. Elke  werkdag van 9 tot 

12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Na het telefoontje komt er zo snel mogelijk een sneeuwruimer langs. Op 

feestdagen en tijdens de weekends is deze dienst gesloten. 

Info: Sociaal Huis - Ter Duinenlaan 34 - 058 53 43 10 - www.sociaalhuiskoksijde.be  

 

Koffienamiddagen voor senioren  

Ontmoet mensen uit je eigen buurt, telkens van 14 tot 16 uur. Toegang: 3 euro.  

Woon je in Koksijde-Bad? Dan ontvangen wij jou hartelijk op woensdag 5 december in de Willem 

Elsschotzaal (boven de bibliotheek)  

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. 

 

http://www.sociaalhuiskoksijde.be/
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Mantelzorgcafé De Luisterschelp op maandag 3 december 

Hoe kleed ik mijn hulpvrager het best aan en uit? Hoe kan ik iemand in en uit de rolwagen of het bed 

helpen? Deze en andere vragen zal een professioneel medewerker van Dunecluze je demonstreren. Van 

14 tot 16 uur in zaal De Brug van het Sociaal Huis. Daarna is er tijd om, met een kopje koffie, andere 

mantelzorgers te leren kennen. 

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. Beeld: logo De Luisterschelp 

 
Ook Zonta Westkust zegt NEEN tegen geweld op vrouwen en meisjes  

De internationale dag tegen geweld op vrouwen vond plaats op 25 november. Voor Zonta International, 

de wereldwijde Vrouwenserviceclub, betekent deze dag het startpunt van de 16-daagse campagne Zonta 

says NO to violence against women. Deze actieperiode duurt tot 10 december, de Dag van de Rechten 

van de Mens. En heeft als doel de bewustwording van geweld tegen meisjes en vrouwen te vergroten en 

er acties tegen te ondernemen. 

Ook de dames van Zonta Westkust doen hun best om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van elke 

vorm van geweld die wordt gepleegd tegen vrouwen.  

Ann Jonckheere, voorzitter van Zonta Westkust: “Geweld tegen vrouwen en meisjes is één van de meest 

geschonden mensenrechten op wereldvlak. Wij vinden het heel belangrijk om dit onder de aandacht te 

brengen en mensen te stimuleren om hiertegen op te komen.”  

Beeld: Zonta 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwe sterrenkijker op het dak van het Duinenhuis 

De Sterrenjutter op het dak van het Duinenhuis werd uitgerust met een nieuwe sterrenkijker. Voorzitter 

Emmanuel Fabel en penningmeester Siegfried Geryl van de Sterrenjutters zijn zeer tevreden.  Het nieuwe 

toestel is compacter, handiger in gebruik en levert kwalitatievere beelden op. Het vorige toestel zal 

tijdens de drukke kijkavonden ingezet worden op het dakterras. Op vrijdag 21 december (20 tot 22 u.) 

kan iedereen voor het eerst een kijkje nemen tijdens het maandelijkse sterrenkijkmoment. De 

Sterrenjutters vieren volgend voorjaar overigens hun 5-jarig bestaan. 

 

Foto: Emmanuel Fabel (voorzitter Sterrenjutters), Siegfried Geryl (webmaster & finance Sterrenjutters), 

Erika Leuridan (Duinenhuis), Jan Vandromme (diensthoofd milieu) en schepen van milieu Albert 

Serpieters. 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 
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Geestelijke gezondheid: campagne Het is 4 voor 12 

Het is 4 voor 12, zo heet de campagne van Te Gek!?, het Vlaams Expertisecentrum 

Suïcidepreventie en de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. Deze campagne wil 

duidelijk maken dat iedereen een rol speelt bij het herkennen van signalen van mensen die 

psychische problemen hebben, maar geen hulp zoeken. 

 

Eén op vier mensen krijgt in zijn leven te maken met een psychisch probleem. Daarnaast geeft één op 

vier aan zich niet goed in zijn of haar vel te voelen. Toch is praten over psychische kwetsbaarheid nog 

steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van de betrokkenen praat er niet over en zoekt geen hulp. 

Daarom is het belangrijk dat je alert bent voor signalen die aantonen dat het misschien niet goed gaat 

met iemand. En dat je hier iets mee doet. 

 

Herken de vier signalen 

Volgende signalen kunnen erop wijzen dat iemand het moeilijk heeft:  

• verandering in het gedrag 

• verandering in de emoties 

• zich terugtrekken 

• zeggen dat het niet goed gaat  

Als je meerdere signalen opmerkt en als dat blijft duren, kan dit erop wijzen dat de betrokken persoon 

hulp nodig heeft. Meer info over deze campagne op www.4voor12.be. 

 

Gespreksgroep 

De gemeente Koksijde draagt alvast haar steentje bij en start begin 2019 opnieuw met een 

gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding. Gesprekken en contact met lotgenoten helpen. 

 

Info:  Voor info of een kennismakingsgesprek: 0468 20 22 25 - 

nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be. 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

Terug naar de inhoudstafel 
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ZeeUitzicht: voordrachten met zeezicht  
Op 4, 5 en 6 januari 2019 vinden tien voordrachten plaats op unieke locaties aan de kust. Eigenaars van 

een appartement op de Zeedijk stellen hun appartement met zeezicht voor één dag open voor een 

boeiende, interactieve lezing over de Noordzee. Ook in Koksijde. 

Je hebt dus een boeiend weekend in het vooruitzicht in het laatste weekend van de kerstvakantie. Op 

elke locatie biedt een zeegids een frisse blik op de Noordzee en stelt een wetenschapper een actueel 

zeeonderzoek voor.  

• Welke vis eet je beter wel of niet in 2019? 

• Hoe reageert aquacultuur op de klimaatsverandering? 

• Welke impact hebben windturbines op het leven onder water?  

Op deze vragen krijg je een antwoord. Er is ook tijd voor jouw vragen, bij een hapje en een drankje. 

 

Interesse? 

Schrijf in tot en met 5 december via www.west-vlaanderen.be/zeeuitzicht. Je vindt er ook het 

programma per locatie en de exacte aanvangsuren. Deelnemen kost 5 euro. Wees er snel bij, want de 

plaatsen zijn beperkt (kleine locaties). 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuw boek van Koksijdenaar Maarten Morel: Huidhonger en 
hartenpijn  

Auteur Maarten Morel heeft een nieuw boek geschreven met als intrigerende titel Huidhonger 

en Hartenpijn. Een verhaal over leiderschap, vertrouwen, communicatie en teamwerk. Dit is 

ondertussen al zijn derde werk. Zijn eerdere boeken zijn: Handleiding voor een boeiend 

bestaan en Elena’s reis. 

 

Het verhaal 

Tijdens een teambuilding in de Ardennen worden de leden van een managementteam geconfronteerd met 

veeleisende uitdagingen, die een intelligente samenwerking met de natuur en met elkaar vereisen. De 

mysterieuze verdwijning van één van de deelnemers is het kantelmoment in hun inzichten over het eigen 

leven en de onderlinge relaties. Uiteindelijk brengt de kruisbestuiving tussen leiderschap, vertrouwen, 

communicatie en teamwerk de teamleden tot het inzicht dat ze allen dezelfde kwetsbare mensen zijn, met 

hun duistere geheime plekken, maar toch verschillend omdat iedere mens uniek is… 

 

Menselijk gedrag 

Maarten Morel: “Voor dit werk put ik uit mijn ervaring binnen de Human Resources. Via vaak aangrijpende 

levensverhalen van mensen die ik ontmoet op workshops, trainingen, coachings en teambuilding kreeg ik 

steeds meer inzicht in diverse persoonlijkheden. Wat motiveert en inspireert hen? Hoe verwerven ze impact 

op anderen? Voor welke vorm van communicatie zijn ze gevoelig? Ik zie het als mijn missie en mijn passie 

om deze kennis met anderen te delen.” 

Maarten morel (°1948) werd geboren in Poperinge en bracht het grootste deel van zijn leven door in Gent. 

Al in zijn prille jeugd werd hij geboeid door het verschijnsel mens en werd hij een scherpe observator van 

menselijk gedrag. Hij studeerde sociologie in Gent. Zijn hele professionele loopbaan was hij actief in de 

sector human resources en sinds enkele jaren is hij zelfstandig consulent. 

 

Info: het boek telt 324 bladzijden en kost € 22,50. Het is uitgegeven door uitgeverij Witsand Uitgevers 

bvba.  

Beeld: foto auteur met boek 
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