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Persuitnodigingen 

 

• vrijdag 29 november om 16 uur: eindpresentatie - ontwerpweek 2 (omgeving Sint-

Pieterskerk) Masterplan Koksijde-Dorp 

Afspraak om 16 uur in ’t Oud Schooltje, Kerkstraat 20 in Koksijde-Dorp.  

Schrijf je in via www.koksijde.be/ontwerpweekSintPieterskerk 

• Zaterdag 30 november: Onthaaldag Nieuwe Inwoners in c.c. CasinoKoksijde 

Elk jaar worden de nieuwe inwoners van Koksijde uitgenodigd voor een ontbijt en een rondleiding 

op de site van het gemeentehuis. Dit jaar zijn er 325 nieuwe inwoners ingeschreven.  

De verwelkoming van de burgemeester en de schepenen vindt plaats om 9.45 uur.  

 

• Maandag 9 december om 19 uur: ondernemenersevent in c.c. CasinoKoksijde 

 Lokaal bestuur Koksijde en de dienst Lokale Economie willen hun ondernemers ontmoeten tijdens 

een netwerkavond.  

Inschrijven kan vóór 4 december op www.koksijde.be/ondernemersevent. 

=> uitnodiging met programma in bijlage 

 

• Dinsdag 10 december om 11 uur: persconferentie Night of The Proms Summer edition 

Met meer info rond ticketverkoop en artiesten. Locatie: raadzaal Kokpit – gemeentehuis.  

De 2de editie in Koksijde zal plaatsvinden op donderdag 13 augustus 2020 met de O.L.V.-ter-

Duinenkerk als sfeervol decor.  

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via isabelle.deshayes@koksijde.be. 

 

• Zaterdag 14 december – raadzaal Kokpit gemeentehuis 

 

➢ om 10.30 uur: ontvangst Frans Vanexem 

 De heer Vanexem organiseerde 25 jaar lang samen met zijn medewerkers, de wandel- en 

 fietszoektochten van Koksijde. Dit jaar was het zijn allerlaatste editie.  

 

➢ om 11 uur: huldiging Sammy Feys.  

Hij werd Vice Europees Kampioen op de Europese Kampioenschappen Reddend Zwemmen in het 

Italiaanse Riccione. Hij veroverde een zilveren medaille als eerstejaars in de Open Categorie (+18 

jaar). Reddend zwemmen is een combinatie van hinderniszwemmen en een resem zeesporten zoals 

kajakken en boarder. 

  

 

http://www.koksijde.be/ondernemersevent
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➢ om 11.30 uur: ontvangst Nick Van Rompaey en Jean-Pierre Dolfen 

  Inspecteur Nick Van Rompaey mag na een jaar van voorbereiding en intense training zich vanaf nu 

  lid noemen van de selecte groep “Les Cinglés du Mont Ventoux”. Hij beklom maar liefst 3 maal de 

  Mont Ventoux.  

  De heer Jean-Pierre Dolfen (69 jaar) fietst in het spoor van de renners die 100 jaar geleden  

  sneeuw en bomkraters bedwongen. Een wielertocht front WO I, de eerste en enige “Omloop van de 

  Slagvelden”. 

 

• Maandag 16 december om 19.00 uur: gemeenteraad 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen  

Tijdens oktober vinden heel wat tentoonstellingen plaats in Koksijde. Een overzicht vind je op 

www.koksijde.be/tentoonstellingen. 

 

In de kijker: S.M.A.K. aan zee in Kunstencentrum Ten Bogaerde 

=> Zie persbericht p. 6 

 

 

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/tentoonstellingen
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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S.M.A.K. aan zee in Kunstencentrum Ten Bogaerde  

Het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent is de place to be voor liefhebbers van 

hedendaagse kunst. En onze inwoners hebben geluk, want het S.M.A.K. komt naar Koksijde. 

De lopende expo In de steigers was nog maar net afgetrapt toen Stéphanie Anseeuw (schepen 

van Cultuur & Erfgoed) en Philippe Van Cauteren (directeur S.M.A.K.) samen op prospectie 

kwamen in de Grard-zaal van het Kunstencentrum (foto).   

 

Kunstencentrum Ten Bogaerde is een unieke locatie voor de presentatie van actuele kunst, gelegen in 

een prachtige natuuromgeving en doordrongen van geschiedenis. Sinds de zomer van 2016 presenteerde 

Team Ten Bogaerde al een succesvolle reeks tentoonstellingen met selecties uit het FRAC Grand Large-

Hauts-de-France: Les Pierres Sauvages (2016), Good Boy Bad Boy (2017) en Only Art Can Break Your 

Heart (2018). Afgelopen zomer volgde een samenwerking met de stichting George Grard en curator Els 

Wuyts voor de expo Lijf en Beeld - in dialoog met George Grard. Van 4 april tot 27 september 

verwelkomt Koksijde het S.M.A.K. Wordt vervolgd!  

 

Tot aan het einde van de kerstvakantie loopt de tentoonstelling In de steigers in de schuur van Ten 

Bogaerde. Voor deze expo werkt de dienst Cultuur & Erfgoed samen met het kunstenplatform Welchrome 

uit Boulogne-sur-Mer (Frankrijk).  

 

Alles over de lopende expo In de steigers, het randprogramma en alle toekomstige initiatieven lees je op 

www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde.  

 

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/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Site Ten Bogaerde staat opnieuw in de schijnwerpers 

 

In samenwerking met Fluvius zet het Lokaal Bestuur Koksijde in op een verlichtingsproject. 

Het domein van Ten Bogaerde was tot voor kort slechts deels verlicht. Na de opening van het 

Kunstencentrum in 2016 was het noodzakelijk om de verlichting van deze site te herzien. Daarom kwam 

er een lichtstudie die uitmondde in een totaalvisie voor Ten Bogaerde.  

 

Sinds kort voor de zomer, na afloop van de eerste fase, wordt het museum al opnieuw met stralend licht 

beschenen. In de volgende fase is het aan de beeldentuin, de kapel, restaurant Mondieu, de poort, de 

parking en de nieuwe craftbrouwerij. Het gewenste effect is een dieptezicht zodat het lijkt alsof er 

binnenin licht brandt. Er wordt uitsluitend gewerkt met ledverlichting.  

 

Foto Ten Bogaerde verlichting 
 

Meer info:  

Ing. Audrie Reynaert 

diensthoofd Technisch bureau 

T. 058 53 34 74 

audrie.reynaert@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Werkzaamheden in Koksijde 

Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor wat hinder.  

Het gemeentebestuur wil je zo goed mogelijk informeren over de planning. Hieronder een overzicht van 

een aantal werken. Het meest recente overzicht vind je op onze website via 

www.koksijde.be/wegenwerken. De Technische dienst houdt deze pagina (dagelijks) up-to-date.  

 

Geplande werken 

 

Wegenis en rioleringswerken in verschillende straten: Tamarixstraat, Dwarsstraat (tussen 

Kroonlaan en Tennislaan), Resedaslaan, Zeemeeuwenstraat, Koninginnelaan (tussen Koninklijke Baan en 

H. Christiaenlaan) en Leopoldine Lejeunestraat 

 

Heraanleg van de voetpaden op de Zeedijk Koksijde tussen het G.Grardplein en het Zavelplein 

Een overzicht van alle geplande werken vind je op: www.koksijde.be/geplande-werken. 

 

Werken in uitvoering 

 

Wulpen: verkaveling Kerkwijk - Dorpsplaats  

De wegeniswerken zijn ondertussen aangevat. Dit omvat vooral de aanleg van klinkerverharding en 

betonverharding voor straten en voetpaden. Aansluitend volgt nog het aanplanten van hagen en inzaaien 

van de groenzones. Einde voorzien in maart 2020. 

 

Ten Bogaerdelaan: aanleg riolen 

Alleen de hagen tussen het fietspad en de rijweg moeten nog worden geplant.  

 

Koksijde-Dorp: herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat – Zeelaan 

Geplande werken ter hoogte van het kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan-Robert Vandammestraat (fase 4)  

• Begin december: afwerken van de voetpaden en aanbrengen van de belijning 

• Voor kerstvakantie: einde van de werken (onder voorbehoud) 

 

Doorgaand verkeer op de as N396 Robert Vandammestraat – Houtsaegerlaan is niet mogelijk.  

Dit verkeer volgt de omleiding: Leopold III-laan - Koninklijke Prinslaan - Koninklijke Baan - Leopold II-

laan.  

 

Buslijn 69 volgt de omleiding zoals in de andere fases: Zeelaan, Pylyserlaan, Groenstraat/Bloemenstraat, 

Houtsaegerlaan. Buslijn 68 volgt de omleiding: Leopold III-laan, Jaak Van Buggenhoutlaan, Zeelaan, 

Pylyserlaan, Groenstraat/Bloemenstraat, Houtsaegerlaan 

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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De handelaars van Koksijde-Dorp zijn bereikbaar. De plaatselijke omleiding verloopt via: 

• Hostenstraat, Abdijstraat 

• Pylyserlaan, Groenstraat/Bloemenstraat, Houtsaegerlaan 

 

Koksijde-Bad: Middelkerkestraat, Sint-Idesbaldusstraat en Albertplein 

Na de herfstvakantie zijn de nutsmaatschappijen gestart met de werken. In januari 2020 start de aanleg 

van de rioleringen. Hiervoor breekt de aannemer het wegdek open. Ondergrondse garages en 

bovengrondse standplaatsen zijn dan niet meer bereikbaar tot het einde van de werken, gepland tegen 

de paasvakantie.  

Opgepast. Geplande data kunnen altijd opschuiven door weersomstandigheden. 

 

Beeld: fietspad Te Bogaerdelaan: de werken in de Ten Bogaerdelaan naderen de eindfase 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Levendig Dorpspark voor Koksijde-Dorp  

Eind oktober vond de eerste ontwerpweek plaats in het kader van een Leefbaar Koksijde-Dorp.  

Een ontwerpteam van externe deskundigen en medewerkers van de gemeente Koksijde, provincie West-

Vlaanderen en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid dompelden zich vijf dagen onder in 

de omgeving van Koksijde-Dorp.  

 

Door de centrale ligging in het dorp is dit projectgebied ideaal voor kernversterking. De focus ligt op 

activiteiten, bereikbaarheid, duurzaamheid, multifunctionaliteit en verdichting. Zo komt er ruimte vrij 

voor sport, ontmoeten, publieke functies en betaalbaar wonen.  

 

Burgerparticipatie 

Inmiddels vond er een tweede ontwerpweek plaats voor de (voor)ontwikkeling van de Sint-Pieterskerk. 

Deze kadert in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de reconversie van de Militaire 

Basis Koksijde. Meer info hierover lees je in het volgend persoverzicht.  

 

Lokaal Bestuur Koksijde zet in op Burgerparticipatie. Denk mee met Koksijde via het inspraakplatform 

van Koksijde: iedereenmee.koksijde.be.  

 

Volg de recente ontwikkelingen via www.koksijde.be/levendigdorpspark. Zo blijf je op de hoogte.  

 

Foto maquette 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/levendigdorpspark
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Nieuw! Leer je gemeente beter kennen met de digitale 
wandel- en fietsroutekaart  

Verken je Koksijde graag met de fiets, te voet, met de mountainbike of zelfs met de golfkar?  

Koksijde biedt verschillende kwaliteitsvolle routes aan op één centrale webpagina. Deze info is ook 

raadpleegbaar op je smartphone.   

 

Routekaart 

Surf naar www.koksijde.be/routekaart. Typ een locatie in of klik een plaats aan.  

Via de tool bij mij in de buurt is het mogelijk om vanaf een bepaalde locatie te filteren, op afstand.    

Op het grondgebied vind je: 

• routes in Koksijde (wandelen, fietsen, mountainbiken, met de golfkar) 

• bezienswaardigheden en musea 

• bouwkundig erfgoed 

• beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten 

• speelpleinen, zitbanken en openbare toiletten 

•  

Ook de locatie van de dienst Toerisme werd opgenomen. Daar kan je nog altijd terecht om een plannetje 

te kopen. En met de handelszaken op de achtergrond kan je meteen plannen waar je een picknick kan 

kopen of een terrasje kan doen.  

 

Deze kaart zal een perfecte oplossing bieden om, uit het kluwen van routes, je eigen traject te kiezen. 

Wist je dat er door Koksijde 290 km routes voorzien zijn? De kleinste route is 0.7 km, de langste is 28.5 

km. Voor bepaalde wandelingen is het mogelijk om door te klikken naar een bijlage met extra informatie.  

 

Info: gis@koksijde.be – www.koksijde.be/routekaart 

Illustratie 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/routekaart
mailto:gis@koksijde.be
http://www.koksijde.be/routekaart


 

 

 

 

 

P 12/50 

 

 

 

 

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 de 

gemeente voor sfeerverlichting in de omgeving van dorpskernen, handelszones, accentpunten en kerken. 

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

 

Nieuwe schitteringen 

Oostduinkerke-Bad 

Een fantastisch aangeklede sneeuwman schommelt langs de Albert 1-Laan (ter hoogte van het KEI). 

 

Koksijde-Dorp 

Nieuwe armaturen langs de vernieuwde Zeelaan en het Hegerplein. 

Een sfeervol verlichte kerstboom op het Hegerplein. 

 

Koksijde-Bad (Zeelaan) 

De Kerstman wordt in stijl ontvangen, want langs de Zeelaan staan sfeervolle kerstbalzetels. Benieuwd? 

Kom zeker kijken. 

 

Opfrissing 

Alle kerstlichtjes kregen tijdens de zomer een opknapbeurt. Alle snoeren werden gecontroleerd en ook 

alle lichtjes werden getest. Een titanenwerk.  

 

Van 29 november tot 5 januari 

De kerstverlichting brandt van vrijdag 29 november tot zondag 5 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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Strooidiensten staan klaar voor winterprikken 
 

Lokaal Bestuur Koksijde zet alle middelen in om onze wegen en zelfs fietspaden zoveel 

mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook op alle voetpaden ter hoogte van de gemeentelijke 

gebouwen wordt sneeuw geruimd. Het is uiteraard niet mogelijk om dit voor alle voetpaden in 

de gemeente te doen. Daarom doen we hiervoor een beroep op jou.  

 

Maak je stoep sneeuw- en ijsvrij 

Elke inwoner moet de stoep voor zijn woon- of werkplaats sneeuw- en ijsvrij maken. Deze verplichting 

staat ook 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. Senioren en mensen met een beperking kunnen een beroep doen op het Sociaal 

Huis (zie wintertips p. 40). 

 

Vrije weg op 300 meter van je deur 

Daarnaast zet de gemeente Koksijde ook een moderne zoutstrooier in. Dit gebeurt aan de hand van een 

vastgesteld werkschema. Bij de bepaling van de te bestrooien wegen, fiets- en voetpaden houdt de 

gemeente rekening met diverse factoren zoals milieu, veiligheid en de kostprijs. Belangrijk uitgangspunt 

is dat de gemeente de weg vrij maakt binnen een straal van ongeveer 300 meter rondom jouw woning. 

 

Plan op website 

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

maakt en welke wegen voor rekening zijn van het Agentschap Wegen en Verkeer.  

 

Info: www.koksijde.be/strooidienst  

Beeld 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde zet de winter in met een knal. Verwarm je aan een 
hele reeks activiteiten. 

Mis je portie schaatspret niet 

Van 14 december tot 5 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. Op 23 december en 30 december zorgen dixiebandjes voor sfeer en gezelligheid. En op 26 

december en 2 januari draait dj Piet opzwepende schaatsmuziek. 

Openingsuren 

De ijsbaan is open van zaterdag 14 december tot zondag 5 januari 2020. Plaats van afspraak: Koksijde-

Bad, Theaterplein, Zeelaan 303. 

• zaterdag 14 tot vrijdag 20 dec. van 14 tot 21.30 uur. 

• dinsdag 24 en dinsdag 31 dec. van 10 tot 17.30 uur. 

• zaterdag 21 tot zondag 5 jan. van 10 tot 21.30 uur. 

Toegangsprijzen 

• 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen jonger dan 16 j. / 10-beurtenkaart 35 euro 

(volwassene) en 15 euro (jonger dan 16 j.) / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie 

• Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht 

Beeld: ijsbaan 

 

Shop in stijl op zaterdag 21 december 

December is dé maand om je kerstcadeaus te zoeken. Voor een perfecte uitvalsbasis zorgen de dienst 

Toerisme en de handelaarsbond Hartje Koksijde. Ze presenteren op zaterdag 21 december het 

evenement Stijlvol Shoppen. 

Flaneer door de Zeelaan en laat je betoveren door de feeërieke kerstverlichting en de sfeervolle etalages. 

Ga op de foto met de kerstman. Piccolo’s helpen om je aankopen te dragen en delen bovendien 

lekkernijen uit. Leuke kerstcadeaus gescoord? Ga zeker langs bij de inpakstand en steek je handen uit de 

mouwen voor het creatief inpakken van je cadeautjes.  

Afsluiten gebeurt in stijl met de parade Mariage Fantastique (zie artikel hieronder). Op de ijsbaan kan je 

bovendien een rondje schaatsen en daarna wat nagenieten met een hapje en drankje aan de gezellige 

smulhuisjes. 

 

Mariage Fantastique vertelt over de liefde 

Muzikale bruidegoms dragen zwevende, lichtgevende bruiden en begeleiden fietsobjecten met 

betoverende verschijningen. Het is een sprookje, een droom die uitwaaiert naarmate de parade 

voortvloeit. De fanfare met blazers en percussionisten brengt de poëtische, originele taal van Theater Tol 

tot leven. Je wordt overspoeld door beelden en melodieën uit verschillende culturen en tradities. 
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Verwacht je aan een parade vol feeërieke taferelen en klanken. De parade start op zaterdag 21 december 

om 18 uur in Koksijde-Dorp (brandweerkazerne) en trekt via de Zeelaan naar het gemeentehuis.  

De parade was al te gast in Frankrijk, Spanje, Duitsland, en Nederland.  

Beeld: winterspektakel 

 

Wandel je feestkilo’s weg tijdens de Winterwandeldag  

Vijf verschillende parcours 

• Een volledig verhard parcours van 6 km. 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 door drie stukken van de Noordduinen en de 

Houtsaegerduinen.  

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

het natuurgebied Doornpanne en de Hoge Blekker. 

• 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 doorgewinterde wandelaars 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. 

Praktisch 

De Winterwandeldag vindt plaats op zaterdag 28 december. Inschrijven en vertrek in de 

Kerkepannezaal, tussen 8 en 14 uur. Prijs: 1 euro. 

Beeld: wandelaars 

 

Herhaald wegens succes: Schlager On Ice 

Op zaterdag 28 december komt de crème de la crème van de Vlaamse showbizz naar de ijsbaan van 

Koksijde. De KetnetBand swingt de namiddag op gang. Aansluitend brengen Garry Hagger, Luc Steeno en 

Bart Kaëll leven in de brouwerij. Afsluiten doen De Romeo’s met hun hits. Luisteren, bewonderen en 

meezingen, is gratis. Start om 17 uur. 

Beeld: schlager on ice 

 

Oostduinkerke staat in vuur en vlam 

Gloeiend heet zal het zijn op maandag 30 december van 16 tot 18.30 uur op de Zeedijk van 

Oostduinkerke tijdens de jaarlijkse Sylvestervuren. Geniet van de magie. De vuurmeesters brengen 

mobiele vuuracts met akoestische muziek en vuur. Heel veel vuur! Verwarm je op het strand aan enkele 

spectaculaire vuuracts. 
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De Koninklijke Orde van de Paardenvissers serveert lekkere sprotjes, heerlijke garnaalsoep en een portie 

sprot met aardappel aan democratische prijzen. De avond wordt afgesloten met een spectaculair 

vuurwerk.  

Beeld: vuur 

 

Van oud naar nieuw in Koksijde 

Kom naar Baaldje voor een feestelijke oudejaarshappening met muziek, drankjes en spetterend 

vuurwerk. Afspraak op 31 december vanaf 23 uur op de zeedijk van Sint-Idesbald. 

Met medewerking van de handelaarsbond K-Baaltje.  

Beeld: vuurwerk 

 

Save the date… Nieuwjaarsdrink 

Klink op het nieuwe jaar samen met de burgemeester en schepenen. Afspraak op zondag 5 januari om  

11 uur aan de ijsbaan. Meer details in het volgend persoverzicht. 

 

Info:  

dienst Toerisme 

Zeelaan 303, Koksijde  

058 51 29 10  

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.visitkoksijde.be/
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WinterWonderland in het Bos van Commerce 

Kom langs voor een frisse neus en heel wat gezonde zee- en boslucht in het bos van Commerce!  

Het strand van Oostduinkerke verandert twee weken lang in een écht WinterWonderland. Alles staat in 

het teken van Frozen. De boshut en het hindernissenparcours zijn elke dag open om 11 uur. 

 

Programma  

 

Zaterdag 21 december 

11.30 uur: opening bos door de Stienesteekers 

 

Zondag 22 december  

15 uur: workshop salsa 

17 uur: salsaparty 

 

Maandag 23 december  

11.30 uur: kerstballen knutselen 

14 uur: optreden van The Christmas Carol Singers 

 

Dinsdag 24 december  

14.30 uur: optreden De Vette Pistons 

15 uur: bezoek van de kerstman 

 

Donderdag 26 december  

11 uur: Samana verkoopt wafels t.v.v. Ziekenzorg 

16 uur: optreden Armanis Jazz Band 

 

Vrijdag 27 december  

14 uur: goochelshow voor kinderen  

15 uur: voorspel je toekomst met waarzegster Oracle in Red 

17 uur: optreden Fourplay  

19 uur: slowparty: weet je nog die slow… 

 

Zaterdag 28 december  

13 uur: kinderschmink 

15 uur: Kids Christmas Disco Show 

17 uur: optreden 2 The Limits 

 



 

 

 

 

 

P 18/50 

 

 

 

 

Zondag 29 december  

11.30 uur: ballonplezier in het bos 

17 uur: This is the voice: Christmas karaoke 

 

Maandag 30 december  

16 uur: Sylvestervuren 

18 uur: vuurwerk 

 

Dinsdag 31 december 

11.30 uur: oesterpassie in het bos 

23 uur: van oud naar nieuw met bubbels in het bos 

 

Donderdag 2 januari  

14 uur: notenslingers maken met het Koninklijk comité Koksijde in de Bloemen 

16 uur: optreden Knappe Koppen 

 

Vrijdag 3 januari  

16 uur: après-ski party met de Zingende Fotografen 

 

Zaterdag 4 januari  

11.30 uur: aperitiefconcert met de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer 

11.30 uur: Driekoningen in het bos 

 

 

Info:  

dienst Toerisme 

Zeelaan 303, Koksijde  

058 51 29 10  

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.visitkoksijde.be/
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Smoefel mee in Oostduinkerke-Dorp 

 

De Smoefelmarkt is de ideale gelegenheid om kennis te maken met de verschillende Koksijdse 

verenigingen die uitpakken met hun feesttent. Geniet van de meest uiteenlopende versnaperingen en 

verfrissende dranken. De Kerstman komt op bezoek en voor alle kinderen is er snoep voorzien (zolang de 

voorraad strekt). Dj Weyne zorgt voor de muzikale omlijsting.  

 

Het comité Oostduinkerke-Dorp leeft organiseert deze Zeesche Smoefelmarkt op vrijdag 27 december. 

Afspraak vanaf 16 uur op het binnenplein van het NAVIGO-museum.  

 

Beeld: smoefelmarkt 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kerstconcerten in de O.L.V.-ter-Duinenkerk. 

Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkoor organiseert een kerstconcert 

Op het programma staat een selectie van de mooiste kerstliederen uit Europa en bekende meezingers. 

Robert Hostyn bespeelt het orgel en begeleidt het koor. Ook piepjong talent komt aan bod: Juliette 

Vermeire speelt dwarsfluit en Rihab Boukhari viool. Zanger Guy Mertens brengt enkele solonummers.  

Het geheel staat onder leiding van dirigent Jan Vermeire. 

 

Praktisch 

Het concert vindt plaats op zondag 15 december om 15.30 uur. Tickets – verkrijgbaar bij de koorleden - 

kosten 8 euro (aan de deur 10 euro). Jongeren onder 18 jaar mogen gratis binnen.  

Info: dejardin.fonteyne@outlook.be – 058 52.38.77 

 

Beauvarletkoor neemt je mee op een muzikale tijdreis  

Het Beauvarletkoor Koksijde en Transports Publics nemen je mee op een muzikale reis naar de tijd van 

Rubens. Met kerstliederen brengen ze de kerstsfeer in Vlaanderen van de 17de naar de 21ste eeuw.  

Het mag dan ook eens iets anders zijn op tweede kerstdag.  

 

Praktisch 

Het kerstconcert vindt plaats op donderdag 26 december om 17 uur. Een ticket kost 20 euro (aan de 

deur 25 euro). Jonger dan 26 jaar? Dan betaal je 10 euro. Leden van het Davidsfonds krijgen een korting 

van 5 euro. Kaarten verkrijgbaar bij de koorleden en de dienst Toerisme. 

Info: beauvarlet@gmail.com – 0477 24 34 65 (9-12 uur) 

 

Tip: Op zondag 22 december geeft kinderkoor Beau-re-mi een kerstoptreden, met gastoptreden van 

jongerenkoor Jokobeau. Afspraak om 15 uur in ’t Oud Schooltje in Koksijde-Dorp. Toegang: 5 euro, 

stukje taart én een portie gezelligheid inbegrepen. Kaarten: www.beau-re-mi.be 

 

Beeld: O.L.V.-ter-Duinenkoor zingt op 15 december 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 
  

http://www.beau-re-mi.be/
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Toen de dieren nog spraken…Twinkelende verhalen bij 
winterlicht 

Verwarm je in en rond het Abdijmuseum Ten Duinen met verhalen, verteld door topvertellers. Want geef 

toe, wat is er gezelliger dan in de winter samen naar een spannend verhaal luisteren? De inspiratie voor 

hun verhalen vinden de vertellers in iets wat we elke dag kunnen gebruiken: hulp van vrienden.  

Met teamwerk bereik je veel. Dat beseften de monniken van de Duinenabdij ook toen ze met de bouw 

van de abdij begonnen. Veel handen maken licht werk. 

 

NIEUW: vertelwandeling voor volwassenen 

Naast de gezinswandeling (voor iedereen vanaf 5 jaar) om 14.30 uur, vindt om 16.30 uur een 

vertelwandeling plaats voor volwassenen. 

 

De vertellers: 

Marijke Goossens - de VertelSter van 1001 Verhalen. Met één vingerknip neemt ze je mee naar 

wonderlijke werelden vol magie. Haar stem is warm, haar présence uitnodigend.  

Niels Brandaan Cotterink - Niels is verhalenverteller én theatermaker. Een meester in de vertelkunst. 

Met zijn tomeloze verbeelding en fijnzinnig vakmanschap verovert hij al 25 jaar de harten van zijn 

publiek.  

Fred Versonnen - wie eerdere edities meemaakte van Toen de dieren nog spraken, zal verteller Fred 

vast en zeker herkennen. Zijn zak zit vol volksverhalen, mythes, legenden en sprookjes. Hij neemt je 

mee op reis naar een wereld van toen, van ooit en van ergens ver weg. Of vlakbij.  

 

Live-illustraties met Yule Hermans 

Yule is een jonge illustratrice. Speciaal voor Toen de dieren nog spraken zal ze live tekenen tijdens de 

vertellingen. Yule volgt haar gevoel en zo creëert ze sfeervolle en poëtische beelden in haar eigen stijl. 

 

À Bout de Souffle: sfeervol optreden na je vertelwandeling 

Elle Yana en Rein De Vos vormen À Bout de Souffle. Dit duo tovert elke ruimte waarin ze spelen om tot 

café chantant. Klaar om uitbundig te zingen in Franse stijl?  

Champs-Elysées, L’ été Indien, Gigi L’ amoroso, Tombe la neige, Les lacs du Connemara en Les filles du 

bord de mer. Alle grote chansons van de jaren 60 en 70 passeren de revue.  

 

Praktisch  

Toen de dieren nog spraken vindt plaats op zaterdag 28 december. Speeltijden: 14.30 uur (gezinnen) en 

16.30 uur (volwassenen). De wandelingen starten stipt en vinden binnen én buiten plaats.  
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Tickets te koop vanaf 13 uur (enkel aan de deur en de dag zelf). Prijs: volwassenen: 7 euro, 6-18 j.: 5 

euro. Jonger dan 6 jaar of verkleed in middeleeuws thema: gratis.  

 

De museumopstelling, expo en site bezoeken, kan op deze dag uitzonderlijk niet. De Virtual Reality beleving van het 

museum is wel open tussen 14 en 16 uur, maar zit niet in de prijs van een vertelwandeling-ticket.  

 

Beeld: ©Lambert Derenette 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 
  

mailto:info@tenduinen.be
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Warmste Week in Koksijde  

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

bundelen mensen, organisaties of vzw’s hun krachten om een zelfgekozen goed doel te steunen met één 

of meerdere acties. Ook heel wat Koksijdenaars zetten een actie op het getouw. Ofwel actief door een 

evenement te organiseren of door een activiteit te steunen. 

 

Een aantal Koksijdse acties uitgelicht 

 

Een warm ontbijt voor Kebene 

In het teken van de Warmste Week brengt team Head UP met plezier het Warmste Kerstontbijt tot bij je 

thuis. De opbrengst gaat integraal naar Kebene, een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen 

opvangt in Kenia. Een ontbijt kost 20 euro. Meer info via cynthiacastryck@hotmail.com. Nog tot 20 

december bestel je jouw ontbijt.  

 

Warme Week voor Demiclowns 

De gemeentelijke basisschool van Koksijde organiseert een Warme Week voor de kerstvakantie ten 

voordele van Demiclowns. De vzw Demiclowns laat via dramatherapie mensen met dementie de rol van 

hun eigen leven spelen.Op het programma: een café matinée en een café soirée en als afsluiter een 

spetterende (kerst)warme markt. Lokaal Bestuur Koksijde steunt dit initiatief en verdubbelt de opbrengst 

ervan. 

 

Boven de wolken 

Ook als sterrenouder ben je heel fier en wil je alles voor eeuwig en altijd vastleggen. Foto’s die helpen bij 

het leren leven met het verlies van je kind. De professionele fotografen van Boven De Wolken helpen je 

aan een blijvende herinnering die nooit vervaagt. 

 

Scouts Casa Oostduinkerke steunt ALS-liga 

De scouts verkoopt logo’s voor op je uniform. Zo kunnen andere jeugdbewegingen, als ze de ALS-liga 

willen steunen, deze logo’s aanschaffen. Ook mensen die geen lid zijn van een jeugdbeweging, mogen 

gerust zo’n logo aanschaffen. De logo’s zijn beschikbaar bij de leiding en oud-leiding van scouts Casa 

Oostduinkerke. Voor grote hoeveelheden mail je naar leidingcasaodk@hotmail.be. De logo’s kosten 5 

euro per stuk. 

 

De warmste sleutelhangers 

De haak-en breiclub van Oostduinkerke zet haar beste handje voor om sleutelhangers te haken voor de 

Rozenkrans. Een sleutelhanger kost 5 euro, mocht je meer willen geven, dan mag je dat zeker doen. 

Meer info op www.derozenkrans.be.  
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Nog meer acties? 

Uiteraard zijn er nog veel meer mooie initiatieven in Koksijde. Wil je het volledige overzicht of meer info 

over bovenstaande acties? Surf dan zeker naar dewarmsteweek.be. 

 

Beeld: logo groot + foto scouts Casa: Scouts Casa verkoopt logo’s voor de ALS-liga 

©Lukas Lecluyse 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 

  

http://www.dewarmsteweek.stubru.be/acties
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Verknal je feest niet: gebruik vuurwerk veilig  

Vooral tijdens de feestdagen steken mensen vuurwerk en voetzoekers af. Zorg ervoor dat je feest niet 

uitdraait op een nachtmerrie. Surf naar www.knallerbeste.be en bereid je voor op een spetterend 2020. 

   

Niet bij gelijk wie 

Koop vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels met een verkoopvergunning. Verzenden van 

vuurwerk via de post of met een pakjesdienst is verboden. Wees dus waakzaam als je iets aankoopt via 

het internet. Sommige van die artikelen zijn illegaal. 

 

Niet gelijk wat 

Particulieren mogen alleen feestvuurwerk aankopen. En voor feestvuurwerk gelden dan ook nog strikte 

leeftijdsbeperkingen. Verkopers moeten je leeftijd controleren. Let er ook op dat er een 

(leeftijds)categorie en een CE-markering op het vuurwerk staan. 

 

Let op voor dieren 

Breng je (huis)dier naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van 

vuurwerk. Vindt er vuurwerk plaats in de buurt van je huis? Sluit dan je rolluiken, steek je licht aan en 

zet je radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken. 

 

Info: www.knallerbeste.be 

Beeld vuurwerk 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.knallerbeste.be/
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Twee topvoorstellingen in het c.c. CasinoKoksijde 

Pas de deux van acrobatie en humor  

Een kleedkamer, een analoge radio en veel testosteron. Dat is de setting waarin twee atletische mannen 

het tegen elkaar opnemen. Van kop tot teen bestuderen ze elkaar en gaan ze elkaar te lijf. Ze ravotten er 

naar hartenlust op los tot ze buiten adem zijn, als twee dolle honden, als twee haantjes. Al vechtend en 

al lachend groeit een liefdesband, onbevreesd en onbeschaamd. 

Un Poyo Rojo (vertaald: een rode haan) is een Argentijnse combinatie van humor, circus, acrobatie en 

dans. Deze ondeugende en fysieke komedie bekoort iedereen vanaf 10 jaar. 

"Un Poyo Rojo is een vrolijke, grappige dansparodie van macho haantjesgedrag" The Stage 

 

Praktisch 

Kijk op donderdag 5 december om 20 uur naar deze prachtige voorstelling. Tickets koop je voor 14 

euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 

99. 

Beeld: ©Carolina Arandia 

 
De grootste kunstvervalser van de 20e eeuw spreekt 

Op 6 mei 1994 vallen de gendarmes binnen op het Franse landgoed van Geert Jan Jansen. Ze stoten er 

op meer dan 1.600 werken van grootmeesters zoals Picasso, Dalí, Appel, Matisse en Hockney. 

Opmerkelijk detail: bijna allemaal zijn ze geschilderd door de Nederlander. Jansen lichtte meer dan 20 

jaar de kunstwereld op. Hij deed dat zo overtuigend dat Picasso en Appel nietsvermoedend 

echtheidscertificaten schreven bij werk dat hij maakte.  

Naast het verhaal van de vervalsingen, zie je ook de ateliers waarin Jansen werkt. Het resultaat is een 

knap staaltje van documentaire videokunst.  

"Razend interessant docutheater over Geert Jan Jansen, de grootste meestervervalser van de vorige 

eeuw. Het is zoals Jansen zei: Soms is het gewoon heerlijk om bedrogen te worden.” De Standaard 

 

Praktisch 

Geniet op vrijdag 6 december om 20 uur van True Copy. Tickets koop je voor 16 euro. Jonger dan 26 

jaar? Dan kost een ticket 13 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Beeld: Berlin; © Koen Broos 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
http://www.casinokoksijde.be/
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CasinoKoksijde zoekt tien dansers 
 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde en Théâtre Le Bateau Feu werken al verschillende jaren samen.  

Het cultuurcentrum trok al met de bus net over de grens om een voorstelling bij te wonen. Misschien was 

je daar bij? Nu wordt deze samenwerking voortgezet met het traject Plek van Ontmoetingen/l’Endroit des 

rencontres.  

Dansworkshops met choreografen Mohamed Toukabri en Lionel Bègue 

Twee jonge choreografen tonen niet alleen hun voorstelling, maar leiden ook een elk een dansworkshop. 

Het traject eindigt met een toonmoment in het prestigieuze museum Louvre-Lens. Cultuurcentrum 

CasinoKoksijde zoekt voor dit traject tien enthousiaste deelnemers. Deelname is gratis en je krijgt een 

ticket voor beide voorstellingen. 

 

Interesse? Alle info vind je op www.casinokoksijde.be. 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Kom naar de oeërgezelliegn Vlamsjchn achternoene 

De Westhoek en bij uitbreiding West-Vlaanderen staat bij taalkundigen en dialectologen bekend om haar 

vasthoudendheid qua taalgebruik. Het is een streektaal met typische kustgermaanse kenmerken. En toch 

wordt ook ons dialect bedreigd.  

Na een namiddag vol Westhoekse gedichten, verzen en spreuken, luister je ongetwijfeld anders naar 

onze spreektaal. Na de pauze zingt Johan Catteeuw West-Vlaamse parodieën op gekende melodieën, met 

heel veel knipoogjes naar het gewone leven. 

 

Praktisch 

De dialectennamiddag vindt plaats op donderdag 12 december om 14 uur.  

Plaats van afspraak: cultuurcentrum CasinoKoksijde. Sprekers: Raf Sonneville en Freddy Capoen 

(dialectengenootschap Bachtn de kuupe). Zang: Johan Catteeuw (zanger uit ’t Westvlams gemiegeld 

vintekoor). Toegang 2 euro, drankje inbegrepen.  

 

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

Dit is een organisatie van de seniorenadviesraad i.s.m het dialectengenootschap Bachtn de kuupe. 
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Privilegie der Visscherie: de Brexit avant-la-lettre?  
Op 13 december nodigen de Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum Paul Depaepe uit in het 

museum. Hij komt vertellen over de lotgevallen van zijn vader Victor en het Privilegie der Visscherie 

uitgevaardigd door King Charles II in 1666. Door de Brexit-onderhandelingen wordt dit oude document 

weer brandend actueel omdat Groot-Brittannië op het vlak van visserij hoog inzet in de onderhandelingen 

met de Europese Unie. De spreker wordt ingeleid door de Oostendse reder Willy Versluys. De lezing start 

om 19.30 uur. Daarna krijg je nog een hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom. 

Schrijf je in via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. De toegang is gratis.  

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Met het hele gezin naar het NAVIGO-museum  

Kom in de kerstvakantie – op vrijdag – met het hele gezin naar het Nationaal Visserijmuseum. Terwijl de 

kinderen aan de slag gaan in een toffe workshop, ontdekken de volwassenen het museum. De workshops 

kosten 2 euro per kind, schrijf je best op voorhand in. Opgelet: tijdens de kerstvakantie is het museum 

alleen open op vrijdag, zaterdag en zondag.  

 

Vrijdag 27 december om 14.30 uur  

Rondleiding De kunstwerken voor individuele bezoekers. Inbegrepen in het toegangsticket.  

Workshop voor kinderen: Maak je eigen te gekke zeemonster (6-9 j.) -  2 euro – inschrijven via  

058 51 24 68  

 

Vrijdag 3 januari 2020 om 14.30 uur 

Rondleiding De kunstwerken voor individuele bezoekers. Inbegrepen in het toegangsticket.  

Workshop voor kinderen: poppenspel en knutselworkshop Wonderlijk leven diep in de zee (3-6 j.) –  

2 euro – inschrijven via 058 51 24 68  

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Leer tekenen in het NAVIGO-museum 
Je zondag op een ontspannende manier doorbrengen? Even je hoofd leegmaken? Of hou je ervan om 

creatief te zijn? Kom dan op zondagnamiddag tekenen in het NAVIGO-museum. Je krijgt deskundige 

begeleiding en voorkennis heb je niet nodig. 

 

Praktisch 

De tekensessies vinden plaats op 1, 8 en 15 december. Telkens van 14.30 tot 16.30 uur. De prijs per 

sessie bedraagt 3 euro. Breng zelf je tekenmateriaal mee: tekenpapier en potloden. Eventueel ook nog 

ander materiaal zoals kleurpotloden, pen en inkt, pastelpotloden of een balpen. Schrijf je nu in via 

onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68 (voor één of meer sessies). 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Word jij de nieuwe workshop begeleider @NAVIGO? 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum heeft heel wat workshops voor schoolgroepen in haar aanbod. Het 

museumteam is op zoek naar geïnteresseerden om deze workshops te begeleiden.  

• Kan je af en toe tijd vrijmaken tijdens de schooluren? 

• Heb je een hart voor kinderen? 

• Ben je geboeid door het thema visserij? 

• En wil je een schoolgroep boeien met een vleugje kennis over dit thema? 

Dan ben jij de persoon die het NAVIGO-museum zoekt. 

 

Interesse?  

Kom dan naar de infosessie op dinsdag 14 januari om 18.30 uur in het museum. Die avond krijg je alle 

praktische info. 

 

Ben je overtuigd?  

Dan volgt een opleidingstraject van vijf avonden: één sessie over het museumverhaal in het algemeen 

gevolgd door vier avonden waarbij telkens één workshop wordt uitgediept. Het traject sluit af met een 

stage- en testworkshop voor een echte groep. 

Schrijf je nu in voor de infosessie op dinsdag 14 januari om 18.30 uur in het NAVIGO-museum en 

licht ook kort je interesse toe. Doe dit via yanaika.mercier@koksijde.be. Ook met bijkomende vragen kan 

je bij Yanaika terecht. 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:nfo@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Bib-activiteiten in december 

In welke cultuurhistorische context leefde Pieter Bruegel? 

Pieter Bruegel leefde in boeiende, maar ook turbulente tijden. In de periode dat hij in Antwerpen woonde 

en werkte, ontwikkelde de Scheldestad zich tot een van dé handelsmetropolen van Noordwest-Europa.  

 

Kunsthistorica Katrien Lichtert schetst een beeld van de sociale, politieke, economische, religieuze en 

vooral culturele context waarin de kunstenaar leefde. Daarnaast gaat ze dieper in op het sociaal-cultureel 

netwerk van Bruegel. Deze lezing vindt plaats op dinsdag 17 december, van 13.30 tot 15.45 uur.  

 

Prijs: 5 euro voor leden van de bibliotheek en vtbKultuur, niet-leden betalen 8 euro 

In samenwerking met vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke en VormingPlus.  

Inschrijven via www.vormingplusow.be.  

Aandacht! Die namiddag (17 december) zal de bibliotheek pas open zijn vanaf 16 uur (i.p.v. 15 uur). 

Foto  

 

Ontdek het beste van 2019 volgens… het bibteam 

Het jaar zit er bijna op. Hoog tijd voor een terugblik naar het beste van wat 2019 ons bood op literair, 

muzikaal of filmisch vlak. In de bibliotheek ontdek je heel de maand lang de favorieten van onze eigen 

medewerkers. Benieuwd welke geweldige boeken, fantastische cd’s of weergaloze films hun harten 

hebben veroverd? Kom dan in december naar de bib en laat je verrassen. 

 

Voorleesuurtje voor kinderen 

Vind je Kerstmis ook zo tof? Kom dan op maandag 23 december om 10.30 uur naar de bib. Tijdens het 

voorleesuurtje hoor je de mooiste en leukste kerstverhalen. Speciaal voor kinderen van 4 tot 6 jaar. 

Breng ook je mama, papa, oma of opa mee, dan wordt het extra gezellig. 

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

Beeld 

 

Doe mee met de Schrijfmarathon van Amnesty International  

Het bibteam voorziet van 1 t.e.m. 31 december een speciaal hoekje waar je in alle rust een brief kan 

schrijven – gericht aan personen (of groepen) van wie de mensenrechten geschonden worden. Jouw brief 

verandert levens.    

 

Studeren in de bibliotheek 

Heb je nood aan een stille studieplek? Of haal je motivatie uit samen studeren met anderen? Kom 

blokken in de bib en maak gebruik van de gratis wifi.  

http://www.vormingplusow.be/
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Vanaf de kerstvakantie (t.e.m. 16 januari) kan je als student ook op maandag, dinsdag en donderdag 

van 13.30 tot 15 uur terecht in de bib. Hou wel rekening met de sluitingsdagen. 

 

Boekenverkoop 

Ben je een echte koopjesjager en altijd op zoek naar dat laatste boek of die unieke dvd voor in je 

collectie?  

Kom dan naar de boekenverkoop van de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen.  

Op dinsdag 17 december van 10 tot 12 uur en van 15 tot 18 uur. En ook op woensdag 18 december van 

10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. 

 

Sluitingsdagen 

De bibliotheek is vanaf 12 uur gesloten op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december. Ook op 25 en 

26 december, 1 en 2 januari blijven de deuren dicht. 

 
 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Activiteiten in het Duinenhuis 
 

Begeleide natuurwandelingen 

• Hoe gaat de natuur om met de stijgende zeespiegel? – Op zondag 8 december om 14 uur. 

Samen met natuurgids Luc De Prycker ga je op zoek naar sporen van de klimaatverandering in 

de Schipgatduinen.  

• Midwinterverhalen in de Schipgatduinen – Op zondag 15 december om 14 uur.  

Geniet tijdens je wandeling van midwinterverhalen. Einde op het dakterras van het. Gids: Marjan 

Janssens. 

• Schelpenwandeling – Op zondag 29 december om 10 uur. Samen met natuurgids Ingrid 

Jonckheere ga je op zoek naar aanspoelsels in de vloedlijn. Vergeet je laarzen niet. 

 

Praktisch: startplaats telkens op het Elisabethplein. Kom te voet, met de fiets of het openbaar vervoer 

(tramhalte Lejeunelaan). Gratis en je hoeft je niet in te schrijven. 

 

Voordracht CoxyPics – Op woensdag 4 december om 19 uur. Gebruik je Luminar 3 of Flex en wil je 

weten of je moet upgraden naar Luminar 4? Of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom dan naar deze lezing in 

het Duinenhuis. Organisatie i.s.m. CoxyPics. Inschrijven via info@coxypics.be.  

 

Sterrenjutters 

• Voordracht Albert Einstein – Op vrijdag 6 december van 19.30 tot 21.30 uur. Einstein stuurde 

in het begin van de 20e eeuw de fysica en de astronomie een andere richting uit. Met zijn 

relativiteitstheorie sloegen zowel de astronomie en de kosmologie een nieuw tijdperk in. Prijs: 4 

euro voor leden (5 euro niet-leden). Schrijf je in via: www.desterrenjutters.be/activiteiten 

info@desterrenjutters.be of duinenhuis@koksijde.be. 

• Bezoek de sterrenwacht – Op vrijdag 20 december van 20 tot 22 uur. Bij heldere hemel opent 

de sterrenwacht op het dakterras van het Duinenhuis elke derde vrijdagavond van de maand. De 

toegang is gratis. 

 

Beeld: voordracht over Einstein op 6 december 

Beeld: in december vinden heel wat wandelingen plaats 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@coxypics.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Wie wordt King of the Beach in Oostduinkerke? 

King of the Beach is een combinéklassement van twee wedstrijden op zondag 15 december. 

• Om 10 uur start de Ednine Beach Challenge Koksijde, een mountainbikerace van 22 of 44 km 

op het strand van Oostduinkerke. Organisatie: Sandman Events vzw. 

• Om 17 uur volgt dan de Sandman Run, een trailrun van 5 of 10 km, 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.  

 

Info: www.sandmanevents.be/beach-challenge-koksijde 

Beeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.sandmanevents.be/beach-challenge-koksijde
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Jan Vermeire gastheer op winters orgelmatinee 

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

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

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

O.L.V.-ter-Duinenkerk. 

De eerste matinee vindt plaats op zondag 22 december om 11 uur. Gastheer is huisorganist Jan 

Vermeire. Hij speelt in de donkere tijd vóór Kerstmis heel stemmige en hartverwarmende muziek. Gratis 

toegang. 

Volgende orgelmatinees op zondag 26 januari en 23 februari 2020 om 11 uur. 

 

Info: Orgelkring Koksijde, voorzitter Carlo Wouters - 058 51 35 94 - carlo.wouters@skynet.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Geniet van kunstwerken met een glas wijn 

Koksijdenaars Bastiaan Pieters en Gauthier Baillieul zijn laatstejaarsstudenten Event- en 

Projectmanagement aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als afstudeerproject organiseren ze een kunstig 

evenement op zondag 22 december van 13 tot 20 uur in de Witte Burg. 

 

Bezoek de kunstwandeling met een lekker glas wijn in je hand. Verwacht je ook aan workshops en 

lezingen. Een liveband, die Franse chansons brengt, zorgt voor de muzikale toets. De studenten strikten 

een hele reeks lokale kunstenaars, zowel beroeps- als hobbykunstenaars, met een heel gevarieerd 

aanbod. Van schilderkunst tot bronzen beeldhouwwerken en van sculpturen tot fotografie. Jan Dieusaert, 

Martine Dachez, Pim Catry, Lieven Pyfferoen, Greet Ketelaers, Natacha Cousée en YesArtGallery zijn 

zeker van de partij. De lijst met alle kunstenaars vind je op www.ladoucekoksijde.com.  

Alle werken en wijnen op La douce Koksijde, kunst en wijntasting zijn te koop. Het perfecte moment om 

je eindejaarscadeau te kopen. 

 

Een ticket kost 10 euro en koop je via www.ladoucekoksijde.com, via de deelnemende kunstenaars, bij 

Bastiaan Pieters (0473 24 57 02) en Gauthier Baillieul (0483 43 76 07) of op 22 december aan de deur.  

Bekijk de facebookpagina La douce Koksijde, kunst en wijntasting voor meer info.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Mis je kans niet om Vrijzinnig Huis Koksijde te bezoeken 

Op zondag 22 december houdt het Vrijzinnig Huis Koksijde een opendeurmoment. Ze zetten hun werking 

en het vrijzinnig humanisme in de kijker. De periode van de opendeurdag is niet toevallig. In midwinter, 

op 21 december, valt de kortste dag van het jaar en keert het licht terug. Onze Keltische en Germaanse 

voorouders vierden de terugkeer van het licht met het winterzonnewendefeest: het joelfeest. Vrijzinnig 

humanisten zetten deze traditie voort.  

 

Gastoptreden door Roland Desnerck 

Oostendenaar Roland Desnerck brengt samen met gitarist Peter Vanslambrouck  een reeks oude liedjes 

van Oostende en de kust.  

Afspraak op 22 december van 11 tot 15 uur in het Vrijzinnig Huis Koksijde (Galloperstraat 48). De 

toegang is gratis. 

 

Info: Marc Van Muylem (voorzitter) – 058 51 90 94 – vanmuylem@skynet.be 

 

Beeld: vrijzinnig huis 

  

Terug naar de inhoudstafel 
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Wintertips van het Sociaal Huis Koksijde 

Bij een ongeval telt elke seconde  

Een ongeval is snel gebeurd. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen.  

Nathalie Jacob, verpleegkundige spoedgevallen az West, leert je hoe je eerste hulp toedient. Want elke 

seconde telt. Volgende thema’s komen onder andere aan bod:  

• Hoe herken je een CVA (beroerte), een hartinfarct of CO-intoxicatie?  

• Reanimatietechnieken en het gebruik van een AED-toestel. 

 

Afspraak op maandag 2 december van 14 tot 16.30 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).  

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Leer mensen uit je buurt kennen 

Wil je mensen ontmoeten uit je eigen buurt? Woon je in Koksijde-Dorp? Kom dan op vrijdag 6 

december om 14 uur naar ’t Oud schooltje (Kerkstraat 20). De toegangsprijs bedraagt 3 euro.  

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@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.  

 

Een warme kerstperiode voor iedereen 

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

warmte niet heeft, voelt in die periode een groot gemis. Zijn de feestdagen voor jou geen prettige 

periode? Ben je alleenstaand of heb je niet veel sociaal contact? Neem dan contact op met het Sociaal 

Huis Koksijde. 

 

Heb je 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 stelt enkele vrijwilligers ter 

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

Bij een hevige sneeuwbui bel je de sneeuwtelefoon op het nummer 058 53 43 10. Voor deze 

dienstverlening betaal je 5 euro per uur en een km-vergoeding van 0,34 euro per km.  
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Belangrijk: de sneeuwtelefoon is er enkel voor zorgbehoevende personen die de sneeuw zelf niet kunnen 

ruimen. Bel naar het Sociaal Huis (elke werkdag: 9-12 uur en 13.30-16 uur) en na het telefoontje komt 

er zo snel mogelijk een sneeuwruimer langs. Niet op feest- en weekenddagen.   

 

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

Beeld: sneeuwruimen 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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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 

 

De Jeugddienst is gesloten van 27 december tot 3 januari.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.depit.be/
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Bouw je eigen gewelf 

Dingen ontstaan niet uit het niets, nee, er is altijd iemand die ze bedenkt. Ontdek hoe je met stukjes 

regenpijp, elastieken en houten latten een ingenieuze koepeltent bouwt. Maak je eigen tentbekleding, 

gooi er een doek over en zo ontstaat een camera obscura (donkere kamer) effect. 

Benieuwd wat dit is? Kom die zelf bouwen. 

 

Inschrijven 

De workshop vindt plaats op zaterdag 4 januari van 14.30 tot 17 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Plaats van afspraak? Kunstencentrum Ten Bogaerde. De workshop is gratis, schrijf je dus snel in: 

www.koksijde.be/crea-atelier-ten-bogaerde. 

Beeld: geweldig gewelf 

 

 

Achthoek presenteert  

Slothappening Iedereen Dichter op donderdag 12 december om 20 uur in de kerk van Pollinkhove. 

Reserveer via www.achthoek.net. Toegang gratis. Meer op www.iedereendichter.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.achthoek.net/
http://www.iedereendichter.be/
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Kies nu jouw sport voor 2020  

Nog geen sportactiviteit gekozen? Dit is je kans. 

In 2020 biedt de Sportdienst heel wat mogelijkheden aan:  

• Shape – maandag, 20-21 uur, gemeenteschool Koksijde 

• Dance workout – donderdag, 20.30-21.30 uur, gemeenteschool Oostduinkerke 

• Conditiegym – vrijdag, om 9.30 of om 10.30 uur, sporthal Koksijde 

• Bodypump – woensdag in januari (niet op 1 januari), 10.30-11.30 uur, sporthal Hazebeek 

Oostduinkerke 

• Volksdans – woensdag in februari, 10.30-11.30 uur, sporthal Hazebeek Oostduinkerke 

Verder ook badminton, tafeltennis, curling, zumba, netbal en tai chi.   

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

 

Beeld sporters beleven meer 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 
  

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Multimove: leer je kleuter lopen, springen, vangen en rollen  

De Sportdienst organiseert vanaf januari weer Multimove voor kinderen uit de tweede en derde 

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

(klein)zoon of dochter helemaal klaar om later voor een echte sportclub te kiezen.  

De oefeningen vinden plaats vanaf 13 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen voor 20 euro, niet in de 

krokusvakantie) van 16.30 tot 17.15 uur. Mogelijk in de sporthal van Koksijde-Dorp (op maandag) of 

sporthal Hazebeek in Oostduinkerke (op dinsdag).  

 

Schrijf in vanaf 10 december via www.koksijde.be/multimove.  

 

Logo Multimove 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 
 
 

  

http://www.koksijde.be/multimove
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Maak kennis met de kindervolksdansgroep ‘De Juttertjes’ 
 

Na een leuke Halloweenrepetitie vol dans en spelletjes zitten Hilde Lowagie, Jolien Timperman 

en Ria Dewitte samen om honderduit te vertellen over hun vereniging. Een moment waarop 

veel leuke herinneringen naar boven sijpelden. 

 

Interview met Hilde Lowagie, penningmeester van De Juttertjes 

at is het doel van jullie vereniging? 

Hilde: “De Juttertjes is een kindervolksdansgroep, maar we doen meer dan alleen volksdansen aanleren. 

We willen dat de kinderen de repetities leuk vinden en daarom zorgen we voor een evenwicht tussen 

dansen en spelen. Ons doel is vooral om de tradities in ere te houden en kinderen te laten kennismaken 

met onze folklore. We laten hen zelfs proeven van andere culturen.” 

 

Vat de geschiedenis van de Juttertjes eens in een notendop samen.  

Hilde : “Dat is eigenlijk een grappig verhaal. Tijdens de viering van 60 jaar Oud-IJslandvaarders 

(volwassen folkloredansgroep) stonden we te praten met onze burgemeester. We vonden het jammer dat 

er geen kinderdansgroep meer bestond en met een glaasje in de hand smeedden we wilde plannen. We 

dachten dat het bij dromen zou blijven, tot we de volgende dag een telefoontje kregen van de 

burgemeester. Hij was laaiend enthousiast en wilde echt dat we dit verder uitwerkten.”  

 

Wat waren de belangrijkste hoogtepunten? 

Hilde: “Vorig jaar bestonden we vijf jaar en gingen we op pad met de paardenvissers. Ook organiseren 

we jaarlijks een Jutterreis. We zijn al naar Harry Malter, Nausicaa en zelfs op een tweedaags kamp 

geweest. Elouise, de huidige Mieke Garnaal, was zo gecharmeerd door ons, dat ze nu ook een handje 

toesteekt.” 

 

Wie zijn jullie leden? 

Hilde: “Kinderen van het derde kleuter tot en met het tweede middelbaar zijn welkom. We 

onderscheiden ons van andere kinderdansgroepen omdat wij de kinderen niet onderverdelen in 

leeftijdscategorieën. Iedereen danst met elkaar en de grote zorgen voor de kleintjes. De vriendschappen 

die hier gesmeed worden, zijn prachtig om te zien. We repeteren wekelijks in de Gemeentelijke 

Basisschool Oostduinkerke. Iedereen die wil, mag meedansen.” 

 

Welke activiteiten staan er op het reguliere menu? 

Hilde: “Wij treden op tijdens verschillende evenementen in Koksijde: kermissen, openingen van straten 

en natuurlijk ook de garnaalfeesten. Om onze kas te spijzen organiseren we op 29 februari de Jutterpasta 
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in de Noordduinen en verkopen we ook ons Juttertje, een kruidenelixir uit Texel. Op deze manier 

financieren we onze kostuums en schoenen.” 

 

Wat is jullie grootste droom?” 

Hilde: “Ons tienjarig bestaan! We zouden graag een groot feest organiseren met optredens van Kapitein 

Winokio, andere dansgroepen en natuurlijk de Juttertjes. We willen ook nog heel lang verder doen. We 

zijn een heel complementaire groep, de een verzint spelletjes, de ander legt danspasjes uit en iemand 

anders is een krak in het maken van kostuums. We hopen dat we verder blijven groeien en verjongen, 

want een vereniging blijft niet draaien op de oude garde.” 

 

Foto Halloweenrepetitie bij de Juttertjes 

Hilde Lowagie van De Juttertjes: “We betrekken de jongeren bij onze werking, want zij zijn de toekomst!” 

 

Contact: Jolien Timperman: robby.legein@telenet.be - www.facebook.com/juttertjes 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Doe zoals Katrien en help iemand met jouw bloed 

Een goede bloedtoevoer is van levensbelang voor veel zieke mensen. Maar ook na verkeersongevallen, 

bij operaties of na bevallingen is er vaak bloed nodig om levens te redden. Daarom rekent Het Rode Kruis 

op jouw hulp. Doe zoals Katrien Terryn, eredame Mieke Garnaal, en help iemand met jouw bloed. Reken 

op een klein uurtje – drankje, cadeaubon en een praatje inbegrepen.  

 

In december vinden volgende bloedinzamelingen plaats. 

- Donderdag 5 december, Koksijde-Dorp, 17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat) 

- Woensdag 11 december, Oostduinkerke, 17-19.30 uur, Witte Burg 

- Woensdag 18 december, Sint-Idesbald, 17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan) 

 

Beeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Minder mobielencentrale zoekt extra chauffeurs 

Rij je graag met de wagen? Ben je sociaal en heb je wat tijd over? Dan is dit de perfecte uitdaging. Als 

vrijwillige chauffeur sta je in voor het vervoer van minder mobiele mensen. Je brengt hen naar de 

kapper, de dokter of zelfs vrienden.  

 

Je krijgt een onkostenvergoeding per kilometer, de keuze om te rijden wanneer je zelf wil, een 

omniumverzekering (je rijdt met je eigen wagen) en je komt terecht in een tof team van chauffeurs. 

Bovendien bestrijd je ook het sociaal isolement in je buurt.  

 

Interesse? Neem dan nu contact op via 058 53 43 30 of annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be.  

 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sibe zorgt voor jou, want samen is beter  

Ziek zijn kost veel geld. Heel wat mensen met een langdurige ziekte moeten veel medicatie nemen of 

worden regelmatig opgenomen in het ziekenhuis. Eén op drie mensen lijdt aan een chronische 

aandoening. Om deze mensen - en zij die voor deze zieken zorgen - te ondersteunen, werd De Koepel 

opgericht. 

 

In het project De Koepel werken zorgverleners samen zoals de huisarts, thuisverpleegkundigen, de 

apotheker, het ziekenfonds, het Sociaal Huis en de ziekenhuizen. De Koepel wil jou - en de mensen in 

jouw omgeving - ondersteunen en begeleiden. Zo ontstaat er zorg op maat.  

Een zorgverlener komt bij je thuis langs om samen met jou en je omgeving te bepalen welke zorg je 

nodig hebt. Deze zorgverlener onderneemt ook stappen om deze zorg op te starten of te 

vereenvoudigen. Daarnaast hebben we aandacht voor bepaalde actiepunten waarvan je nu en in de 

toekomst gebruik maakt.  

 

De Koepel heeft met de steun van de FOD Volksgezondheid Sibe opgestart. Sibe staat voor Samen is 

Beter. Een eerste concrete actie van Sibe is de Zorg-ID. Een handig kaartje met belangrijke informatie 

voor de zorgverleners: bv. wie contacteren in geval van nood of allergieën. 

 

Info: www.samenisbeter.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


