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Persuitnodigingen  

 

Zondag 29 januari: 

 Om 11 uur: uitreiking diploma’s natuurgidsen. 

De jaaropleiding cursus Natuurgids in Duinenhuis Koksijde sluit af met het uitreiken van 12 

getuigschriften en 5 natuurgidsbadges op zondag 29 januari in het Duinenhuis Koksijde 

(Bettystraat 7). De uitreiking volgt op de Algemene Vergadering van Natuurpunt Westkust en 

wordt afgesloten met een receptie.  

 Persbericht en foto volgt op maandag 30/01. 

 

Zaterdag 11 februari: 

 om 10.30 uur: ontvangst kaartersclub “Zeepannekloppers” van Koksijde in raadzaal de Kokpit ter 

gelegenheid van hun 40 jaar bestaan. Iedere zondag, vanaf de maand september tot april komt 

de club samen in Café De Welkom waar ze spelen voor het kampioenschap. 

 

 Om 14.00 uur: officiële startschot van de romantische Knuffelduik  door burgemeester, Marc 

Vanden Bussche, prof. Em. Dr. Yves Benoit, voorzitter van de vzw Kinderkankerfonds en de 

kinderburgemeester Briek Balduck. Activiteiten starten al om 11.00 u. 

 Zie persbericht p. 9 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Openbare Werken: Albert I laan 

De werken langs de Albert I-laan tussen de Astridlaan en de Noordzeedreef zijn al een kleine 

maand weer volop bezig. Momenteel wordt voortgewerkt aan de zuidkant (fase 2). 

Alle ondergrondse ingrepen (aanleg nieuw regenwaterstelsel en transportleiding voor drinkwater) zijn 

afgerond. Tussen de Noordzeedreef en de Duinparklaan is de aannemer gestart met het plaatsen van 

boordstenen en kantstroken, ter voorbereiding van het vullen van de voetpaden en de parkeerstroken. 

Tussen de Duinparklaan en de Astridlaan is men ook druk bezig met het plaatsen en het aansluiten van 

slikkers voor het afvoeren van regenwater. 

De weersomstandigheden zullen het verder verloop van de uitvoering bepalen. 

 

Voor de bewoners van de Albert I-laan 

Parkeerbedrijf Rauwers verdeelt minder-hinderkaarten. Dit zijn kaarten waarmee u gratis één voertuig in 

een betalende zone kan plaatsen als uw parkeerplaats of garage ontoegankelijk is omwille van de 

wegenwerken. Hiervoor brengt u een bezoek aan Rauwers: Parkingshop, Koninklijke Baan 164 in 

Koksijde, 058 51 00 95, koksijde@rauwers.be. 

Handelaars vinden meer informatie over rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding op de website 

van Koksijde. 

 

Foto  

Terug naar de inhoudstafel 
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Shop & Go-parkeren nu ook in Oostduinkerke en Sint-
Idesbald 

Door het succes van de 36 Shop & Go-parkeerplaatsen in Koksijde-Bad, werden eind vorig jaar 

6 extra Shop & Go-plaatsen voorzien in Koksijde-Bad, 21 in Oostduinkerke-Bad en 20 in Sint-

Idesbald. Op zo’n plaats kan je 30 minuten gratis parkeren om te shoppen. Hoe gaat dat in zijn 

werk..? 

In tegenstelling tot een parkeerplaats in de betalende zone, hoeft u voor een Shop & Go-plaats géén 

ticketje te halen aan een parkeerautomaat. U kunt gratis maximaal 30 minuten parkeren. U kan die tijd 

niet verlengen (bv. door bij te betalen aan een automaat). U moet dus zelf de tijd in de gaten houden 

aangezien u geen ticketje van doen hebt. Indien u er langer dan 30 minuten parkeert, riskeert u een 

retributie voor het overschrijden van de gratis parkeertijd. De parkeertijd wordt geregistreerd door 

draadloze sensoren die in verbinding staan met de parkeerwachters die de controle op de werking ervan 

op zich nemen. 

 

Wanneer een Shop & Go-plaats? 

Een Shop & Go-plaats is 365 dagen per jaar tussen 8 en 19 u. in werking. In tegensteling dus tot de 

betalende zones die in sommige periodes van het jaar gratis zijn, blijft het principe van maximaal 30 

minuten gratis parkeren op een Shop & Go plaats geldig. Dit laat toe om parkeerrotatie te creëren het 

ganse jaar door. 

 

Enkel gratis op Shop & Go-parkeerplaatsen? 

Op de overige parkeerplaatsen in de rode en groene zones kunt u nog steeds 30 minuten gratis parkeren 

per half dagdeel en per deelgemeente, mits het nemen van een ticketje aan de parkeerautomaat en het 

invoeren van uw nummerplaatgegevens. In de paarse zone moeten uw nummerplaatgegevens niet 

worden ingeven. 

Bovenop deze faciliteiten biedt de parkeerkaart voor bewoners en tweede residenten de mogelijkheid om 

onbeperkt in de betalende zones (groen en paars, niet in rood) te parkeren. 

Deze kunnen gekocht worden in de Parkingshop van Rauwers, Koninklijke Baan 164 in Koksijde. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Leer tuinieren bij de Volkstuingroep Zeevette 

De volkstuingroep Zeevette, die eind december 2015 startte, organiseert een vierdelige reeks 

theoretische lessen tuinieren. Ze vinden plaats op woensdag 1, 8 en 22 februari, en 1 maart, 

telkens om 19.30 u. in afspanning Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart in Wulpen. Elke les duurt 

2 uur. Gratis voor leden, 4 euro voor andere geïnteresseerden. 

Doel van Zeevette is volkstuintjes aanbieden aan liefhebbers die houden van eigen groenten maar die 

niet kunnen kweken bij hun appartement of woning. Dat kan voortaan wel op een perceel in 

Oostduinkerke. De perceeltjes zijn gemiddeld 50 m2, waarvoor een jaarlijkse huurprijs van 1 euro/m2 

gevraagd wordt. Kleinere of grotere percelen in gebruik nemen is ook mogelijk. Zeevette wil ook 

samenwerken met imkers, met mindervaliden, leerlingen met beperkingen, enz. 

 

Info:  

Adelheid Hancke 

Dijk 33 in Wulpen 

Wielrijdersrust-Het Dorstige Hart 

0474 40 99 69. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Voordracht astrofotografie voor beginners - Vrijdag 3 februari, 19.30 u. Een intrigerende tak van 

de amateurastronomie is het fotograferen van planeten, nevels, sterren, maan…. Zelfs met een gewoon 

fototoestel kan je de maan of de sterren(stelsels) fotograferen. Spreker is Petra van der Meijs. Prijs 5 

euro, 4 euro leden De Sterrenjutters, inwoners, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje incl.). 

Inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

* Jeugdcursus sterrenkunde voor 11- en 12-jarigen - Za 4, 11 en 18 februari, en za 11, 18 en 25 

maart van 14 tot 16 u. Voor 11- en 12-jarigen die zich willen verdiepen in sterren, planeten, ruimtevaart, 

telescopen. Zes lessen van twee uur. Prijs 25 euro, drankje inbegrepen. Inschrijven vóór 31 januari via 

www.desterrenjutters.be/cursus of duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

* Basiscursus digitale fotografie Mens en Natuur - Zondag 19 en 26 februari, 5, 12, 19 en 26 maart 

van 9 tot 12.30 u. Voldoende tijd om te oefenen met je eigen toestel. Ervaren fotografen begeleiden je. 

Nodig is een toestel waarvan je diafragma, sluitertijd, ISO en witbalans kan instellen en veranderen 

(vooraf handleiding doornemen). Prijs 55 euro voor de reeks. Leden (of nieuwe leden) van 

Natuurwerkgroep De Kerkuil betalen 35 euro. Inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be en 

betalen op rek. nr. BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX). Org. De Kerkuil en Carels Photography. 

Info 0495 59 81 01, carelsphotography@skynet.be. 

* Vegetarische keuken – Winterseizoenskookles op dinsdag 21 februari om 19 u. Bereid met winterse 

wortel- en knolgroenten een smaakvolle volwaardige vegetarische maaltijd. Leer de typische ingrediënten 

en hun werking kennen alsook hoe ze juist te gebruiken. Eenvoudige recepten, gemakkelijk in te passen 

in de dagkeuken en bij gezinnen met kinderen. Zowel voor beginners als voor mensen met ervaring. 

Lesgever is Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken, Assebroek). Prijs 25 euro incl. biologische en 

vegetarische maaltijd. Inschrijven vóór 14 feb. via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, max. 15 

deelnemers. 

* Workshop bruisende badgenoegens voor kinderen van 7 tot 14 j. – Woensdag 1 maart van 14 

u. tot 16.30 u.. Badfiguren maken in allerlei vormpjes, flesjes zeezout vullen met zelfgekozen geurtjes en 

kleurtjes. Natuurlijk kleurstoffen komen uit klei, mineralen (uit rotsen), planten. Natuurlijke geuren uit 

kruiden, planten en fruit. Lesgeefster is herboriste Erika Leuridan. Prijs 9 euro. Inschrijven vóór 22 

februari via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 (max. 15 deelnemers). 

* Workshop badproducten voor volwassenen - Woensdag 15 maart om 19 u. Maak je eigen zepen, 

douche smoothie en kruidenscrubzeezout op een heel eenvoudige manier en in zelf gekozen geuren en 

kleuren. Lesgeefster is herboriste Erika Leuridan. Prijs 13 euro. Inschrijven vóór 8 maart via 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 (max. 15 deelnemers). 

 

Info:  

Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 - Email: duinenhuis@koksijde.be - www.duinenhuis.koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:duinenhuis@koksijde.be
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13de Filmfestival van de Westkust 

De Videoclub van de Westkust (VCWK) organiseert op zondag 5 februari om 14 u. in de 

theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde zijn dertiende filmfestival. Amateurcineasten uit onze 

regio tonen er hun beste films. Gratis toegang. 

Diverse reisverhalen zullen er de revue passeren: Laos en Cambodja, China, Canada, Australië. De 

filmmakers willen altijd de ziel van een land, streek of stad in beeld brengen. De weg naar Compostella 

wordt ook weer in beeld gebracht en in de categorie Tips voor Trips komen o.a. Frankrijk en Nederland 

(Giethoorn) aan bod. West-Vlaamse humor zal evenmin ontbreken dankzij vier eenminuutfilmpjes. Er is 

ook aandacht voor lokale socio-culturele activiteiten met o.a. de documentaire Opgetuigd opgetogen van 

Capricorn Productions over paardenvisser Gunther Vanbleu, en over het maken van het Het Koksijdelied 

door bewoners van onze gemeente en Jean Bosco Safari. 

Bij de Videoclub Westkust zijn samenspraak en samenwerking sleutels tot kwaliteit. 

 

Meer info:  

www.videowestkust.be 

 

Foto of logo 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.videowestkust.be/
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Hommage aan Guido en Jef Six 

Het Clarinet Choir Claribel speelt op vrijdag 10 februari om 20 u. in het c.c. CasinoKoksijde een 

hommage aan Guido en Jef Six, twee Oostduinkerkenaars die op 30 oktober 2015 het leven 

lieten in een tragisch verkeersongeval. Claribel wil het werk van Guido verder zetten, samen 

met zijn vrouw Chantal Vandekerckhove en zoon Bert Six. 

Claribel was in september 1992 een initiatief van Guido Six in de schoot van de klarinetklassen van het 

Conservatorium aan Zee (Oostende) om de klarinet, het samenspel en het origineel repertoire van 

Vlaamse componisten te promoten, en om jonge muzikanten een boost in hun carrière te geven. 

Koksijde is goed vertegenwoordigd in Claribel: Luc en Nicolas Note, Chantal Vandekerckhove en Jef 

Vandenbulcke zijn er muzikanten van. Het ensemble staat momenteel onder leiding van Bart Picqueur en 

Henk Soenen. 

 

Internationaal 

Claribel kreeg een internationale reputatie door de deelname aan het wereldfestival van de klarinet: 

ClarinetFest. Dit is het jaarlijkse treffen van klarinettisten van over de ganse wereld onder de vlag van de 

International Clarinet Association (1994 in Chicago USA, 1996 in Parijs, 1997 in Lubbock USA, 1999 in 

Oostende, 2000 in Oklahoma USA en 2003 in Salt Lake City USA). Daarnaast waren er ook de optredens 

op The Midwest Clinic (2005 en 2012 in Chicago USA) en Texas Music Educators Association 

Clinic/Convention (2010 in San Antonio USA). 

In 2017 treedt Claribel opnieuw op in het Internationaal klarinetfestival ClarinetFest in Orlando (USA) en 

in 2018 in Oostende, waar het ensemble mee instaat voor de organisatie. 

 

Concert op vrijdag 10 februari 2017 

Het concert op vrijdag 10 februari is een voorbereiding op de concertreis naar Orlando (USA), waar ze 

muziek brengen van Vlaamse componisten: Bernard Baert, Norbert Goddaer, Marc Matthys, Bart 

Picqueur, Bert Six, Willy Soenen, Freddy Van Laer, Bart Van Kerchove en Bart Watté. 

We hopen u massaal te mogen begroeten op vrijdag 10 februari 2017 om 20.00 u. in het c.c. Casino 

Koksijde. 

Kaarten zijn te verkrijgen via reserveren@claribel.be of op het nummer 0476/21.48.02 of bij de leden 

van Claribel. 

 

Kaarten via reserveren@claribel.be of 0476 21 48 02 of bij de leden van Claribel. 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Romantische Knuffelduik op zaterdag 11 februari: ga in zee 
met het Kinderkankerfonds! 

 

Op zaterdag 11 februari vindt op het strand van Oostduinkerke voor de zevende maal de 

romantische knuffelduik plaats. Geniet samen met je partner, je liefje of gewoon met je beste 

vrienden van een unieke Valentijn en verwarm elkaar in het frisse zeewater. 

 

De opbrengst gaat integraal naar de vzw Kiekafobee die kinderkankerpatiëntjes naar Koksijde-

Oostduinkerke stuurt voor een onbezorgde vakantie. Een rustpunt tijdens hun zware behandeling. Net 

zoals bij de vorige edities van de Knuffelduik ben je vanaf 11 uur welkom op de Zeedijk van 

Oostduinkerke voor een goedgevuld programma vol muzikale ambiance. 

 

Programma: 

11 uur:  rondgang van de knuffelberen 

11 u. 30: optreden Miel en Basiel van Belgiums Got Talent (VTM) 

13 uur: optreden van de kiekafobijtjes 

14 uur: officiële opening door burgemeester Marc Vanden Bussche, prof. Em. Dr. Yves Benoit, voorzitter 

van de vzw Kinderkankerfonds en kinderburgemeester Briek Balduck 

14 u. 30: zumba - massale opwarming op het strand 

15 uur: startschot knuffelduik 

16 uur: optreden van de Faute Bendt 

17 u. 30: prijsuitreiking 

18 u. 30: groot liefdesvuurwerk 

 

Trek dus je partner, zus/broer, kennis, buur uit de zetel en schrijf je in voor de knuffelduik via 

www.visitkoksijde.be/knuffelduik of via danny.vanparys@hotmail.com. Of schrijf ter plaatse in op 

zaterdag 11 februari in het toeristisch infokantoor op het Astridplein vanaf 10 uur. 

 

De deelnameprijs bedraagt slechts 5 euro per persoon en gaat integraal naar het goede doel. Bovendien 

krijg je bij inschrijving ook een leuk verrassingspakket en maak je kans op een mooie prijs! 

Org.: VVV/dienst Toerisme, vzw Kiekafobee handelaarsbond Oostduinkerke-Bad, met medewerking van 

IKWV, Rode Kruis, vrijwilligers en verenigingen. 

 

Info: 

Dienst Toerisme, Zeelaan 303, 8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.visitkoksijde.be/knuffelduik
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Poëzie met Maya Wuytack 

Poëzie saai en ontoegankelijk? Niets is minder waar! Performancedichteres Maya Wuytack komt op 

zaterdag 11 februari om 10.30 u. in de bib van Koksijde het tegendeel bewijzen. Maya fluistert je nu eens 

een lief, dan weer een gewaagd gedichtje in je oren. Maar altijd verrassend! 

Je kan zelfs nog lange tijd van een persoonlijk gedichtje genieten. Na haar optreden brengt ze bij jou, als 

je dat wenst, een poëzietatoeage aan. 

Maya Wuytack (°1987) studeerde af als master in Drama aan het KASK in Gent. Ze is theatermaker en 

performancekunstenaar in muziek en poëzie. In 2016 verscheen haar eerste gedichtenbundel: 

Ontbreekbaarheid. Voor haar poëzie viel ze al meermaals in de prijzen. 

Foto 

 

 

Onmogelijke liefdes in vele boeken 

Geliefden over de hele wereld verklaren op Valentijn weer openlijk de liefde aan elkaar. De bib 

selecteerde romans, films en strips waarin de onmogelijke liefde centraal staat. Wat gebeurt er als 

koppels hun passie verborgen moeten houden? Of als een verliefdheid niet beantwoord wordt? Maak in 

De bekeerlinge van Stefan Hertmans kennis met Hamoutal, een hooggeboren christelijke jonge vrouw uit 

Normandië die vlucht met haar verboden liefde, de zoon van een opperrabbijn. In het hartverscheurende 

Stoner van John Williams zie je hoe een diep ongelukkige literatuurprofessor zich in een onmogelijke 

relatie met een studente stort. En in Black van Adil El Arbi en Bilall Fallah vormt de romance tussen twee 

rivaliserende bendeleden de inzet van een wrede bendeoorlog. Deze en nog veel meer onmogelijke 

liefdes in de bib. 

Foto 

 

De zoektocht naar de liefde 

Kun je met cijfers de liefde vinden? Volgens het boek Liefde volgens de wiskunde van Hannah Fry wel. En 

wat doet de liefde met de hersenen? Mark Mieras verduidelijkt dit in zijn boek Liefde: wat 

hersenonderzoek onthult over de klik, de kus en al het andere. Aziz Ansari beschrijft in het boek Moderne 

romantiek dan weer de zoektocht naar liefde in onze maatschappij vol technologie. Het is duidelijk dat de 

mens de zoektocht naar de liefde op allerlei manieren wil verklaren. Benieuwd? Start in de bib je 

zoektocht naar het raadsel van de liefde. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.bibliotheek.koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Carnaval in Koksijde en Oostduinkerke 

Van zaterdag 18 februari tot zaterdag 5 maart zijn er in Koksijde-Oostduinkerke weer 

carnavalsfeesten. De VVV en het carnavalcomité van Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Bad 

dienen niet minder dan zeven manifestaties op voor groot en klein! 

 

Oostduinkerke 

* Van 25 februari tot 5 maart gezellige carnavalkermis op de parking bij het Erfgoedhuis 

* Zaterdag 18 februari - 14 u., zaal Witte Burg, kindercarnavalfeest met verkiezing van het 

jeugdprinsenpaar 2017, optreden van de Fantastische Kinderdisco, deuren open om 13.30 u., gratis 

toegang, mooie prijzen voor de best verklede kinderen. 

 

* Donderdag 23 februari - 14 u., zaal Witte Burg, seniorencarnavalfeest met aanstelling 

seniorenprinsenpaar, optreden van het dans- en showorkest Mayke Vanes & Friends, gratis toegang. 

De bar wordt verzorgd door de Orde van de Groenendijk. 

 

* Vrijdag 24 februari: 20-22.00 u., Koksijde-Dorp, Vrolijke Vrijdag Maskerade. 

Inschrijven om 20.00 u. in cafetaria Hoge Blekker (5 euro met 6 drankbonnen in begrepen). Om 1 uur 

prijsuitreiking in café De Voorlaatste (400 euro prijzengeld). Org. Bruno Vandicke.   

 

* Zaterdag 25 februari - 19 u., sportcafé Hazebeek bij Vicky, officiële aanstelling van prins 

carnaval Chico en schildknapen Wilfried en Billy. 

 

* Zondag 26 februari - 14.30 u., 63ste grote carnavalstoet van Oostduinkerke-Bad naar dorp 

(aankomst voorzien rond 16.30 uur) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na 

de stoet rondgang met bezoek aan de plaatselijke kroegen voor deelnemers en sympathisanten. 

 

* Dinsdag 28 februari - 20 u., vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-Dorp. 

Deelname is gratis voor gemaskerde carnavalisten. De deelnemende cafés zorgen voor muzikale 

ambiance en verkopen drankkaarten (enkel voor gemaskerden: 10 euro voor 10 consumpties). 

Ingeschreven gemaskerden kunnen hun naam in een urne deponeren, een onschuldige hand zal om 1 

uur drie namen trekken die een geldprijs ontvangen. De maskers gaan af om middernacht. De Vette 

Dinsdagmaskerade wordt om 1 uur in café Visserswelzijn afgesloten. 

 

Koksijde 

* Woensdag 1 maart - 14 u., kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 15 

u. gratis kinderanimatie in de feestzaal c.c. CasinoKoksijde. Het feest lokt elk jaar zo’n 400 kinderen!  

 

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 (tel. 058 51 29 10, fax 058 53 21 22), www.koksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.koksijde.be/
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Variété met Jo en Hubert 

Op vrijdag 17 februari presenteert het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis om 14 u. in 

de Kerkepannezaal (Strandlaan, Sint-Idesbald) een mooie variéténamiddag met een optreden 

van de kwaliteitsmuzikanten Jo Arend en Hubert Vanhecke.  

Jo Arend is een gevestigde muzikale waarde aan de kust en Hubert tovert al meer dan 30 jaar grandioze 

ambiance uit z’n accordeon. Ze brengen heel wat Franse toppers en populaire dansmuziek. 

Toegang 3 euro.  

Vooraf inschrijven via projectcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19. 

 

Foto Jo Arend en Hubert Vanhecke. 

 

Info:  

Katrien Debruyne 

Tel. 058 53 43 19 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Triple Bill van dans & performance in c.c. CasinoKoksijde 

C.c. CasinoKoksijde brengt op zaterdag 18 februari een Triple Bill van dans & performance: 

Louis Vanhaverbeke met Kokokito, Arend Pinoy met Ibrahim en het duo Flor Demestri en 

Samuel Lefeuvre met L’événement. Om 19.30 u. opent Gloria Carlier dit drieluik met een gratis 

inleiding. 

 

Kokokito 

In de solovoorstelling Kokokito danst-speelt-prutst-slamt de jonge choreograaf-performer Louis 

Vanhaverbeke zich een weg door de ruimte, flirtend met de setup van een concert. Gefascineerd door het 

gesproken woord gaat hij op zoek naar de relatie tussen taal, beweging en geklungel. 

Kokokito is een multi-poging om onze complexe gang van denken te ontvouwen, om al slammend, 

scattend en rhymend onze plek in de wereld te bevragen. “De poëtisch rappende choreograaf Louis 

Vanhaverbeke valt met Kokokito meteen op: moedig en kwetsbaar tegelijk.” (De Morgen) 

 

Ibrahim 

Na Louis Vanhaverbeke krijgt het publiek er nog twee kleine pareltjes bovenop. De solovoorstelling 

Ibrahim van Arend Pinoy werd gemaakt op vraag van theatergezelschap het KIP, in het kader van een 

KIPfestival rond het thema brevitas of beknoptheid. Arend vertelt over zijn ontmoeting met ene Ibrahim 

en vertaalt zijn indrukken in een fragiel stukje danstheater. Het resultaat is een eerlijke en pure 

voorstelling met weinig poespas. 

 

L’événement 

In dit duet kruipen Flor Demestri en Samuel Lefeuvre in de huid van de verstotenen van onze 

maatschappij, met als doel de positie van iedereen in onze samenleving in vraag te stellen en om de 

relatie met deze marginale mensen die niet volgens dezelfde regels functioneren te bekijken. Florencia en 

Samuel maken kleine creaties geïnspireerd door bijzondere plekken in de marge van onze samenleving. 

Ze gingen ontmoetingen aan met daklozen en probeerden zich in hun universum te verplaatsen. 

Resultaat: een bijzonder pakkend duet waarin ze de dakloze als figuur mee op scène nemen. 

Op zaterdag 18 februari om 20 u. Tickets 14 euro, <26 j. 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be 

of 058 53 29 99. 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be  
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Programma c.c. Casinokoksijde februari 

 1 feb.: film King of the Belgians 

 8 feb.: film The Here After 

 9 feb.: Myrddin, Federico Ordoñez, Dick Van Der Harst, Nathan Daems, enz. - The guitar hero, 

een hommage aan Paco de Lucía 

 11 feb.: Britt Hatzius - Blind Cinema 

 15 feb.: film Fuocoammare 

 17 feb.: Steven Mahieu – Zonder filter 

 18 feb.: Triple Bill dans/performance 

 22 feb.: film El Clan en nog véél meer… 

 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportdienst Koksijde pakt uit met 23ste editie van de 
mountainbiketoertocht 

Op zondag 26 februari 2017 organiseert de sportdienst de 23ste editie van de 

mountainbiketoertocht Koksijde. Keuze tussen omlopen van 27, 36 of 50 km. Voor handbikers 

is er een aangepast parcours van 36 km. Vorig jaar waren er 1.466 deelnemers. 

 

Inschrijven en starten enkel de dag zelf van 8 tot 12 u. in de sporthal in Koksijde-Dorp.  

Kostprijs: 5€ en kinderen jonger dan 16 jaar kunnen gratis inschrijven alsook de handbikers. 

De parcoursbouwers hebben 3 afstanden voorzien, namelijk:  27 km., 36 km. en 50 km.; voor de 

handbikers is een parcours voorzien van 35 km.                                                                                                                

Het parcours van 50 km. is uitgestrekt over de gemeenten Koksijde en De Panne waarbij enkele 

spectaculaire stukken werden voorzien zoals de beklimming van de Hoge Blekkerduin, doortocht door het 

Hannecartbos, 3 km. strand voor wie vertrekt voor 11 uur (!), doortocht door het natuurgebied ‘de 

Noordduinen’ richting St.-Idesbald, het Calmeynbos in De Panne, de spectaculaire single-track op het 

domein van de Basis Koksijde en een stuk parcours van de overbekende cyclocross van Koksijde. Tevens 

zijn er 2 bevoorradingsposten voorzien. 

Ook  zijn er in de sporthal van Koksijde mogelijkheden om te douchen met afzonderlijke kleedkamers 

voor heren en dames. Met een bike-wash en een bewaakte fietsenstalling werd ook aan de fiets gedacht. 

Na afloop krijgt iedere deelnemer gratis een warme pannenkoek aangeboden. 

De organisatie dankt het Agentschap Natuur en Bos, de Basis Koksijde, de I.W.V.A. en de gemeente De 

Panne voor hun medewerking. 

 

Info: 

sportdienst Koksijde  

058 53.20.01  

sportdienst@koksijde.be 

www.sport.koksijde.be  

Extra info voor de handbikers via dehandbiker@live.be of 0475 65 23 31. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.sport.koksijde.be/
mailto:dehandbiker@live.be


 

P 16/19 

Laatste orgelmatinee met werken voor twee orgels 

In de reeks Winterse Orgelmatinees van de Orgelkring Koksijde vindt op zondag 26 februari 

om 11 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk het laatste concert van het seizoen plaats. Organisten 

Jan Vermeire en Robert Hostyn zullen werken spelen voor twee orgels. 

In de kapel van de kerk bevindt zich een klein orgel met drie registers dat voor de gelegenheid onder het 

groot orgel zal geplaatst worden. U krijgt originele werken voor twee orgels te horen van Padre Soler, 

Pedro José Blanco en een concerto van George Frederick Haendel. De muziek van de Spaanse 

componisten Soler en Blanco wordt zelden gespeeld. Het belooft dus een spetterend programma te 

worden, een unieke kans om deze heerlijke muziek te leren kennen. Gratis toegang. 

 

Jan Vermeire heeft nieuwe cd klaar 

Huisorganist Jan Vermeire, die ook vaak in het buitenland concerten speelt, heeft inmiddels ook een 

nieuwe CD-opname klaar. Jan speelde op het Felsbergorgel van het Noord-Franse Béthune de laatste 

dubbel-cd van de reeks met alle orgelwerken van de Duitse componist Samuel Scheidt (1587-1654). 

Deze reeks is een productie van het Duitse platenlabel FAGOTT-Orgelverlag. Het is uiteraard een eer voor 

de gemeente Koksijde dat zijn huisorganist aan deze serie mocht meewerken. De opnames gebeurden al 

in juni 2016 in Béthune (Fr.), op het wondermooie Felsbergorgel in Noord-Duitse barokstijl. 

De dubbel-cd is te koop bij Jan Vermeire zelf door overschrijving van 30 euro (port inbegrepen) op rek. 

nr. IBAN BE40 4745 2113 5163 van Orgelvereniging Het Secreet vzw. 

 

Info:  

www.fagott-shop.de 

 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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Oproep tot deelnemers aan de expo Getij-Dingen 2018 

Durf je als beeldend kunstenaar de confrontatie aangaan met de zee? Hou je van wind en 

strand? Ben je geïnspireerd door het getij? Doe dan mee aan de kunstmanifestatie Getij-

Dingen! 

 

Inschrijven - Schrijf je in voor de expo Getij-Dingen tot woensdag 15 februari 2017 via 

cultuur@koksijde.be of stuur je dossier (cv + visuele uitwerking van je idee) naar de dienst Cultuur & 

Erfgoed, Zeelaan 303 in Koksijde. 

Eb en vloed - Je maakt een kunstwerk dat vastgemaakt wordt aan een van de meetpalen op onze 

stranden tussen de grens met De Panne en met Nieuwpoort. Zo gaan de kunstwerken dagelijks de 

confrontatie aan met eb en vloed. Je kunstwerk zal meer dan 400 keer verdrinken. Zout, zand, wind en 

water zullen je werk laten leven. Ga de confrontatie aan. Alle disciplines zijn toegelaten: schilderen, 

beeldhouwen, (stevig) keramisch werk, enz. Het werk moet tegen een stootje kunnen en aan de 

meetpaal bevestigd kunnen worden. 

1ste tentoonstelling 2017 – Tijdens de paasvakantie stel je je werk een eerste keer voor in het 

gemeentehuis. Door middel van een visuele voorstelling (schetsen, foto’s, maquette,…) overtuig je de 

jury dat ze met jouw werk in zee moeten gaan voor GT2018. 

Getij-Dingen 2018 – Als de jury je selecteert zal je werk in het voorjaar 2018 aan een meetpaal 

bevestigd worden, en er tot het najaar van 2018 onze stranden sieren. 

 

Info:  

www.getij-dingen.be 

dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be 

058 53 34 40. 

 

Foto 
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9de Cabin Art: schrijf nu in! 

De 9de editie van Cabin Art vindt plaats van zaterdag 3 juni tot zondag 17 september op de 

Zeedijk van Sint-Idesbald. Het evenement is een ku(n)sttentoonstelling in de open lucht, 

georganiseerd door de handelaarsbond K-Baaltje, in samenwerking met de gemeentelijke 

dienst Cultuur en Erfgoed en de VVV Koksijde-Oostduinkerke. 

Thema – De werkgroep koos voor het thema Storm. Woeste wateren, toepasselijker kan een thema 

bijna niet zijn, gelet op de locatie. Zout en wind gaan hier elk jaar de dialoog aan met de kunstwerken. 

Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee vóór 7 april naar cultuur@koksijde.be. Verwijs naar 

je/een website of andere referenties in beeld of tekst. Een vakkundige jury zal de voorstellen van de 

deelnemers selecteren en hen verder inlichten. Je kan ook alle nuttige info zenden naar de dienst Cultuur 

en Erfgoed, Zeelaan 303 in Koksijde. 

Doel - De geselecteerde kunstenaars kunnen hun werk rechtstreeks op de achterwand van de cabine 

maken op zaterdagmorgen 3 juni. De organisatie voorziet verf voor wie ter plaatse op de cabine 

schildert. Indien het gaat om een andere kunstvorm, bv. vooraf gerealiseerd op houten multiplexplaten 

(max. 1,85 m breed/1,50 m hoog), kan men dat bezorgen op uiterlijk 29 mei. Je hebt wel een streepje 

voor als je het werk op zaterdag 3 juni ter plaatste aanbrengt. 

Return - Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van drie maanden bekijks van de vele 

bezoekers op de Zeedijk, van 3 juni tot 17 september. Let wel! Kunstenaars die geselecteerd worden 

voor Cabin Art staan hun rechten af aan de organisatie. Concreet houdt dat in dat de afbeeldingen van de 

kunstwerken verspreid kunnen worden. Alles wat op de cabines wordt aangebracht is van tijdelijke aard. 

 

Info: dienst Cultuur & Erfgoed, cultuur@koksijde.be, tel. 058 53 34 40 

 

Foto 
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Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke bekroond met 
zilveren Verkeer op School-medaille 

De gemeenteschool uit Oostduinkerke werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting 

Verkeerskunde) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze 

bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikt de VSV dit 

jaar 44 gouden, 140 zilveren, 491 bronzen en 3 kleuter Verkeer op School-medailles uit op 

basis van de activiteiten die de scholen inrichten. 

 

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. 

Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte 

aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen in de 

klas.  

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen 

(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver, Goud en het Grote Voetgangersexamen), trappen (Fietsbrevetten 

Brons, Zilver, Goud en het Grote Fietsexamen), de Grote Verkeerstoets waarmee scholen de 

verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die 

kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de 

deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te 

schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School. 

 

De gemeenteschool van Oostduinkerke is één van de 678 Vlaamse scholen die vorig schooljaar behoorlijk 

veel punten wist te verzamelen. In ruil krijgt de school daarvoor een ‘zilveren’ medaille om aan de 

schoolpoort te hangen plus een affiche, een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en 

mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen, keuze uit een set voetgangers- en 

fietsbrevetten, klemborden verkeersexamen, bewegwijzering verkeersexamen.  

 

Directie: ‘Door de ondersteuning van VSV slaagt onze school erin leerlijnen te ontwikkelen doorheen de 

volledige school, zowel voor de voetgangers als de fietsers. VSV begeleidt ons zowel door het geven van 

vorming als het aanbieden van materialen. Het is een zeer waardevol project.’ 

  

Info: 

Gemeentelijke Basisschool Oostduinkerke 

Dorpsstraat 4, 8670 Oostduinkerke 

Tel.  058 51 43 49 

gemeenteschool@oostduinkerke.be  

www.gbsodk.be  
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