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Datum  

Persoverzicht 

februari 2018 

23/01/2018  

  

Contact & meer info  
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Persuitnodigingen en K-weetjes 

 

• Vrijdag 2 februari om 18.30 uur: 

officieel startschot 5de editie Levensloop Koksijde – Kerkepannezaal, Strandlaan 128, Sint-

Idesbald. 

Op het lustrumprogramma: kaasavond met gastsprekers, getuigenissen en muziek.  

Inschrijven voor het kaasbuffet is noodzakelijk: koksijde@levensloop.be 

Programma zie affiche in bijlage  

 

• Donderdag 8 februari om 19.00 uur: 

infovergadering masterplan Oostduinkerke-Dorp in het Clubhuis Golf ter Hille.  

Graag inschrijven via communicatie@koksijde.be. 

Meer info in het persbericht hieronder. 

 

 

K-weetjes: 
 

• Gloednieuwe touchscreens in de Gemeentelijke Basisscholen van Koksijde 

In de Gemeentelijke Basisscholen van Koksijde en Oostduinkerke werden vorige week de eerste 

gloednieuwe touchscreens geïnstalleerd.  

Schepen van Onderwijs Lander Van Hove woonde dit officieel moment bij:  

“Dit schooljaar worden twee nieuwe touchscreens voorzien in elke gemeenteschool en vanaf 

volgend schooljaar drie per school tot dat alle oudere modellen vervangen zijn.  

Het zijn de allernieuwste borden. Het grootste verschil met digitale borden is dat ze zonder 

beamer werken. Eigenlijk zijn het grote IPads. De digitale borden brengen interactie, visualisatie 

en ICT in de klassen. Het verhoogt de activiteitbetrokkenheid en de motivatie van onze 

leerlingen.”  

Kostprijs van een touchscreen: 6.376.46/stuk (incl. BTW, levering, plaatsing en verrijdbare voet) 

Foto 

 

• K-magazine 2018 

De dienst Toerisme en de VVV pakken uit met het nieuwe K-magazine 2018. Met deze uitgave 

worden zowel inwoners, tweedeverblijvers als toeristen geïnspireerd om Koksijde te 

(her)ontdekken. Aan de hand van verschillende thema’s en tips maakt het magazine je wegwijs 

in het aantrekkelijk aanbod dat Koksijde te bieden heeft. Gratis bij de dienst Toerisme. 

Foto cover 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:koksijde@levensloop.be
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Start inspraakronde voor vernieuwing Dorpstraat-sportpark 
Oostduinkerke  

Info-avond op 8 februari in Clubhuis Koksijde Golf ter Hille 

 
Er is al veel over gesproken, maar wat zijn nu de toekomstplannen voor Oostduinkerke-Dorp, 

meer bepaald de zone tussen Dorpstraat en sportpark. De eerste denkpistes zijn gebundeld in 

de startnota GRUP Oostduinkerke-Dorp. De volgende stap is een participatietraject waarbij 

over dit GRUP input aan de bevolking gevraagd wordt. Op donderdag 8 februari is er daarover 

een info-avond. 

Het gemeentebestuur van Koksijde heeft voor dit gebied inmiddels een masterplan opgemaakt. Met 

enkele externe ontwerpers is een mogelijke ontwikkeling uitgetekend, rekening houdend met de vragen 

van verschillende actoren. 

Een heel belangrijk aspect van het plan is een verruiming van openbaar domein van de Dorpsstraat, 

alsook het verbinden van het sportpark met het dorp. In functie hiervan wordt de mogelijke bebouwing 

meer geconcentreerd en compacter voorzien dan in het huidig BPA Sportcentrum. Rekening houdend met 

de schaarste aan grond en het beperken van de bebouwde oppervlakte wordt de bouwhoogte wat 

opgetrokken. 

* Inspraakronde - Van 8 februari tot 8 april 2018 loopt er een participatietraject voor adviesinstanties, 

stakeholders, burgers enz. om aan de hand van een startnota kennis te nemen van de plannen, met 

mogelijkheid om een eigen inbreng te bieden. 

* Startavond - Op 8 februari vindt om 19 u. in het Clubhuis Koksijde Golf ter Hille een startavond voor 

dit participatietraject plaats. Er wordt gevraagd voor deze info-avond vooraf in te schrijven via 

communicatie@koksijde.be. 

* Tentoonstelling - Tijdens de inspraakronde kan elke belangstellende langs het plangebied zelf een 

buitententoonstelling raadplegen. 

* Website – Raadpleeg alle beschikbare documenten vanaf 8 februari op 

www.koksijde.be/grupoostduinkerkedorp. 

* Dienst stedenbouw - De documenten liggen van 8 februari 2018 tot 8 april 2018 (tijdens de 

kantooruren) ook integraal ter inzage bij de dienst Stedenbouw (gemeentehuis, 2de verdieping). 

* Uw mening – U kan al uw suggesties, opmerkingen, ideeën omtrent de plannen van 8 februari tot 8 

april 2018: 

- invullen op het inspraakformulier en afgeven bij de dienst Stedenbouw 

- zenden naar college van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670 Koksijde 

- mailen via stedenbouw@koksijde.be (058 53 34 38). 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde en Oostduinkerke zetten de feestneus op! 

Van woensdag 7 tot woensdag 14 februari zijn er in Koksijde weer carnavalsfeesten.  

De VVV en het carnavalcomité van Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Bad dienen voor groot en 

klein niet minder dan tien manifestaties op! 

 

* Van 10 tot 18 februari - Gezellige carnavalkermis op de parking bij het Erfgoedhuis in 

Oostduinkerke-Dorp 

 

* Woensdag 7 februari - 14 u., zaal Witte Burg, kindercarnavalfeest met verkiezing van het 

jeugdprinsenpaar 2018, optreden van de Fantastische Kinderdisco, deuren open om 13.30 u., gratis 

toegang, mooie prijzen voor de best verklede kinderen. De Juttertjes verzorgen de bar. 

 

* Donderdag 8 februari - 14 u., zaal Witte Burg, seniorencarnavalfeest met aanstelling 

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

Orde van de Groenendijk verzorgt de bar. 

 

* Vrijdag 9 februari – 20-22 u., Koksijde-Dorp, Vrolijke Vrijdag Maskerade, inschrijven om 20 u. in de 

cafetaria van het Hoge-Blekkerzwembad, Pylyserlaan 30 (5 euro in ruil voor 6 drankbonnen), 

prijsuitreiking om 01 u. in herberg De Voorlaatste (Noordstraat 8), geldprijzen voor meer dan 400 euro, 

org. Bruno Vandicke en dorpsbewoners, 0476 79 97 79 brunovandicke@hotmail.com 

 

* Zaterdag 10 februari – 11-18 u., Zeedijk Oostduinkerke, knuffelduik ten voordele van Kiekafobee 

, 

* Zaterdag 10 februari - 19 u., sportcafé Hazebeek bij café ’t Oeksje, officiële aanstelling van prins 

carnaval 2018 Billy, begeleid door zijn schoonbroers-prinsen Wilfried (2015) en Chico (2017) 

 

* Zondag 11 februari - 14.30 u., 64ste grote carnavalstoet van Oostduinkerke-Bad naar dorp (aankomst 

voorzien rond 16.30 u.) met prachtige wagens en groepen, muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet 

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

 

* Maandag 12 februari - 19 u., café Leopold, prijsuitreiking voor de verenigingen van de gemeente die 

deelnamen aan de carnavalstoet en gezellig samenzijn 

 

* Dinsdag 13 februari – Vanaf 20 u., vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd). Gratis deelname 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. Inschrijven in herberg ’t Visserswelzijn. Einde maskerade 

(maskers af) om 24 u. Trekking van de drie geldprijzen in café Visserswelzijn om 01 u. 

 

mailto:brunovandicke@hotmail.com
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* Woensdag 14 februari – 14 u., kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 

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

kinderen! 

 

Foto’s 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Triootje aan de Westkust: een originele Valentijnweek! 

De Panne, Koksijde-Oostduinkerke en Nieuwpoort presenteren samen een echte verwenpartij: 

een romantische en originele Valentijnweek aan zee. De drie kustgemeenten leggen jou en je 

hartsgezel tijdens de krokusvakantie in de watten met tal van romantische activiteiten van 10 

tot 18 februari. Alle events op www.triootjeaandewestkust.be. 

Reis mee met de “kus-tram” of neem een duik in het koude water tijdens de Krokus- of Knuffelduik in 

Oostduinkerke en De Panne, en verwarm je daarna aan het liefdesvuur in Nieuwpoort. Of wat dacht je 

ervan om je huwelijksgeloften te hernieuwen op het strand van De Panne. Romantisch dineren is ook 

mogelijk want verschillende restaurants bieden een kus-me-nu aan. 

 

Bubbels op de Kus-tram- 10, 14 en 17 feb. 

In de Valentijnweek rijdt tussen de drie badplaatsen een authentiek tramstel, heel romantisch 

aangekleed. Trakteer je lief met een sfeervol ritje (10 euro p.p.). Onderweg een glaasje bubbels in een 

uniek champagneglas dat je mag meenemen als herinnering. De Kus-tram rijdt van 11 tot 13 u. en van 

14 tot 18 u. 

 

Hernieuw je huwelijksgeloften op het strand (De Panne) 

Je huwelijksgeloften hernieuwen op het strand, veel romantischer kan niet. Dat kan in een uniek 

romantisch kader in De Panne. Info over plaats en uren op www.triootjeaandewestkust.be. Vooraf 

inschrijven. 

 

Knuffelduik (strand Oostduinkerke) – 10 feb. 

Met je lief of je beste vrienden kan je elkaar lekker verwarmen met een knuffelduik.  

Zie persbericht voor meer info. 

 

Chaussée d’Amour (Koksijde-Bad) – 12 feb. 

Zin in een unieke Valentijn-shoppingervaring? Late Night Shopping, burlesque optredens, lingerieshows 

én een vleugje pikant toveren de Zeelaan om tot een heuse Chaussée d’Amour. 

 

“Uit liefde voor…” (Nieuwpoort) – 10 tot 18 feb. 

Tijdens een wandeling door de stad word je op 12 plaatsen verrast door een liefdesverhaal of een -

gedicht. De wandeling (gratis) is beschikbaar op de smartphone via www.triootjeaandewestkust.be. 

 

Liefdesvuur (Nieuwpoort) – 14 feb. 

Kom tussen 18 en 19 u. naar het strand voor een vuurspektakel. Liefde en vuur verwarmen je met op de 

achtergrond de golven van de zee. 
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50 tinten rood – Krokusduik (De Panne) – 17 feb. 

Fiesta Percussion begeleidt alle moedige krokusduikers tot de waterlijn, waarna iedereen zich in de 

surfclub kan verwarmen. Trek je zotste kostuum aan en maak kans op leuke prijzen! Om 14 u. op het 

strand bij de Rampe. 

 

Venetiaans dansbal (De Panne) – 17 feb. 

Trek je mooiste dansschoenen, je feestelijke avondkledij of aangepast kostuum aan voor dit stijlvol 

Venetiaans bal in de gemeentelijke feestzaal. Na een initiatie stijldansen, zweef je over de dansvloer op 

de tonen van een live orkest. Aanvang 20 u., maskers af om 24 u. Tickets 5 euro vvk, 7 euro add. 

 

Kus-me-nu of A great place to kiss – 10 tot 18 feb. 

Lekker romantisch eten in restaurants die een Kus-me-nu aanbieden. Elke gemeente koos twee ‘great 

places to kiss’ uit, plekjes voor een eerste kus of een tedere knuffel. Als je een foto post op 

Facebook/Instagram van je kus met de #agreatplacetokiss, maak je kans op een waardebon van 250 

euro (overnachting en etentje aan de Westkust). Deelnemende zaken op www.triootjeaandewestkust.be. 

 

* Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303 (058 51 29 10, www.visitkoksijde.be) 

* Toerisme De Panne, Zeelaan 21 (058 42 18 18, www.depanne.be) 

* Toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7 (058 22 44 44, www.nieuwpoort.be) 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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8ste Romantische Knuffelduik: ga in zee met het 
Kinderkankerfonds! 
Op zaterdag 10 februari vindt op het strand van Oostduinkerke voor de achtste maal de 

Romantische Knuffelduik plaats. Geniet samen met je partner, je lief of met je beste vrienden 

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

De opbrengst van het evenement gaat integraal naar de vzw Kiekafobee die in Koksijde 

appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes met hun familie een onbezorgde vakantie 

aan te bieden. 

 

Programma: 

- 10.30 u., rondgang met showkorps El Fuerte 

- 11.30 u., optreden De Toape Geraapte 

- 13 u., optreden van de Kiekafobijtjes 

- 14.30 u., Zumba, massale opwarming op het strand 

- 15 u., startschot Knuffelduik 

- 16 u., optreden van De Faute Bendt 

- 18.30 u., 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 ter plaatse op zaterdag 10 

februari vanaf 10 u. in het toeristisch infokantoor op het Astridplein. 

Deelname 5 euro p.p. (voor het goede doel). 

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

IKWV, Rode Kruis, vrijwilligers en verenigingen. 

Foto 

 

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Krokuskriebels in de musea van 10 t.e.m. 18 februari 

In de krokusvakantie zetten alle musea in Vlaanderen, in samenwerking met de Gezinsbond, 

hun deuren wagenwijd open voor kinderen en hun (groot)ouders. Uiteraard hebben ook het 

NAVIGO-museum en het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde een topprogramma 

samengesteld. Alle activiteiten zijn inbegrepen in het toegangsticket en dus gratis voor 

Koksijdenaars. 

 

In NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

 

* Di 13 en do 15 feb.: familieworkshop Aquaria achter de schermen 

Van 14.30 tot 16 u., voor kinderen van 6 tot 12 j. en hun (groot)ouders. 

In het NAVIGO-museum zwemmen ook echte vissen rond. De technicus van het aquarium vertelt er alles 

over. Hij neemt jullie mee naar het rijk van Neptunus! Je maakt er van dicht kennis met het leven van de 

kabeljauwen, roggen en haaien. Samen met het hele gezin doe je proefjes en zie je wat er achter de 

schermen gebeurt! 

Reservatie verplicht: 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.be. 

 

* Wo 14 feb.: familierondleiding De vissersvrouw vertelt 

Van 10.30 tot 12 u., voor kinderen van 4 tot 12 j. en hun (groot)ouders. 

De vissersvrouw neemt je mee op ontdekkingstocht. Je reist door de tijd en ontdekt de harde vissersstiel 

van vroeger. Maar het was zeker niet allemaal kommer en kwel. Je kan er ook spelletjes spelen, liedjes 

zingen en aan de slag gaan. Wedden dat je nooit meer op dezelfde manier naar de vis in je bord kijkt? 

Reservatie verplicht: 058 51 24 68, onthaal@navigomuseum.be. 

 

* Van za 10 tot zo 18 feb.: SOS Zeemonsters, spannende ontdekkingstocht met viewmaster 

Schip ahoi! Jij bent ontdekkingsreiziger. Met de Santa Martha vaar je de zeven wereldzeeën af. Je 

ontdekt nieuwe werelden waar nog geen mens is geweest. Je zeekaart en je viewmaster helpen je op 

weg. Je wordt ondergedompeld in het zeeleven en de visserij. Maar opgepast: op je tocht ontmoet je 

verschrikkelijke zeemonsters die jou en je schip naar de haaien willen helpen… 

Deze zoektocht kan je heel de krokusvakantie lang ondernemen tijdens de openingsuren. Reservatie niet 

nodig. 

Campagne-illustratie krokuskriebels 

 

* Vr 16 feb.: Family@NAVIGO 

Kom op vrijdag 16 feb. om 14.30 u. met heel het gezin naar het museum! 

- Kleuters (3 tot 6 j.) beleven er een toffe workshop: het poppenspel Leuke snoetjes met aansluitend het 

schilderen en versieren van een masker. Deelname 2 euro per kind (inschr. via 

onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68). 

- Volwassenen genieten tegelijk een rondleiding met als thema strandvisserij. 

mailto:onthaal@navigomuseum.be
mailto:onthaal@navigomuseum.be
mailto:onthaal@navigomuseum.be
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- Ook individuele bezoekers kunnen aan de rondleiding of de workshop deelnemen. 

Foto©Marc Wallican voor NAVIGO-museum 

 

Yoga in het museum 

Herontdek jezelf én het NAVIGO-museum in de magische aquariumverdieping. Breng lichaam en geest 

tot rust in het gezelschap van de noordzeevissen. Voor deze eerste yoga-reeks in het museum is gekozen 

voor Yin Yoga. Dit is een yogavorm waarbij voornamelijk liggende en zittende houdingen wat langer 

aangehouden worden. 

Op zo 25 februari en 4, 11,18 en 25 maart, telkens van 14.30 tot 15.30 u. Voorzie zelf yogamatje, 

kussentje, deken, en eventueel yogablokjes. Deelname 7 euro, inschrijving gewenst via 058 51 24 68 of 

onthaal@navigomuseum.be 

 

In Abdijmuseum Ten Duinen 

 

* Di 13 (10.30 u.), wo 14 (14.30 u.) en za 17 feb. (14.30 u.): rondleiding Zandlopers 

Trek met een gids naar de plaats waar ooit de grote Duinenabdij pronkte. Door er zelf voorwerpen op te 

graven, leer je wat archeologie is en leer je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga je naar 

het museum. Verkleed als monnik volg je het leven van een monnik uit de middeleeuwse abdij. Via 

allerlei opdrachtjes kom je te weten hoe de monniken elke dag doorbrachten… Gratis voor inwoners. 

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en hun (groot)ouders. Inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be 

of 058 53 39 50. 

Foto 

 

* Wo 14 feb. (14.30 u.): rondleiding Leven in de middeleeuwse Duinenabdij (volw., N) 

Een gids loodst je anderhalf uur doorheen het museum en het ruïneveld. Gratis voor inwonersWie een 

toegangsticket voor het museum koopt, volgt deze rondleiding gratis mee. Inschrijven niet nodig. 

 

* Do 15 feb. (14.30 u.): rondleiding Leven in de middeleeuwse Duinenabdij (volw., F) 

 

*** 
Virtual Reality in het Abdijmuseum: een succes! 

Op 26 december opende de Virtual Reality-beleving in het Abdijmuseum Ten Duinen. Maar liefst een 

duizendtal bezoekers reisden dankzij de modernste technologieën al terug in de tijd naar de abdij van 

1490. Met laaiend enthousiaste reacties als gevolg. Dit is ook een avontuur voor jou. Jong en oud: ga het 

beleven in het Abdijmuseum. Openingsuren: www.tenduinen.be.  

Op de foto knipt burgemeester Marc Vanden Bussche het lint in aanwezigheid v.l.n.r. raadslid Jan Loones, 

museumdirecteur Dirk Vanclooster, schepenen Rita Gantois en Lander Van Hove, Els De Rooy van 

AlfaVision, gedeputeerde Guido Decorte en ir. Hans Vandamme. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Voorstellingen in het c.c. CasinoKoksijde   

Abattoir Fermé duikt in den drank - Onderdompeling in marginaliteit 

C.c. CasinoKoksijde presenteert op zaterdag 3 februari om 20 u. het gezelschap Abattoir Fermé met het 

stuk BUKO van de de Amerikaanse cultauteur en drankorgel Charles Bukowski. “Na afloop plakt de vloer 

van triestigheid”, aldus Focus Knack. Met Dominique Van Malder en oud-Koksijdenaar Tom Vermeir. 

In een verloederd motel treffen twee drinkebroers elkaar. Met een voorraad drank en een typemachine, 

op zoek naar de zin en de onzin van het leven. Drinkend, pochend, bluffend en struikelend trachten ze 

van hun leven een verhaal te maken. Omdat alleen verhalen het leven zin geven. 

In een rauwe en directe stijl boordevol geestige dialogen portretteert het semi-autobiografisch werk van 

Bukowski gokkers, alcoholisten en boefjes uit de ruige achterbuurten van Los Angeles. 

Focus Knack: “Buko is een voorstelling die doet wat een mens van het theater verlangt: dit is een feest 

om naar te kijken en te luisteren, een feest mét een ranzig ruw kantje. De drank vloeit hier als 

(on)welriekende ontgoocheling.” 

Tickets voor dit grotesk theater: 14 of 11 euro (-26 j.) pp www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

De laatste avond in het leven van Marilyn Monroe - Goodbye, Norma Jeane 

Judas TheaterProducties maakt al jaren sterke musicals die uitblinken in eenvoud. Zonder groot live 

orkest, kostuumwissels of een uitgebreide cast. Maar wel ingenieus op vlak van regie en dramaturgie. Op 

vrijdag 16 februari speelt deze theatergroep om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde het verhaal van Norma 

Jeane Baker, beter bekend als Marilyn Monroe. 

1988. Een jongeman belt aan bij klein appartement in een stad in Europa. Een vrouw van 62 opent de 

deur en stelt zich voor als Jane Edwards, maar de jongeman herkent haar als Norma Jeane Baker. Ooit 

beter bekend als Marilyn Monroe, die gestorven is op 5 augustus 1962. 

Hij belooft haar geheim te bewaren. In ruil wil hij weten wat er de laatste avond van haar leven gebeurd 

is. Norma Jeane begint te vertellen over hoe ze de roem bereikte waar ze altijd van droomde. Haar leven 

als actrice, model en sekssymbool kreeg al snel een keerzijde. Het verhaal van Monroe is er een van 

onbereikbare liefde, een peilloos diepe depressie, intens verdriet, vernietigende onzekerheid en eeuwige 

hunkering. 

In Goodbye, Norma Jeane staan Ann Van den Broeck en Anne Mie Gils, de leading ladies van de Vlaamse 

musical, samen met nieuw talent Michiel De Meyer en een prachtige vleugelpiano op scène. Ze spelen en 

zingen uitstekend en geloofwaardig en brengen musical op z’n best. 

Tickets: 18 of 15 euro (-26 j.) via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

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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In de bib: voorleesuurtje, workshop Roald Dahl en Parcours 
Gainsbourg 

 

Voorleesuurtje 

Op dinsdag 13 februari is er om 10.30 u. voorleesuurtje in de bib voor kinderen van 4 tot 8 j. Juf Ingrid 

leest de mooiste verhalen voor. De mama’s, papa’s, oma’s en opa’s zijn natuurlijk ook welkom. 

Foto 

 

Workshop Roald Dahl 

Op zaterdag 24 februari kan je van 14 tot 16 u. in de bib de wondere wereld van Roald Dahl ontdekken. 

Stap in het bootje en vaar samen met de Oempaloempa’s de chocoladerivier af. Mathilda en Daantje, de 

wereldkampioen, zijn er ook. Durf jij onderweg de GVR een hand te geven én de Reuzenkrokodil te 

aaien? 

Reserveer snel je gouden ticket en speel mee in de fantastische wereld van Roald Dahl. Inschrijven 3 

euro in de bib of via jeugdbibliotheek@koksijde.be. 

Foto 

 

Rudolf Hecke & Nathalie brengen: Parcours Gainsbourg - Relation de Trottoir 

Op donderdag 8 maart brengt biograaf-performer Rudolf Hecke van 20 tot 22.30 u. in de bib het verhaal 

van een uitzonderlijk getalenteerde en gedreven artiest: Serge Gainsbourg. Het wordt een beklijvende, 

muzikale en humoristische conference, opgeluisterd met tijdloze chansons gebracht door zangeres 

Nathalie op de piano. Met grote kennis en veel inlevingskracht vertelt Hecke over de man die innerlijk 

verscheurd werd door de botsing tussen zelfdestructie en levenslust, tussen de schilder die het 

ochtendlicht begeerde en de muzikant-nachtbraker die ’s ochtends in zijn bed onderdook. L’art mineur 

versus l’art majeur, tegenslag en volharding, een open geest, het weigeren oogkleppen te dragen, 

provocatie en schandalen... het komt allemaal aan bod.  

Inschrijven verplicht in de bib of via postbus_bibactiviteiten@koksijde.be. Leden 2 euro, niet-leden 5 

euro. 

Foto 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugdnieuws: Tournée Minerale, oproep voor moni’s en 
muziekleraars & kinderfilm Storks.  
 

Kan jij één maand zonder alcohol? 

Een glas wijn na het eten, een pint na het sporten. Voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld, 

maar zou je daar één maand zonder kunnen? Daar daagt Tournée Minérale je voor uit: doe mee met 

zoveel mogelijk mensen die in de maand februari geen alcohol drinken. Ook Koksijde steunt dit initiatief. 

* Fitter en gezonder - Zonder alcohol krijgt je lichaam meer tijd om te herstellen. Veel deelnemers 

merken dat ze fitter worden en beter slapen. Bovendien verlies je ook nog calorieën. Mooi meegenomen. 

* Voor je gezondheid en het goede doel - Laat je sponsoren door vrienden en familieleden en stort het 

geld aan het goede doel: de stichting voor kankeronderzoek. Meteen een extra motivatie om het vol te 

houden. 

* Februari zonder alcohol - De kortste maand en meteen ook de gezondste. Ideaal om te herstellen van 

de vele recepties en etentjes. Precies daarom koos Tournée Minérale deze maand voor haar campagne. 

Neem vandaag nog deel: www.tourneeminerale.be 

Illustratie 

 

Word monitor op het speelplein 

Solliciteren - Wil je monitor worden en kinderen van de zomer een onvergetelijke tijd bezorgen? In de 

loop van februari vind je het sollicitatieformulier op www.koksijde.be. Vul dat in, dan word je begin maart 

uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. De gemeente Koksijde verwacht van elke animator dat hij/zij 

een cursus heeft gevolgd of meer dan een jaar ervaring heeft als leider in een jeugdbeweging. 

Geen cursus, geen ervaring? - Volg dan nog snel een cursus (vijf dagen met overnachting) bij je 

ziekenfonds, Vivès of VDS. Daarna loop je nog 50 uur stage. Zo verwerf je de nodige bagage om met 

kinderen en jongeren te werken. 

Als je de vorming en de stage voltooid hebt, krijg je het brevet Animator in het jeugdwerk. Dit brevet is 

een officieel document en mag je dus vermelden op je CV. Bovendien betaalt de gemeente tot 50% van 

de kosten terug, met een maximum van 100 euro. 

Maar info via jeugddienst@koksijde.be. 

Foto 

 

Gezocht: leraars gitaar en saxofoon 

Jeugdhuis De Pit zoekt een paar verdienstelijke muzikanten gitaar- en saxofoon die hun muziekkennis 

willen doorgeven. Een diploma heb je niet nodig. De Pit vraagt enkel dat je je kennis enthousiast 

overbrengt. 

Leerlingen kiezen voor een pakket van vijf of tien lessen en krijgen individueel les. Je beslist zelf (samen 

met je leerling) wanneer je les geeft. En je krijgt een vrijwilligersvergoeding voor je investering. 

http://www.tourneeminerale.be/
http://www.koksijde.be/
mailto:jeugddienst@koksijde.be
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Iedere leerling krijgt een gratis proefles. Meteen ook een kans om te zien of het lesgeven je bevalt. Met 

de mensen van de PIT spreek je af aan hoeveel leerlingen je maximaal les wil geven. 

Meer info: www.depit.be of jeugddienst@koksijde.be 

 

Kinderfilm Storks 

JOC de PIT toont op dinsdag 13 februari om 14.30 u. in het jeugdhuis de kinderfilm Storks. Ooievaar 

Junior is de topbezorger van pakjes bij het bedrijf Cornerstore.com. Net voor zijn promotie activeert hij 

per ongeluk de babymaakmachine waardoor een schattig meisje geboren wordt. Eer zijn baas het 

doorkrijgt, probeert hij het meisje af te leveren aan geschikte ouders, zijn eerste babylevering ooit. Hij 

krijgt daarbij de hulp van zijn vriendin Tulip, de enige mens op Stork Mountain. 

Tickets 2,50 euro, reservatie via jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. Meer info: www.depit.be. 

Foto 

 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

Februari, de natuur lijkt nog in een diepe slaap. De laatste restjes loof verteren tot een 

voedzame bodem voor de nieuwe lente. Maar wie nader kijkt, ziet de natuur al ontluiken. Zin 

in een frisse wandeling of toch liever binnen de natuurpracht (her)ontdekken? Het Duinenhuis 

heeft ook deze maand voor elk wat wils... 

 

Voordracht weerman Geert Naessens - Vrijdag 2 febr. (19.30 u.). Geert Naessens, vaste weerman 

van Radio 2 en Focus/WTV, geeft antwoord op de vraag: wat is er aan de hand met ons klimaat? Org. 

Duinenhuis i.s.m. De Sterrenjutters Koksijde. Toegang 4 euro en 5 euro (niet-leden Sterrenjutters). 

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

 

Fotografie (gratis) - Vrijdag 16 febr. (19.30-22 u.). Koksijds landschaps- en natuurfotograaf Joost 

Schamp brengt een boeiend visueel verhaal met o.m. telefoto’s van vogels. Fotografietips en 

observatietechnieken om zelf mee aan de slag te gaan. Org. Duinenhuis i.s.m. CoxyPics en NWG de 

Kerkuil. Inschr. https://goo.gl/forms/RjTsgPyyvQCtab0t2. Info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

Foto 

 

ExoMars missie - Vrijdag 2 maart (19.30 u.). ExoMars is een missie van de ESA met als doel de 

exploratie van Mars in voorbereiding van een verkenning door robots en uiteindelijk door de mens. Ook 

nuttig in de zoektocht naar leven op andere planeten. Spreekster is dr. Sterrenkunde Karolien Lefever. 

Org. Duinenhuis i.s.m. De Sterrenjutters Koksijde. Toegang 4 euro en 5 euro (niet-leden Sterrenjutters). 

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

Foto 

 

Cultuur- en natuur in Suriname (gratis) - Woensdag 7 maart (19 u.). Suriname door de ogen van 

Julie Rysman (rugzakverhaal), Marc Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne) en Eline Vermote (biologe). 

Suriname is het land van rotshanen en boomkippen, van tropische vogels en zeeschildpadden. Org. 

Duinenhuis i.s.m. de dienst Intern. Samenwerking. Inschr. 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be. 

 

Voetbadjes (max. 15 kinderen 7-14 j.) - Donderdag 15 febr. (10-12 u.). Tijdens het flesjes vullen 

met badzout leren kinderen dat natuurlijke kleurstoffen en geuren écht uit de natuur komen. Klei, 

mineralen, planten, kruiden en fruit komen aan bod. Achteraf pimpen met lavendel, rozenblaadjes of 

citroenmelisse. Plantaardige glycerine en warm water toevoegen, en genieten van je eigen voetbadje. 

O.l.v. herboriste Erika Leuridan. Deelname 8 euro. Kuipje en handdoek meebrengen. Inschr. vóór 9 febr. 

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

 

Paddenstoelen (gratis workshop volw.) - Woensdag 21 febr. (19.30-22 u.). Een selectie van 

paddenstoelen determineren aan de hand van veldsleutels en microscopische kenmerken. Org. 

https://goo.gl/forms/RjTsgPyyvQCtab0t2
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Duinenhuis i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep Westhoek (Carl Van Den Broeck, 0475 22 08 43). Inschr. 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

Foto 

 

Valentijnwandeling park Abdijmuseum - Zondag 11 febr. (14 u.). Met gids Marjan Janssens, start 

parking Cinema Koksijde, max. 25 p., gratis, inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

 

Wandeling strandorganismen - Zondag 18 febr. (9 u.) en zondag 25 febr. (14 u.). Wandeling met gids 

Ingrid Jonckheere op zoek naar sponzen, poliepen, vlokreeftjes e.a., start Elisabethplein Koksijde,  

Gratis, max. 25 p., inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

Foto 

 

Nationale sterrenkijkdagen - Vrijdag 23 en zaterdag 24 febr. (19-23 u.). Sterrenwacht de 

Sterrenjutter is open tijdens de sterrenkijkdagen. Maak onder kennis met de telescoop Celestron C11 

e.a., en ontdek de hemellichamen vanop het dakterras. Vervangprogramma bij slecht weer. Org. 

Sterrenjutters Koksijde, gratis, duinenhuis@koksijde.be, info@desterrenjutters.be, 058 52 48 17. 

 

Sterrenkijkavond - Vrijdag 16 febr. (20–22 u.). Elke 3de vrijdag van de maand sterren bewonderen 

door de Celestron C11 met leden van De Sterrenjutters. 

 

Enkele foto’s 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportaanbod in Koksijde  

 

Kijk! Ik fiets! 

Onder het motto Kijk! Ik fiets! kunnen kinderen vanaf het 2de kleuter, die al vlot kunnen fietsen met 

steunwieltjes, in één namiddag leren fietsen op twee wielen. Dat gebeurt op woensdag 7 februari van 

13.30 tot 16 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 

Een ervaren monitor geeft oefeningen en nuttige tips aan de kinderen en hun begeleider. Bedoeling is dat 

alle kinderen op het einde van de sessie al fietsend op twee wielen en met hun fietsdiploma op zak naar 

huis kunnen rijden. 

Elk kind brengt zijn eigen fiets zonder steunwieltjes mee en wordt de hele les door een familielid 

begeleid. 

Deelname: 4 euro, koekje en drankje in de pauze inbegrepen. Vooraf inschrijven en betalen via 

www.koksijde.be/kijkikfiets. 

Foto en logo 

 

24ste Mountainbiketoertocht 

Op zondag 25 februari organiseert de sportdienst voor de 24ste keer een unieke mountainbiketoertocht. 

Keuze tussen omlopen van 27, 40 of 52 km. Voor handbikers is er een aangepast parcours van 36 km. 

Vorig jaar waren er 1.500 deelnemers. 

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

5 euro (verzekering in). Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar gratis. Kleedkamers en douches zijn 

beschikbaar en er is mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de bikewash. Bij aankomst voor iedereen 

een pannenkoek. 

Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01 (www.sport.koksijde.be). Extra info voor de handbikers  

via dehandbiker@live.be of 0475 65 23 31. 

Foto  

 

Nog geen sportactiviteit gekozen om je goede voornemens in 2018 te vervullen?  

Kijk in de brochure Sportaanbod 2017-2018, online beschikbaar op www.koksijde.be/sportaanbod of te 

verkrijgen bij de sportdienst (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke) of bij de dienst Toerisme in het 

gemeentehuis. Ook op #sportersbelevenmeer. 

Een greep uit het aanbod: 

* Voor kinderen: multimove, sportkampen, Kijk Ik fiets, minivoetbaltornooien, buitenspeeldag enz. 

* Voor 18+: Shape, Piloxing, Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton, 

tafeltennis, enz. 

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

Logo #Sportersbelevenmeer / Gezonde Gemeente 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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15de Start to Run… 

Atletiekclub Koksijde organiseert voor de vijftiende maal de joginitiatie Start to run. Dat is een 

jogtraining in groep gespreid over tien weken. Voor mensen zonder enige echte vorm van 

conditie is Start to Run 0 tot 5 km een ideale optie. 

De trainingen vinden plaats op de gloednieuwe atletiekpiste op het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke, 

start op maandag 12 maart. Testen op woensdag 23 mei, met uitreiking van de brevetten en tombola op 

vrijdag 25 mei. Om deel te nemen aan de tombola moet je aanwezig zijn op de prijsuitreiking. 

Ter plaatse inschrijven op maandag 12 maart vanaf 18.30 u of vooraf via http://koksijde.macw.be/. 

Gratis voor ACK-leden (wel inschrijven), 50 euro voor niet-leden vanaf 14 jaar (rek. nr. BE47 0682 4679 

2780). De inschrijving is definitief als het inschrijfformulier bij de club ingediend en de betaling gebeurd 

is. 

Training voor Start To Run (0-5 km) op maandag en woensdag om 19 u., op vrijdag om 18.30 u. 

Goede loopschoenen zijn een absolute must. 

Foto 

 

Info: http://koksijde.macw.be, ackvzw@skynet.be, T 058 51 75 61 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Infonamiddag euthanasie en negatieve wilsverklaring 

De seniorenadviesraad van Koksijde organiseert een infonamiddag over voorafgaande 

zorgplanning, nl. euthanasie en negatieve wilsverklaring, op donderdag 22 februari om 14 u. 

in c.c. CasinoKoksijde. 

Ons land biedt vijf mogelijke wilsverklaringen die men voorafgaand kan opstellen. Zo kunnen artsen en 

zorgverleners later met de wil van de patiënt rekening houden, wanneer die zich niet meer zelf kan 

uitdrukken. Meer en meer mensen willen “met hun papieren” in orde zijn. 

Wat is euthanasie? Wat is negatieve wilsverklaring? Wanneer is euthanasie toegelaten? Wie kan om 

euthanasie vragen? Hoe een euthanasieverzoek en/of negatieve wilsverklaring indienen? 

Op deze en nog veel meer vragen geeft LEIF-arts Marc Bossuyt deskundige antwoorden. 

Toegang 2 euro (drankje incl.). 

Foto 

 

Info:  

Graag inschrijven bij Katleen Calcoen 

Seniorenconsulent 

Tel. 058 53 43 42 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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10de Cabin Art: schrijf nu in 

De 10de editie van Cabin Art vindt plaats van zaterdag 19 mei tot zondag 9 september op de 

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

georganiseerd door de dienst Cultuur en Erfgoed i.s.m. Rodeo en Baldus Beach. 

* Thema – De werkgroep koos voor het thema De abdij en de zee uiteraard verwijzend naar de 

Duinenabdij die eeuwenlang de natuurelementen trotseerde. In Cabin Art gaan zout, zand en wind elk 

jaar de dialoog met de kunstwerken aan. 

* Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee vóór 9 maart naar cultuur@koksijde.be. Verwijs 

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

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

Cultuur en Erfgoed, Zeelaan 303. 

* Mogelijkheden 

- Werk rechtstreeks op een strandcabine op zaterdag 19 mei (ook mogelijk vanaf vrijdag). 

- Werk op zaterdag 19 mei op een paneel dat aan een strandcabine bevestigd is 

(voorbereidingen/grondlaag vooraf is toegelaten). 

- Het volledig afgewerkt paneel wordt aan de cabine bevestigd (levering paneel uiterlijk 14 mei). De 

kunstenaars moeten zelf een paneel aanschaffen (1,50 m hoog en 1,85 m breed). 

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

bezoekers op de Zeedijk. Let wel! Kunstenaars die geselecteerd worden voor Cabin Art staan hun rechten 

af aan de organisatie. Concreet houdt dat in dat afbeeldingen van de kunstwerken verspreid kunnen 

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

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jan en Robert voltooien Winterse orgelmatinees 

In de reeks Winterse orgelmatinees presenteert Orgelkring Koksijde op zondag 25 februari om 

11 u. in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk zijn laatste concert van het seizoen.  

Organisten Jan Vermeire en Robert Hostyn zullen er vierhandige en viervoetige werken spelen van o.a. 

Wolfgang Amadeus Mozart en Gioachino Rossini. Van deze laatste staat de Ouverture van de opera 

Wilhelm Tell op het programma, in een spectaculaire klavierbewerking van Arnold Schönberg. Het wordt 

dus een spetterend programma, een unieke kans om deze heerlijke muziek te smaken. Gratis toegang. 

Foto 

 

Info:  

www.janvermeire.be 

www.facebook.com/orgelfestivalkoksijde 

voorzitter carlo.wouters@skynet.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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OTO speelt De broers Geboers 

Begin maart start Onafhankelijk Theater Oostduinkerke (OTO) zijn reeks voorstellingen van 

zijn eigen jaarlijkse productie. Deze keer opteerde het gezelschap voor het stuk De broers 

Geboers van Arne Sierens. Dit werk brengt het verhaal van twee volwassen broers, hun vader, 

grootmoeder en de nieuwe vriend van de moeder. Een tragikomedie, waarbij net de ‘tragi’ 

zorgt voor de ‘komedie’. Schrijnend, en net daardoor hilarisch... 

 

De broers Geboers, en hun familieleden, horen nergens bij en passen nergens in. Ze maken (verkeerde) 

keuzes en moeten de soms verregaande gevolgen ervan dragen. Altijd moeten ze horen ‘net niet goed 

genoeg’ te zijn, daar waar alle anderen het al lang voor bekeken hielden. 

Het stuk toont situaties die zó van de pot gerukt lijken dat ze toch geloofwaardig overkomen: van vallen 

maar tegen beter weten in telkens weer opstaan, van nieuwe kansen krijgen en ze toch weer verprutsen. 

De familie van de broers Geboers is geen geoliede machine, maar op de een of ander manier ‘draait’ het 

wel, zij het vierkant... Ze vormen een groepje mensen aan de rand van de maatschappij waarbij je je 

afvraagt hoe het mogelijk is dat ze overleven. 

Er kan al eens gelachen worden, al is het dan uit plaatsvervangende schaamte. De broers Geboers is 

herkenbaar, maar niemand wil er deel van uit maken. Choquerend maar ook schrijnend, hilarisch maar 

ook aandoenlijk, pijnlijk maar ook hartverwarmend. Een aanrader. 

OTO brengt De broers Gebroers met Sam Beernaert, Chantal Claes, Wim Lips, Alexander Verstaen en 

Wim Willaert, in duoregie van Wim Lips en Wouter Willaert. 

* Speeldata in maart: zaterdag 3, 10 en 17 maart om 20.30 u. / dinsdag 13 maart om 20.30 u. / 

zondagen 11 en 18 maart om 17 u. 

* Toegang 11 euro vvk, reservatie online via www.hetbedrijf.be of via voicemail op 0494 60 41 36. 

Foto 

De spelers van OTO die in maart hun eigen productie De broers Geboers brengen, v.l.n.r. Sam Beernaert, 

Wim Lips, Chantal Claes, Alexander Verstaen en Wouter Willaert. 

 

Foto 
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Infovergadering voor strandvissers 

Op donderdag 15 februari organiseert de vereniging De Strandvisschers van den Uytbank om 

19.30 u. in het o.c. Noordduinen (Helvetiastraat, Koksijde-Dorp) een algemene 

ledenvergadering waarop ook nieuwe liefhebbers ten zeerste welkom zijn. Alle aanwezigen 

zullen er goed geïnformeerd worden over de nieuwe reglementering van de strandvisserij. 

Als men zegt “strandvisserij”, dan denken de meesten spontaan aan de garnaalvissers te paard en te 

voet. Maar dat er in het strandwater ook gevist wordt met netten of kordelen, dat weet de doorsnee 

burger niet of nauwelijks. Dat is nochtans de oudste vorm van strandvissen (op diverse wijzen) die al 

sedert de middeleeuwen aan zowat alle Noordzeekusten en dus ook bij ons beoefend wordt. 

Al meer dan 20 jaar ijvert de vereniging De Strandvisschers van den Uytbank voor het behoud van deze 

traditie. Weldra breekt het nieuwe visseizoen aan. Om aan strandvisserij te mogen doen, dient een 

vergunning bij de gemeente aangevraagd. 

Kandidaat-strandvissers zijn niet zo goed op de hoogte van de reglementering. Precies om daar aan te 

verhelpen is er de infovergadering op 15 februari. De gemeente Koksijde zal immers een strikte 

controle uitvoeren op de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement 

inzake de strandvisserij, wat op de infoavond ook zal toegelicht worden. 

Naast de reglementering is er ook een code van goede praktijk om strandvisserij op een duurzame 

manier te bedrijven. Zo bijvoorbeeld brengt de ecologisch bewuste strandvisser gevangen plasticzakjes 

weer aan land. Momenteel wordt in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum ook de zaal strandvisserij 

heringericht. 

Info: www.strandvisserij.be, 058 51 80 12. 

Foto 

Twee eigentijdse strandvisserinnen ontfermen zich over het net. Vóór WO I werd het strandvissen vooral 

door vrouwen beoefend. 
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Artiest zoekt Feestneus / Feestneus zoekt Artiest 

Al redelijk wat jaren biedt het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek 

(in de noordelijke Westhoek) de kans aan organisatoren van een straat-, wijk- of buurtfeest 

e.a. om regionaal artistiek talent gratis op hun evenement te laten optreden. Deze formule 

heet Artiest zoekt Feestneus (of omgekeerd). Dit artikel richt zich zowel tot organisatoren als 

artiesten. 

* Ben je muzikant of performer (talent en genres om het even)? Heb je een fantastisch aanbod aan 

kinderanimatie of heb je een act die een breed publiek aanspreekt? Tot uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 

kan je inschrijven als kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus. Artiest zoekt Feestneus’ biedt je als artiest 

een pak extra podia aan in de regio, op buurtfeesten, enz. Een jury selecteert in april de artiesten die ze 

geschikt acht. Ben je geselecteerd, dan kunnen organisatoren je boeken voor een optreden. Artiest zoekt 

Feestneus vergoedt je optreden. Bezorg Artiest zoekt Feestneus je inschrijvingsformulier en demo voor half 

maart. 

* Ben je organisator van een buurtfeest en zoek je een groep of een soloartiest voor een optreden? Dan 

kan je uit de lijst van Artiest zoekt Feestneus een passende gratis voorstelling kiezen (die door Artiest 

zoekt Feestneus betaald wordt). 

 

Info, inschrijvingsformulieren en praktische details op www.artiestzoektfeestneus.be 

 

Foto 
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Word het gezicht van de Ik koop lokaal-campagne! 

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de 

campagne Ik koop lokaal bij een winkelier van hier. Om lokale handelaars een gezicht te 

geven bij het grote publiek, lanceren Koksijde en negen andere West-Vlaamse steden en 

gemeenten een grote actie. 

Ben je trots op je kwalitatieve producten, je vakkennis en je persoonlijke service? En heb je 

zin om ambassadeur te worden van de campagne? Schrijf je dan snel in (tot eind februari) op 

www.ikkooplokaal.be. 

 

Voordelen voor zelfstandigen 

1. Je winkel (incl. foto) komt op de website. 

2. Je ontvangt promomateriaal, zo weten de klanten dat je meedoet. 

3. Klanten kunnen stemmen en stoefen met jouw zaak. Anderen worden zo warm gemaakt om lokaal te 

kopen. 

De deelnemer met de meeste stemmen wordt ambassadeur van zijn/haar gemeente. Alle verkozen 

ambassadeurs worden medio april 2018 uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking en persconferentie 

waar de jury ook de ultieme provinciale winnaar kiest. 

Foto + bijhorende banner 
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Boekenverkoop in Dunecluze 

Op maandag 12 februari organiseert de bibliotheek van het Woonzorgcentrum Dunecluze van 14 tot 16 

u. weer boekenverkoop voor elke belangstellende. De opbrengst van deze verkoop dient voor de 

financiering van activiteiten voor de bewoners en voor aankoop van nieuwe boeken voor de huisbib van 

het wzc. 

Bovendien zoekt Dunecluze permanent voorlees-vrijwilligers die op regelmatige basis boeiende teksten 

aan één of meer bewoners willen voorlezen. Interesse of vragen? Contacteer vrijblijvend het onthaal via 

info@dunecluze.be of 058 53 39 00. 
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Europees Kampioenschap Singlespeed Cyclocross “SSCXEC 
2018” in Koksijde 

 

Op zaterdag 3 maart 2018 vanaf 10 u vindt de 5de editie van het Europees Kampioenschap 

Single Speed Cyclocross plaats op de site van de Noordduinen in Koksijde. 

 

Wat is Singlespeed cyclocross? 

Bij Singlespeed cyclocross zijn voor de doorzetters niet alleen de technische gedeeltes een must, maar 

ook het ludieke aspect. De deelnemers zijn vaak grappig gekostumeerd. Een heldhaftige strijd op de 

zanderige bodem van Koksijde, géén versnellingen, één tandwiel voor en één achter… a true epic 

Flanders Cross Party! 

 

Organisatie 

“Les FlamandSS” verwachten 150 deelnemers uit meer dan 16 landen. 

Gratis toegang voor toeschouwers. Er is beschutting voorzien tegen storm en regen. 

Aanwezigheid van zoete en hartige eet-en dranktentjes 

 

Locatie: 

Domein Noordduinen 

Helvetiastraat 47 

B-8670 Koksijde-Dorp 

 

Contact:  

Knockaert Kenny 

Les Flamandss 

0496935834 

www.lesflamandss.wordpress.com  

 

 

Noot voor de redactie: vrij gebruik van foto's. 
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