
 

 

 

 

P 1/34 

 

 

 

Datum  
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Persuitnodigingen 

 

• Dinsdag 29 januari om 19.00 uur: gemeenteraad in de Kokpit (gemeentehuis). 

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

 

 

Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief van de gemeenteraad 

Alle info i.v.m. de gemeenteraad van Koksijde staat op de website koksijde.be/gemeenteraad. 

Via inschrijving op de nieuwsbrief word je ook verwittigd wanneer een nieuwe agenda klaar staat. 

Zie: www.koksijde.be/gemeentebestuur 

 

 

• Dinsdag 26 februari om 19.30 uur: persconferentie Bredene Koksijde Classic  

in c.c. casinoKoksijde.  

=> uitnodiging volgt.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.tv.koksijde.be/
https://www.koksijde.be/gemeenteraad-en-raad-voor-maatschappelijk-welzijn
http://www.koksijde.be/gemeentebestuur
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Verkozenen politieraad 

Op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad – op 8 januari – werden ook de Koksijdse 

vertegenwoordigers voor de politieraad van de politiezone Westkust aangeduid. Koksijde vaardigt acht 

leden af, De Panne vier en Nieuwpoort vijf. De Koksijdse vertegenwoordigers zijn: Charlotte Castelein 

(LB), Benedicte Dalle (LB), Frédéric Devos (LB), Henk Ghyselen (LB), Peter Hillewaere (N-VA), Julie 

Paelinck (LB), Elwin Van Herck (Vooruit) en Greet Verhaeghe (N-VA). 

De drie burgemeesters van de Westkustgemeenten maken ambtshalve deel uit van de politieraad.  

Burgemeester - Marc Vanden Bussche – is voorzitter van zowel politieraad als politiecollege. 

 

Bevoegdheden 

De politieraad is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de algemene koers van de politiezone en 

oefent controle uit op de realisatie van het te volgen beleid. Een belangrijk gedeelte van de 

bevoegdheden van de gemeenteraden (niet allemaal) zijn overgeheveld naar de politieraad in een zone 

met verschillende gemeenten. Door de rechtspersoonlijkheid van de zone kan de politieraad de lokale 

politie effectief organiseren en beheren. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, 

personeelsformatie en benoemingen, het afsluiten van convenanten, protocollen en intentieverklaringen.  

De eerste vergadering - ook de installatievergadering – vindt plaats op maandag 18 februari. 

 
Foto burgemeester Marc Vanden Bussche en korpschef Nico Paelinck 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bloemengemeente Koksijde, nu ook erkend als 
bijengemeente 

Koksijde maakte met de Vijftien werken voor de bij indruk bij het Departement Omgeving (Vlaamse 

overheid) en de Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG). Al jaren keuren deze instanties de 

gemeentelijke bloemenpracht. En dit jaar beloonden ze Koksijde meteen met twee bijensymbolen 

bovenop de drie bloemensymbolen. 

 

De gemeentelijke acties voor de solitaire bijen, hommels en honingbijen richten zich niet enkel op de 

huisvesting, maar ook op een gezond voedselaanbod. Zo weert de Groendienst al jaren het gebruik van 

pesticiden en werd aansluitend op het kerkhof een bloemenweide met bijenhotel ingericht.  

Het Duinenhuis organiseerde verschillende voordrachten en workshops om onze kennis over (wilde) bijen 

bij te schaven. Want wie zelf een tuin(tje) heeft, kan véél goeds voor de bij doen. Doe zelf ook mee. Dan 

wordt het positief effect voor de bijen vele malen groter. Laat het zoemen met bloemen! 

 

Info:  

058 53 34 39 

milieu@koksijde.be 

www.weekvandebij.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:milieu@koksijde.be
http://www.weekvandebij.be/
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Koksijde feest met de zon 

In december werd feestzaal Witte Burg uitgerust met zonnepanelen. Dat gebeurde als kers op de taart na 

de renovatie waarbij structurele energiebesparende maatregelen werden uitgevoerd. Ook andere 

gemeentelijke daken worden uitgerust met zonne-installaties. Met de steun van de provincie. West-

Vlaanderen voorziet bijkomend technisch advies via kennispartner BAS Bouwen en zorgt voor een 

financiële ondersteuning van dit lokaal klimaatproject. 

 

Kijk op de Zonnekaart (www.energiesparen.be/zonnekaart) om na te gaan of ook jouw dak potentieel 

heeft en ga aan de slag. 

 

Info:  

058 53 34 39 

milieu@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.energiesparen.be/zonnekaart
mailto:milieu@koksijde.be
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Dikke truiendag zoekt klimaatflandriens: smeer je kuiten in 
voor het klimaat 

Te koud? Te nat? Te veel wind? Komaan! Voor de 16de  editie van Dikke truiendag zetten we de fietsers 

op kop. Zij zijn onze echte klimaathelden. Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot 

van CO2 en andere schadelijke stoffen. Bovendien kom je fris en ontspannen aan op je bestemming en 

behoren parkeerproblemen tot het verleden. Je bespaart flink wat centen en fietsen is super gezond. 

Win-win dus.  

Meld je met collega’s, klasgenoten of vrienden aan als klimaatflandriens en maak kans op een mooie 

prijs. 

 

Nog energie over? Zet dan ook deze tips om in de praktijk en scoor: 

 

• Groen achter de oren - Door de klimaatverandering krijgen we ook in Vlaanderen te maken 

met extremere weersomstandigheden. We zullen ons dus moeten aanpassen. Groen zorgt voor 

meer afkoeling. Laat daarom een extra klimplant tegen je gevel groeien, leg een groendak of 

geveltuintje aan of plaats wat grote potplanten op je terras.  

 

• Vermijd klimaatcalorieën - Daarmee bedoelen we de impact van de productie van voedsel op 

het milieu en de uitstoot van CO2. Koop voedsel van dichtbij (korte keten), haal lokaal 

seizoensfruit en – groenten in huis, koop duurzaam kwaliteitsvlees van bij ons en laat geen 

voedsel verloren gaan. 

 

• Dood energiegriezels – Je bespaart behoorlijk wat energie als je een tablet, smartphone of 

computer slim gebruikt. Goed voor je portemonnee en goed voor het klimaat. Stel de helderheid 

van je beeldscherm wat lager in en zet draadloze verbindingen uit als je ze niet gebruikt. Wifi en 

bluetooth gebruiken redelijk veel energie omdat ze constant naar draadloze verbindingen zoeken. 

De batterij van je smartphone, laptop of tablet raakt daardoor sneller leeg. 

 

Op www.dikketruiendag.be vind je nog meer klimaatworkouts. 

 

Info: www. dikketruiendag.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.dikketruiendag.be/
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Openbaar onderzoek ontwerp waterbeleidsnota 2020 - 2025 

Nog tot 18 juni 2019 loopt een openbaar onderzoek voor het ontwerp van waterbeleidsnota 2020-2025 

en het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen.  

 

Volgende drie documenten liggen ter inzage: 

• Waterbeleidsnota 2020–2025: deel Visie 

• Waterbeleidsnota 2020–2025: deel Waterbeheerskwesties 

• Tijdschema en werkprogramma voor de opmaak van stroomgebiedbeheerplannen 2022–2027 

 

Hoe raadplegen?  

De documenten zijn enkel digitaal raadpleegbaar via www.volvanwater.be. Wie geen computer heeft, 

mag de openbare computers van de bibliotheek gebruiken.  

 

Hoe bezwaar indienen? 

Schriftelijke opmerkingen en bezwaren dien je bij voorkeur rechtstreeks en digitaal in bij het CIW 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) via het inspraakformulier op www.volvanwater.be . 

Opmerkingen mag je ook aan het gemeentebestuur bezorgen: Gemeentebestuur Koksijde, t.a.v. dienst 

Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Zeelaan 303, 8670 Koksijde of via milieu@koksijde.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.volvanwater.be/
http://www.volvanwater.be/
mailto:milieu@koksijde.be
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Kick-off Levensloop 2019 

Onder het motto vieren – herinneren – strijden vindt op vrijdag 8 februari de start van Levensloop 

Koksijde plaats. Tussen de ribbetjes door zijn Frederic De Loor en de muzikanten van Johnny & The 

Sparks de centrale gasten. De avond start om 19 uur en vindt plaats in de Kerkepannezaal (Strandlaan 

128, Sint-Idesbald). 

 

Programma: 

- 19 uur, ontvangst en verwelkoming met Federic De Loor 

- 19.30 uur., toelichting door Stichting tegen Kanker met uitreiking van de grants 

- 20.15 uur, getuigenis van een vechter 

- 20.30 uur, ribbetjes à volonté, met saladbar 

- 21 uur, spetterend optreden door Johnny & The Sparks 

De eigenlijke kick-off is gratis. Voor de ribbetjes (facultatief) bedraagt de prijs 18 euro, vóór zondag 3 

februari over te schrijven op rek. nr. BE37 7380 3988 7028 met vermelding Kick-off Levensloop 2019 + 

aantal personen. 

 

Info:  

koksijde@levensloop.be 

0476 24 82 13 

www.levensloop.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:koksijde@levensloop.be
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Ga in zee met het Kinderkankerfonds - Romantische 
Knuffelduik 

Op zaterdag 9 februari vindt op het strand van Oostduinkerke de Romantische Knuffelduik plaats. Geniet 

samen met je partner, je lief of 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 de gemeente Koksijde 

appartementen huurt om kinderkankerpatiëntjes een onbezorgde vakantie aan te bieden. 

 

Programma (vanaf 11 uur): 

• rondgang met showkorps El Fuerte 

• optreden De Toape Geraapte  

• meezingen met de Kiekafobijtjes 

• 14 uur: massale opwarming op het strand met Zumba 

• 14.30 uur: startschot knuffelduik  

• 16 uur: optreden van De Faute Bendt 

• 18.30 uur: groot liefdesvuurwerk 

 

Trek dus je partner, zus/broer, kennis of 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 9 

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

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

Organisatie: 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  

 

 

Beeld knuffelduik 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.visitkoksijde.be/knuffelduik
mailto:danny.vanparys@hotmail.com
mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Triootje aan de Westkust: een originele Valentijnweek 

Na het succes van vorig jaar slaan de gemeenten De Panne, Koksijde en stad Nieuwpoort 

opnieuw de handen in elkaar voor de uitwerking van een romantisch Valentijnprogramma onder 

de naam ‘Triootje aan de Westkust’. Van donderdag 14 tot en met zondag 17 februari 2019 

willen we jou en je geliefde verwennen met verschillende romantische activiteiten. 

 

Romantische strandwandeling en glaasje bubbels op de “Kus-tram”-  14 en 15 februari  

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 februari rijdt de Kus-tram, een authentiek tramstel, romantisch aangekleed, 

tussen de 3 kustgemeenten. Onderweg word je verwend met een glaasje bubbels in een uniek 

champagneglas dat je mag meenemen als herinnering aan die mooie dag vol liefde  (€ 10 p.p.). De Kus-

tram rijdt van 14 tot 20 uur. 

 

Of geniet van een romantische strandwandeling (vrije start)  op donderdag 14 en vrijdag 15 februari. Je 

wandelt hand-in-hand over het strand van De Panne over Koksijde-Oostduinkerke tot in Nieuwpoort, of 

omgekeerd. Bij elke passage van een badplaats krijg je een ‘hartje’ op je stempelkaart. Een volle kuskaart 

biedt € 10 korting per persoon bij het bestellen van een Kus-menu in één van de deelnemende restaurants. 

 

Venetiaans dansbal (De Panne) – vrijdag 15 februari 

 

Trek je mooiste dansschoenen aan voor dit stijlvol Venetiaans bal. Iedereen wordt verwacht in aangepast 

kostuum of feestelijke avondkledij. Na een initiatie stijldansen, zweef je moeiteloos over de dansvloer onder 

begeleiding van een live orkest. En… om middernacht gaan de maskers af! 

 

Chaussée d’Amour (Koksijde-bad) & ‘Romeo en Julia’ (Nieuwpoort) – zaterdag 16 februari  

 

Zin in een unieke Valentijn shoppingbeleving? Kom naar de Zeelaan in Koksijde-bad die wordt omgetoverd 

tot een heuse Chaussée d’Amour met burlesque optredens, lingerieshows én een vleugje pikant. Zaterdag 

16 februari van 16 tot 20 uur.  

 

In de vooravond word je in Nieuwpoort verwend met een liefdesvuurwerk om 18 uur op het strand t.h.v. 

Hendrikaplein. Om 20 uur vindt de theatervoorstelling Romeo en Julia plaats in Centrum Ysara. 

 

Love Boat (Nieuwpoort) en brunch (De Panne) – zondag 17 februari 

 

Vaar mee met de Love Boat (door rederij Seastar) met een romantisch streepje live muziek aan boord en 

een glaasje cava, van 11 tot 12 uur en van 14 tot 15 uur (€ 4). Op zondag 17 februari kan je in De Panne 

genieten van een sfeervolle brunch. 
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Hernieuw je huwelijksgeloften (De Panne) – donderdag 14 en zaterdag 16 februari 

 

Je huwelijksgeloften hernieuwen op het strand, veel romantischer kan het niet worden. Ga dan met je 

geliefde op donderdag 14 of zaterdag 16 februari zeker naar De Panne om in een uniek romantisch kader 

je huwelijksgeloften te hernieuwen. Meer info vind je op de website. Vooraf inschrijven is vereist.  

 

Info over alle evenementen: www.triootjeaandewestkust.be  

 

Dienst Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, 8670 Koksijde – t 058 51 29 10 – www.visitkoksijde.be 

Dienst Toerisme De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne – t 058 42 18 18 – www.depanne.be 

Dienst Toerisme Nieuwpoort, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort – t 058 22 44 44 – www.nieuwpoort.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.triootjeaandewestkust.be/
http://www.visitkoksijde.be/
http://www.depanne.be/
http://www.nieuwpoort.be/
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Koksijde en Oostduinkerke zetten de feestneus op! 

Van 27 februari tot en met 6 maart zijn er in Koksijde-Oostduinkerke carnavalsfeesten. De VVV dient 

acht activiteiten op voor groot en klein. 

 

• Van 2 tot 10 maart - gezellige gezondheidsapotheek met lekkere oliebollen op de parking bij het 

Erfgoedhuis, Leopold II-Laan te Oostduinkerke-Dorp. 

• Woensdag 27 februari – 14 uur, zaal Witte Burg, Kindercarnavalsfeest met verkiezing van het 

jeugdprinsenpaar 2019, optreden van de Fantastische Kinderdisco, deuren open om 13.30 uur, 

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

• Donderdag 28 februari - 14 uur, zaal Witte Burg, Seniorencarnavalsfeest met aanstelling 

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

toegang. De Orde van de Groenendijk verzorgt de bar.  

• Zaterdag 2 maart - 19 uur, sportcafé Hazebeek, officiële aanstelling van keizer carnaval Billy en 

hofmaarschalken Wilfried en Chico. 

• Zondag 3 maart - 14.30 uur, Carnavalsstoet van Oostduinkerke-Bad naar Oostduinkerke-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.  

• Maandag 4 maart - 19 uur, café Visserswelzijn, prijsuitreiking voor de verenigingen die 

deelnamen aan de carnavalsstoet en gezellig samenzijn. 

Dinsdag 5 maart - vanaf 20 uur, Vette dinsdagmaskerade (maskerwedstrijd) in Oostduinkerke-

Dorp. Inschrijven in café Hazebeek. Deelname is gratis voor gemaskerde carnavalisten. De 

deelnemende cafés zorgen voor muzikale ambiance. Drankkaarten koop je aan in de 

deelnemende cafés, 10 euro voor 10 consumpties. De deelnemende gemaskerden deponeren hun 

naam in een urne. Einde maskerade (maskers af) om 24 uur. Trekking van de geldprijzen om 01 

uur in café Visserswelzijn.  

• Woensdag 6 maart - 14 uur, Kindercarnavalstoet, vertrek op het Marktplein in Koksijde-Bad. Om 

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

400 kinderen. 

 

Info: dienst Toerisme - Zeelaan 303 - 058 51 29 10 - www.visitkoksijde.be 

Foto’s 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 

http://www.visitkoksijde.be/
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Opendeurweekend Westhoek Academie  

Op zaterdag 23 en zondag 24 februari zet de Westhoek Academie van Koksijde haar deuren open.  

 

Tijd voor kunst 

Tijdens het opendeurweekend bezoek je van 14 tot 18 uur de ateliers. Cursisten en leerkrachten zijn aan 

het werk en geven graag een woordje uitleg. Ontdek naast de klassieke ateliers zoals schilderkunst of 

tekenkunst ook een aantal unieke ateliers in de regio zoals boekkunst of lederbewerking. 

 

Daarnaast zijn er nog heel wat workshops en intermezzo’s voor kinderen en volwassenen en expo’s in het 

thema Tijd voor Kunst. De workshops zijn gratis en volg je doorlopend. Misschien win je zelfs een leuke 

prijs.  

 

Kom gerust proeven van een zoete lekkernij of een verfrissend drankje in één van de bars. De WAK 

verwelkomt je graag in haar hoofdgebouw: Veurnelaan 109, Sint-Idesbald.  

 

Info:  

058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – www.westhoekacademie.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:westhoekacademie@koksijde.be
http://www.westhoekacademie.be/
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Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit Koksijde-Bad 

Zou je graag andere mensen uit Koksijde-Bad leren kennen? Vind je ook dat je beter een goede buur 

hebt dan een verre vriend? 

Kom dan op vrijdag 22 februari naar de Willem Elsschotzaal (boven de bibliotheek) van 14 tot 16 uur. 

Met een koffietje en gebak, leer je jouw buren kennen. 

Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Mantelzorgcafé De Luisterschelp gaat online 

De Luisterschelp krijgt weldra een online gemeenschap met een digitaal platform voor mantelzorgers. 

Door je aan te melden, krijg je toegang tot een interessante informatiedatabank. Bekijk lokaal nieuws en 

activiteiten. Stel je vragen via het platform. En leer andere mantelzorgers binnen je gemeente kennen. In 

een chatroom keuvel je gezellig met andere mantelzorgers binnen je gemeente. Surf dus naar 

www.mantelzorghub.be en sluit je aan bij het online mantelzorgcafé. Want een goed geïnformeerde en 

veerkrachtige mantelzorger is er twee waard. 

 

Op maandag 4 februari test je dit platform uit in het Sociaal Huis. Start om 14 uur in zaal De 

Brug, einde voorzien rond 16 uur. Er staat een laptop voor je klaar en je krijgt uitleg hoe je aan de slag 

gaat. Profiteer ervan om je onmiddellijk te registreren of een profielfoto te maken.  

Ook om gewoon een kop koffie te drinken met andere mantelzorgers, ben je welkom. 

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

 

Beeld: logo De Luisterschelp 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.mantelzorghub.be/
mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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De Seniorenadviesraad (SAR) nodigt uit: toneelvoorstelling 
Dokter, ik beweeg weer 

De Letterhoutemse Toneelgroep brengt op donderdag 14 februari in het c.c. CasinoKoksijde een ludiek 

toneelspel: “Margriet, de vrouw des huizes en Gerda, haar vriendin, zijn allebei actieve deelnemers aan 

Bewegen Op Verwijzing. Ze smeden een plan om Kamiel - de man van Margriet die bijna niet meer uit de 

zetel komt - aan het bewegen te krijgen. Hiervoor hebben ze via de huisarts een beroep gedaan op 

Roberto, de coach. Ze stuiten op hevige weerstand, maar met veel geduld en doorzetting overtuigen ze 

Kamiel om zijn motor opnieuw in gang te trekken.” 

 

Kijk en ontdek hoe je langer van het leven geniet door meer te bewegen. Verder ook nog tijdens deze 

namiddag: 

• Voorstelling en demo van de Koksijdse Tai Chi vereniging 

• Voorstelling van het sportaanbod voor senioren in Koksijde door de Sportdienst 

• De plaatselijke coaches komen het project Bewegen Op Verwijzing (BOV) verder toelichten. 

 

Na de voorstelling staan de plaatselijke seniorenverenigingen je graag te woord om hun activiteiten voor 

te stellen. 

 

Praktisch 

De voorstelling vindt plaats in het c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11 Koksijde, op donderdag 14 

februari. Start om 14 uur. Kostprijs 2 euro, drankje inbegrepen. Op voorhand inschrijven is niet mogelijk. 

Kom op tijd zodat je zeker een plaatsje vindt. 

 

Info: seniorenconsulent Katleen Calcoen - 058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Beeld: foto toneelgroep 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
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Jan en Robert voltooien Winterse orgelmatinees 

In de reeks Winterse orgelmatinees presenteert Orgelkring Koksijde op zondag 17 februari om 11 uur 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, 

Franz Schubert, Anton Karenski en Friedrich Kiel. Het wordt dus een spetterend programma, een unieke 

kans om deze heerlijke muziek te smaken. Gratis toegang. 

 

Info: www.janvermeire.be - www.facebook.com/orgelfestivalkoksijde - carlo.wouters@skynet.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.janvermeire.be/
http://www.facebook.com/orgelfestivalkoksijde
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Activiteiten in het Duinenhuis 

De natuur lijkt nog in een diepe slaap. De laatste restjes loof verteren tot een voedzame bodem voor de 

nieuwe lente. En toch. Wie goed kijkt, ziet de natuur ontluiken. Zin in een frisse wandeling? Of toch liever 

binnen natuurpracht (her)ontdekken? Bekijk dan zeker het aanbod van het Duinenhuis.  

 

De exploratie van Mars - Op vrijdag 1 februari 2019 om 19.30 uur. Dr. Karolien Lefever (Koninklijk 

Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie) verkent de planeet Mars en heeft het over de ExoMars missie. 

Ze spitst daarbij vooral toe op het eerste deel van de missie en ons NOMAD-instrument aan boord. 

Eindigen doet ze met een stand van zaken: waar zitten we nu en wat mogen we in de nabije toekomst 

nog verwachten? Toegang 4 euro (leden) – 5 euro (niet-leden). Inschrijven en info: 

www.desterrenjutters.be - info@desterrenjutters.be  

 

Walvissen en co in de Azoren - Op zaterdag 9 februari om 19 uur. Diederik D’Hert reisde al drie keer 

naar het mekka van de zeezoogdieren: de Azoren, een mid-Atlantische eilandengroep. Ook dit jaar trekt 

hij er opnieuw naar toe. Diederik vertelt over zijn ervaringen ter plaatse, hoe alles reilt en zeilt en wat er 

allemaal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zien is (of zal zijn). Toegang: gratis. Info: 

www.natuurpuntwestkust.be 

 

Basiscursus ecologische moestuin - Op dinsdag 12, 19 en 26 februari van 19.30 tot 22 uur. 

In deze lessenreeks leer je de basis van moestuinieren. Je krijgt tips over bodem, bemesting en 

vruchtwisseling en je ontdekt wat biodiversiteit in de moestuin betekent. De perfecte voorbereiding om 

nadien zelf met succes aan de slag te gaan in de eigen moestuin. Kostprijs: 15 euro. Inschrijven: 

www.vormingplusow.be/basiscursus-ecologische-moestuin-1 i.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek en 

Velt Westkust-Veurne 

 

Natuurwandelingen op zondag 17 februari (15 uur) en zondag 24 februari (10 uur) -

Winterwandeling op het strand met natuurgids Ingrid Jonckheere. Met bijzondere aandacht voor de niet-

inheemse organismen tussen de aanspoelsels en op het strandhoofd. Start: Elisabethplein Koksijde-Bad. 

Laarzen zijn een must. 

 
Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde - T. 058 52 48 17 - Email: duinenhuis@koksijde.be - www.koksijde.be/duinenhuis 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.desterrenjutters.be/
mailto:info@desterrenjutters.be
http://www.natuurpuntwestkust.be/
http://www.vormingplusow.be/basiscursus-ecologische-moestuin-1
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Sportief Koksijde 

Mountainbiketoertocht op uniek parcours 

Op zondag 24 februari 2019 organiseert de sportdienst van Koksijde de vijfentwintigste editie van de  

mountainbiketoertocht. Je hebt keuze uit drie verschillende parcours: 25, 40 en 52 km.  

Voor handbikers is er een aangepast traject.  

Inschrijven en starten tussen 8 en 12 uur in de sporthal in Koksijde-Dorp. Deelnemen kost 5 euro 

(verzekering inbegrepen). Voor kinderen tot en met 12 jaar is de tocht gratis. Kleedkamers en douches 

zijn beschikbaar en je krijgt de mogelijkheid om je fiets te reinigen aan de bikewash. Bij aankomst is er 

voor iedereen een pannenkoek. Inschrijven kan enkel de dag zelf. 

 

Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. Meer info over het parcours voor handbike: 

dehandbiker@live.be of 0475 65 23 31.  

Foto  

 

Nieuw: drums alive 

Drums alive, dat is trommelen op drumstokken op een grote fitbal. En dat op het ritme van muziek. 

De Sportdienst van Koksijde organiseert in februari een vierdelige initiatie. Elke woensdagvoormiddag 

van 10.30 tot 11.30 uur in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Voor jong en oud(er)!  

 

Meer info en inschrijven bij de sportdienst: 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be 

Logo #sportersbelevenmeer en Gezonde Gemeente  

 

Internationale zeilwagenwedstrijd SYCODCUP 

Op zaterdag 23 en zondag 24 februari geniet je op het Koksijdse strand van verschillende 

zeilwagenwedstrijden met een internationaal deelnemersveld. Het wedstrijdparcours bevindt zich tussen 

Surfclub Windekind en Ster der Zee. Start om 8 uur. Einde voorzien rond 16 uur. 

Info: sycod.be 

 

Gemeente Koksijde neemt deel aan sport- en beweegscan 

Het voltallige gemeentepersoneel van Koksijde wordt in februari uitgenodigd om deel te nemen aan een 

sport- en beweegscan. In samenwerking met Sport Vlaanderen peilt de sportdienst daarmee naar het 

sport- en beweeggedrag van elk personeelslid. Met 30 vragen wordt onderzocht hoe de werknemers 

bewegen en sporten en hoe ze hun woon-werkverkeer afleggen. Na het afsluiten van de enquête komt 

Sport Vlaanderen de resultaten toelichten. Zo krijgt het gemeentebestuur een duidelijk beeld van hoe de 

werknemers sporten en bewegen. En wat ze verwachten van hun werkgever op dat gebied in de 

toekomst. Daarmee wil het gemeentebestuur aan de slag om de werkomgeving voor iedereen gezonder 

te maken en samen te streven naar fitte werknemers. Gezonde voornemens voor 2019 dus! 

 

mailto:sportdienst@koksijde.be
mailto:dehandbiker@live.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
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Sportdienst zoekt monitoren 

In de paas- en zomervakantie van 2019 biedt de sportdienst weer heel wat sportkampen aan. En daarom 

zoeken ze: 

• Studenten of enthousiastelingen om de kleutersportkampen te begeleiden. Vereisten: minimum 

17 jaar, middelbaar afgerond eind juni 2019 en ervaring in het werken met jonge kinderen, bv. 

speelpleinwerking of lesgever in een sportclub  

• Studenten of leerkrachten lichamelijke opvoeding voor de sportkampen voor lager onderwijs 

(minstens 2e jaar bachelor LO/sport)  

 

Is dit iets voor jou? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de sportdienst. 

 

Beeld sportmonitor 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:sportdienst@koksijde.be
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Invisible – een dansvoorstelling tussen tederheid en gevaar  

 

Kabinet k & Het Paleis brengen Invisible op vrijdag 15 februari om 20 uur in het c.c. CasinoKoksijde. 

Iemand stelt een vraag. Ongedurig, vol verlangen. Een wereld die zwijgt. Onverschillig en verpletterend. 

Maar er is ook het leven dat steeds weer de bovenhand neemt, hoe dan ook. 

 

Invisible, gecreëerd met zeven dansers van verschillende generaties, stelt de vraag naar wat het doet 

met een mens als hij zijn ijkpunten verliest. Een voorstelling over loutering, hoop en troost. Hoe we 

dansen op het slappe koord tussen alles en niets. Hoe we fluiten in het donker. Nergens wordt echter 

expliciet verteld waarover de voorstelling gaat. Kinderen interpreteren de vele lagen op een andere 

manier dan volwassenen. Daarom is deze voorstelling geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar. 

 

Wanhoop, leegte, maar ook hoop en zingeving.  

“Uit een wasteil vist een man een kind op. Hij drukt haar natte lijfje tegen zich aan, maar als een aal glipt 

ze telkens door zijn vingers. Net zo wankel zijn de twee andere volwassenen en drie kinderen die uit een 

gigantisch fort van wol tevoorschijn springen. Het decor lijkt op een kamp, maar ook op een 

begraafplaats, een berg vol overblijfselen. Krampachtig probeert het zevental elkaar te omarmen, maar 

de grond zakt steeds onder hun voeten weg. De kleintjes eisen bescherming en geborgenheid, maar in 

deze wereld is er geen houvast meer. Verwoed springen ze in de nek van de ouderen, klampen ze zich 

vast aan hun broekspijp, maar ze worden hardhandig afgeschud. Verlaten.” – De Standaard 

 

“Invisible dompelt je onder in razende donkerte om, uiteindelijk, te troosten met een slotscène die barst 

van de hoop. Als een arm waaraan je veilig kan hangen, tijdens het tollen door het leven.” - Knack 

 

“De voorstelling is opgebouwd in drie delen: een triest, een vrolijk en een meer troostend gedeelte. Ik 

voel me heel dicht bij wat er in elk deel gebeurt. Ik voel me helemaal in de wolken. En dat is leuk, want 

ik ben iemand die heel graag alles loskoppelt en helemaal in dromenland zit.” – Naïm, 11 jaar, danser. 

 

Tickets koop je voor 14 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan krijg je een ticket voor 11 euro. 

Info en tickets: www.casinokoksijde.be - 058 53 29 99 

 

Foto’s © Kurt Van der Elst 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.casinokoksijde.be/
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Melk, honing, kerosine: op reis naar de gelukkigste en 
ongelukkigste plaatsen ter wereld - Lezing door Jan De 
Deken  

 

Wat maakt mensen gelukkig? Of juist ongelukkig? Daar geeft Jan De Deken op donderdag 28 februari 

een antwoord op.  

Jan reisde naar elf uithoeken op zes continenten om uit te zoeken wat mensen (on)gelukkig maakt. Hij 

was te gast bij sloppenwijkbewoners in het door oorlog verscheurde Oost-Congo. Hij bezocht een West-

Vlaamse zakenman in de Australische bush, vulkaanbewoners in Hawaï en een Rwandees gezin dat zich 

een weg naar de middenklasse baant. En hij ontmoette veel gelukzoekers die geloven dat verlossing 

elders ligt dan thuis. 

Onderweg verdiepte Jan De Deken zich in wetenschappelijk geluksonderzoek en vroeg hij aan honderden 

mensen wat hen gelukkig maakt. Met humor en een kritische blik doorprikt De Deken clichés en belicht 

hij de tekortkomingen van internationale geluksonderzoeken. Die zijn vaak geschreven met een westerse 

bril en houden niet stand in andere culturen. 

 

Koksijdse roots 

Jan De Deken reist sinds 2010 de wereld rond op zoek naar opmerkelijke verhalen. Hij werkte als 

freelancecorrespondent en schreef reportages vanuit meer dan dertig landen, waaronder Nigeria, Zuid-

Afrika, de Filipijnen, China, Bulgarije en de Verenigde Staten. Zijn reportages verschenen in Knack, De 

Standaard, De Morgen en De Correspondent. Hij levert ook bijdragen aan Radio 1. Jan groeide overigens 

op in Koksijde. 

 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op donderdag 28 februari, van 19 tot 21 uur, in de bibliotheek. Inschrijven aan de 

balie van de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. Leden van de bib betalen 3 euro, niet-leden 6 euro. 

 

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

 

Beeld Jan De deken (© Marianne Hommersom) 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:bibactiviteiten@koksijde.be
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Yoga in het museum 
Kom op zondag naar het NAVIGO-museum voor een bijzondere yogales. Bij de aquariums, tussen de 

nieuwsgierige vissen, brengen we samen lichaam en geest tot rust. Kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom als 

een volwassene ze begeleidt. De les wordt zo georganiseerd dat ook volwassenen aan hun trekken 

komen.  

 

Zondag 10, 17 en 24 februari, 10 en 17 maart, telkens van 14.30 tot 15.30 uur.  

 

Voorzie zelf yogamatje, kussentje, deken en eventueel yogablokjes. De kostprijs bedraagt 7 euro. Schrijf 

je best op voorhand in.  

 

Info en inschrijven:  

058 51 24 68  

onthaal@navigomuseum.be 

www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:onthaal@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Familie@NAVIGO in de krokusvakantie 
Vrijdagen in de schoolvakantie zijn het perfecte moment om met je hele gezin naar het museum te 

trekken. We spreken af om 14.30 uur voor een toffe workshop voor kinderen. Op hetzelfde moment vindt 

een thematische rondleiding voor volwassenen plaats. Uiteraard kunnen ook individuele bezoekers 

deelnemen aan de rondleiding of de workshop. 

 

Vis aan de lijn: 8 maart om 14.30 uur:  

Thematische rondleiding Duurzame visserij, gids inbegrepen in toegangsticket 

Workshop Vis aan de lijn voor kinderen van 6 tot 9 jaar. De kinderen maken een vismobile. De kostprijs 

bedraagt 2 euro. Schrijf je best vooraf in: 058 51 24 68 – onthaal@navigomuseum. 

 

Tips:  

Zaterdag 2 maart: Open Museumdag  

Dit betekent gratis toegang voor iedereen! Het ideale moment om familie of vrienden die niet in Koksijde 

wonen, kennis te laten maken met het museum.  

 

Op dinsdag 5 maart is er om 14.30 uur een Franstalige rondleiding inbegrepen in het toegangsticket. Het 

thema is Les soins de santé dans la communauté de pêcheurs.  

 

Beeld © Marc Wallican voor NAVIGO-museum 

 

Info en inschrijven:  

058 51 24 68  

onthaal@navigomuseum.be 

www.navigomuseum.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:onthaal@navigomuseum.be
http://www.navigomuseum.be/
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Nieuw: gerestaureerd schilderij van laatste Duinenmonnik in 
collectie Abdijmuseum  

Niklaas De Roover (1750-1833). Dat is de man die afgebeeld staat op dit schilderij. Hij was de laatste 

monnik van de abdij Ten Duinen die al sinds de 17de eeuw verhuisd was naar Brugge. Dit schilderij werd 

overgekocht door het Koksijdse gemeentebestuur van de Karmelietessen in Brugge.  

 

Geschiedenis van het schilderij 

Hoewel we het raden hebben naar de kunstenaar, weten we toch heel wat 

over het schilderij. Het portret dateert uit 1914. En is een kopie van een 

originele tekening door J. Ducq in 1822, waarbij de 71-jarige monnik zittend 

afgebeeld wordt met in de hand een gebedsboek. Onderaan luidt de vertaling 

van het tekstbordje: Heer Nicolaas De Roover, laatste overblijvende van de 

abdij Ten Duinen, gaf ons dit klooster (de Karmelietessen planden in 1830 een 

nieuw klooster en De Roover betaalde daarvoor 20.000 fr., n.v.d.r.), ingericht 

op 06 maart 1833. Dezelfde dag droeg de eerwaarde heer er het Heilige 

Sacrament op en dat was van zijn leven het laatst. Dit schilderij stelt hem voor op 71-jarige leeftijd. 

 

Toestand en Restauratie  

De verflaag van het schilderij was in slechte staat en er werd beslist om die zo snel mogelijk te laten 

restaureren. Eerst werden het schilderij en de lijst behandeld tegen houtworm. Daarna volgde een fixatie 

van de loskomende verflaag en het verwijderen en opnieuw aanbrengen van het vernis. Het eindresultaat 

oogt veel levendiger en frisser dan voorheen. Sinds midden december is het schilderij terug in het 

Abdijmuseum, dat het werk ook digitaal ontsluit via de online erfgoedbank Erfgoedinzicht.be. Uiteraard 

wordt het in de toekomst ook tentoongesteld, bijvoorbeeld tijdens tijdelijke expo’s.  

 

Info: 058 53 29 50 – abdijmuseum@koksijde.be – www.tenduinen.be  

 

Beeld schilderij 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
http://www.tenduinen.be/
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De Duinenabdij is niet in één dag gebouwd. Of toch?  

Kom op woensdag 6 maart om 14.30 uur naar het Abdijmuseum voor een nieuwe Familie@TenDuinen 

activiteit rond de bouw van de Duinenabdij. Want dat was toch een gigantisch middeleeuws bouwproject? 

We kunnen alleen maar dromen over hoe het er vroeger écht heeft uitgezien. De abdij heropbouwen, zit 

er helaas niet in. Of toch? Waarom niet een poging doen met KAPLA ® bouwplankjes? Het Abdijmuseum 

daagt kinderen en hun ouder(s) uit om hiermee abdijconstructies te bouwen. 

 

Dankzij een korte inleiding krijg je een idee hoe de abdij eruitzag en welke inspanningen het heeft 

gevraagd om die op het zand van de Koksijdse duinen te bouwen. Daarna bouw je in groepjes enkele 

constructies van de abdij. 

 

Praktisch:  

Toegankelijk voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Minstens één volwassene schrijft zich in samen met je 

kind/kinderen. Vooraf inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50 want de plaatsen zijn 

beperkt. Een ticket voor een volwassene kost 7 euro. Een kind betaalt 5 euro. Duur: ongeveer 2 uur. 

 

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 
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Familiedag Farewell Sea King 

Op donderdag 7 maart 2019, van 14 tot 17 uur, organiseert de luchtmachtbasis van Koksijde een 

speciale familiedag. Deze staat niet alleen open voor het personeel van 1W/BKOKS, maar uitzonderlijk 

ook voor alle inwoners van Koksijde. Je allerlaatste kans om de Sea King te bewonderen. 

De drie types toestellen, Sea King, NH90 en Alouette III, zullen naast elkaar opgesteld staan, zodat je 

naar hartenlust foto’s kunt nemen. 

 

Reddingsdiensten paraat 

Heel wat reddingsdiensten zullen aanwezig zijn met een infostand: noodnummer 112, het Maritiem 

Informatiekruispunt (MIK), het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), de Intercommunale 

Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), VLOOT, de Scheepvaartpolitie Kust en de brandweer. 

Dankzij Galileo beleef je Search And Rescue op een unieke manier in 3D. 

 

Er is ook heel wat kinderanimatie voorzien en elke bezoeker krijgt een klein aandenken aan de Sea King. 

De Basis zal die dag toegankelijk zijn via de Veurnestraat. De toegang is gratis. 

 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Concert Paul Bruna  

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

Bruna. Hij wordt begeleid door het showorkest de Forever Band. Zangeres Mieke D. en showkorps El 

Fuerte vervolledigen het podium. Het concert start om 14.30 uur, maar vanaf 13 uur raak je al binnen. 

 

Praktisch 

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

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

 

Info en tickets: 0487 76 89 70 of 0476 43 29 94 – deschrijver.heidi@telenet.be 

 

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

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

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

 

mailto:–%20deschrijver.heidi@telenet.be
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Erfgoeddag zoekt hulp 

Spreek jij vloeiend ons sappig Koksijdse dialect? En ben je daar ook erg trots op? Dan is de dienst 

Cultuur op zoek naar jou.  

Op zondag 28 april neemt Koksijde opnieuw deel aan de Erfgoeddag. Het thema van deze editie Hoe 

maakt u het? vertaalde de dienst Cultuur naar het West-Vlaamse Oewist mee joen? Een vraag die we 

dagelijks stellen uit interesse in iemand anders. Het dialect verbindt ons, is ingebed in ons dagelijks leven 

en is van alle tijden. Het maakt deel uit van ons erfgoed.  

 
Oproep 

Op zondag 28 april organiseren de diensten Cultuur en Erfgoed en de dienst Archief van de gemeente 

Koksijde samen met het dialectgenootschap Bachtn de Kuupe een evenement waarbij het Koksijdse 

dialect centraal staat.  

 

De organisatie zoekt:  

• oude documenten, affiches, brieven of postkaarten opgemaakt in het Koksijdse dialect. Alle 

documenten krijg je na 28 april in dezelfde staat terug.  

• mensen die op Erfgoeddag een kort optreden verzorgen (een gedicht voordragen, een liedje 

zingen, rappen) in het Koksijdse dialect.  

 

Het volledige programma van de Koksijdse Erfgoeddag wordt later nog meegedeeld.   

 

Info en inzendingen: dienst Cultuur en Erfgoed - cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugddienst zoekt gepassioneerde drummer  

Ben jij een drummer met een aantal jaar ervaring? En wil je graag jouw talent doorgeven aan anderen? 

Dan ben je bij de jeugddienst aan het juiste adres.  

Wat? 

Je geeft individueel les aan leerlingen van jeugddienst de Pit. 

Waar? 

De jeugddienst heeft zowel ruimte als drumtoestellen ter beschikking. Lesgeven mag zelfs - in 

samenspraak - bij de leerling thuis plaatsvinden. 

Hoeveel? 

Je geeft les op een zelf gekozen moment, op vrijwillige basis, met vrijwilligersvergoeding afhankelijk van 

je prestaties. 

 

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

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Speelpleinwerking de Speelveugel zoekt monitoren  

Ben je goed met kinderen, creatief en wil je graag een centje bijverdienen? Neem dan snel contact op 

met de jeugddienst. 

Voorwaarde is wel dat je een cursus tot monitor hebt gevolgd of meer dan een jaar ervaring hebt als 

leider in een jeugdbeweging.  

 

Nieuw: sinds dit jaar is de leeftijdsgrens verlaagd en mag je ook monitor worden het jaar dat je 17 

wordt. Vier je bv. in november 2019 je 17de verjaardag? Dien dan je kandidatuur in. 

 

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

 

Beeld: foto speelpleinwerking 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tweedehandsbeurs voor kinderitems  
Op zaterdag 2 maart organiseert de Gezinsbond een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderkleding, 

speelgoed, kinderuitzet, kinderwagens, kinderfietsen en kinderboeken. De beurs loopt van 9.30 tot 15 

uur. De verkoper staat zelf in voor de verkoop en krijgt twee tafels van 75 cm op 130 cm ter beschikking. 

Leden van de gezinsbond betalen 15 euro standgeld, niet-leden 35 euro. Inschrijven vanaf 1 februari 

voor leden van de Gezinsbond, niet-leden vanaf 16 februari. Locatie : Kerkepannezaal, Strandlaan 128, 

Sint-Idesbald. 

 

Info en inschrijven: marc.ryckewaert@skynet.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Pas op voor vriendschapsfraude 

Fraude komt overal voor. Ook op sociale media en datingsites. Vaak lijken oplichters zó betrouwbaar, dat 

het niet eens zo moeilijk is om met iemands geld te gaan lopen. Ze proberen mensen in de val te lokken 

door een vertrouwensband op te bouwen en in te spelen op gevoelens. Maar uiteindelijk vragen ze om 

geschenken, persoonlijke gegevens en vooral: geld. 

 

Vorig jaar ontving de FOD Economie al 382 meldingen over vriendschapsfraude. In meer dan de helft van 

de gevallen betaalden de slachtoffers aan de oplichters, in totaal voor een bedrag van bijna 4 miljoen 

euro. In één geval verloor het slachtoffer zelfs 500.000 euro. 

 

Daarom voert de FOD Economie een campagne om burgers te sensibiliseren en te waarschuwen voor de 

valkuilen van vriendschapsfraude.  

 

Help online oplichting mee voorkomen 

Deel het nieuwsbericht met vier concrete tips om niet in de val te lopen: news.economie.fgov.be/169908-

oprechte-liefde-of-bedrog-laat-je-niet-vangen  

 

Info: www.temooiomwaartezijn.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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