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Datum  

Persoverzicht 

februari 2020 

21/01/2020  

  

Contact & meer info  
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Persuitnodigingen 

 

• Zaterdag 8 februari 2020 om 10.30 uur: huldiging 5 jaar Davidsfonds De Doornpanne 

Na een jarenlange goede samenwerking en overleg tussen beide Davidsfondsafdelingen 

Koksijde en Oostduinkerke-Wulpen werden ze samengevoegd tot een dynamisch team en 

treden ze naar voor als één nieuwe afdeling: “De Doornpanne”. Nu 5 jaar later vieren ze hun 

eerste lustrumfeest. Voor deze gelegenheid worden ze ontvangen in het gemeentehuis (raadzaal 

Kokpit). 

 

• Maandag 10 februari om 11 uur persmoment Vlaanderen Wandelt in Koksijde.  

Vlaanderen Wandelt vindt voor de eerste keer plaats in Koksijde op zondag 26 april. Die dag zet 

Wandelsport Vlaanderen vzw, sterk geruggensteund door Wandelclub Nieuwpoort en Lokaal 

Bestuur Koksijde, de recreatieve wandelsport in de kijker. 

Praktische info: www.vlaanderenwandelt.be/koksijde.  

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 5 februari as. liefst per mail via 

info@vlaanderenwandelt.be.  

 

 

  
 => persuitnodiging Vlaanderen Wandelt in bijlage 

 

 

• Maandag 17 februari om 19.00 uur: gemeenteraad 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.vlaanderenwandelt.be/koksijde
mailto:info@vlaanderenwandelt.be
http://www.vlaanderenwandelt.be/koksijde
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In de kijker 

 

• Opbrengst concert Koninklijk Muziekkapel van de Gidsen voor Koksifood 

Naar aanleiding van het peterschap tussen de gemeente Koksijde-Oostduinkerke en de 

Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen organiseerde de gemeente op 7 november 2019 een uniek 

concert in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk. Traditiegetrouw gaat de opbrengst van het 

concert naar een goed doel. Dit keer koos de gemeente voor het project Koksifood van het 

Sociaal Huis Koksijde. 

Op maandag 20 januari werd een mooie cheque van 1.600 euro overhandigd aan Koksifood.  

 

 Het project is een samenwerking tussen het Sociaal Huis en Carrefour Koksijde. Koksifood wil 

 niet-verkochte producten ophalen en deze herverdelen aan mensen die hier het meest nood aan 

 hebben. Drie keer per week verdeelt die vereniging voedsel van lokale  handelaars aan cliënten 

 van het Sociaal Huis. Koksifood helpt niet enkel kwetsbare gezinnen, het biedt eveneens een 

 oplossing voor niet-verkochte producten en zo wordt er gewerkt aan een duurzamere wereld. 

=> foto Koksifood cheque SOF 6643 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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George Grard en Paul Delvaux vertellen het verhaal van hun 
vriendschap 

In de verschillende zalen van het museum gaan de beelden van Grard een intieme dialoog aan met de 

schilderijen van Delvaux. Dat leidt tot een boeiend verhaal over een artistieke vriendschap tussen twee 

grootmeesters van de Belgische kunst. 

Elk jaar focust het Paul Delvaux Museum op een nieuw thema. In 2020 is dat de sterke band tussen Paul 

Delvaux en Georges Grard.  

 

Tip: in de ruimte A place to be seen – waar telkens een hedendaagse kunstenaar aan bod komt – 

exposeert de Stichting het eigenzinnige en vernieuwende plastisch werk van Chantal Grard.  

 

Verlengd wegens groot succes 

De tentoonstelling, gewijd aan de magistrale fresco’s van Delvaux voor het huis van Gilbert Périer, blijft 

langer open. Een mooie gelegenheid om je onder te dompelen in de antieke wereld van de meester. 

 

Trainworld: een aanrader 

Bezoek de expo Trainworld in Brussel. De permanente collectie van het museum gaat in dialoog met 

werken van Paul Delvaux. Meer info: www.trainworld.be.  

 

Info: www.delvauxmuseum.be – info@delvauxmuseum.be – 058 52 12 29  

Beeld © Vincent Everarts 

 

Een overzicht van de lopende tentoonstellingen vind je op www.koksijde.be/tentoonstellingen 

 

Info:  

Dienst Cultuur & Erfgoed  

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

 
  

http://www.koksijde.be/tentoonstellingen
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Koksijde is bloemen- en bijenvriendelijke gemeente  
 

Koksijde laat het zoemen met bloemen 

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) bekroonde Koksijde eind december met de titel van 

bloemen – én bijenvriendelijke gemeente. Dat gebeurde met het maximum van de score (drie bloemen - 

en drie bijensymbolen).  

De jury die al jarenlang onze gemeentelijke bloemenpracht komt keuren, wist de extra inspanningen om 

de solitaire bijen, hommels en honingbijen in de kijker te zetten, zeer te smaken.  

Naast Koksijde behaalden vijf andere Vlaamse gemeenten eenzelfde quotering (Beveren, Diksmuide, 

Genk, Hasselt en Roeselare). 

 

Info:  

Ides Leys – diensthoofd Groendienst 

T. 058/53.28.81   – ides.leys@koksijde.be 

Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

T. 058/ 53 30 96 – jan.vandromme@koksijde.be 

 

Foto met Dorine Geerssens (schepen van Openbaar groen), schepenen Lander Van Hove en Ivan Vancayseele,  Ides 

Leys (diensthoofd groendienst), Jan Vandromme (dienst Milieu & Duurzame Ontwikkeling) en Patrick Slambrouck 

(teamverantwoordelijke groen) met een delegatie van de groendienst. 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:ides.leys@koksijde.be
mailto:jan.vandromme@koksijde.be
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Koksijde wil graf en grafteken Louis Artan definitief 
beschermen  

De Vlaamse regering gaat in op de vraag van Lokaal Bestuur Koksijde tot bescherming van het graf en 

het grafteken van Louis Artan. Dat graf ligt op de begraafplaats van Oostduinkerke en is voorlopig als 

monument beschermd. 

 

Louis Artan de Saint-Martin (1837-1890) wordt beschouwd als de vernieuwer van het maritiem landschap 

in de schilderkunst. Hij was één van de grondleggers van het pleinairisme (schilderen in openlucht, red.) 

en het impressionisme in de Belgische landschapsschilderkunst. Het grafteken is een ontwerp van Victor 

Horta, één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de art nouveau. Het bronzen reliëf werd 

gemaakt door beeldhouwer Charles Van der Stappen.  

 

Om het graf definitief te beschermen is nog een openbaar onderzoek nodig. Kijk het beschermingsdossier 

voor 15 februari in (bij de dienst Cultuur & Erfgoed). Heb je opmerkingen of bezwaren? Stuur die ook 

voor 15 februari naar onroerenderfgoed@koksijde.be of per post naar het college van burgemeester en 

schepenen, Zeelaan 303, 8670 Koksijde.  

 

Info: www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente  

Beeld: grafmonument naast de tekst 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Openbare werken 

 

• Op donderdag 30 januari 2020 zal de Vrijheidstraat voor alle doorgaand verkeer 

worden afgesloten vanaf de Leopold II Laan tot de Schepenstraat. 
Er is een omleiding voorzien via de Schepenstraat – Piet Verhaertstraat - Leopold II Laan. 

Reden is dat er een mobiele kraan de weg zal versperren voor de afbraak van een torenkraan. 

Plaatselijk verkeer is toegelaten. 

=> Beeld: openbare werken – 30 jan. Vrijheidstraat 

 

• Van 3 tot 7 februari 2020 wordt de Duinparklaan voor beide richtingen afgesloten 

tussen de Oostlaan en het Mereldreef/Victor Demeyerelaan wegens rioleringswerken. 
Plaatselijk verkeer is mogelijk met een maximum van 7,5 Ton. Er wordt een omleiding voorzien 

via de Leopold II Laan en de Albert I Laan. 

=> Beeld: openbare werken – 3-7 feb. wegomlegging omleiding Duinparklaan 
 

• IWVA voert van 5 tot 14 februari 2020 werken uit op de Koninklijke Baan. 

De in het voorjaar aangelegde leiding zal worden overgekoppeld op de woningen waarbij de 

Koninklijke Baan volledig zal worden afgesloten tussen de Jacob Jordaenstraat en de Kursaallaan 

in de richting van De Panne. De kant komende van De Panne zal geen hinder ondervinden. 

Er wordt een 1ste grote suggestieve omleiding voorzien vanaf de verkeerslichten in 

Oostduinkerke-Bad. Deze loopt via Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Dorp. 

Een 2de kleinere omleiding wordt voorzien thv de verkeerslichten aan de Lejeunelaan, via de 

Lejeunelaan zelf en Albert Bliecklaan. Vanaf de Lejeunelaan tot aan de werken is max. 

toegestane massa 3,5 Ton met UPV (Uitzonderlijk Plaatselijk Verkeer) voor leveringen van 

goederen. Handelaars blijven bereikbaar. 

Een 3de en plaatselijke omleiding thv de werken is voorzien via de Maurice Bliecklaan – 

Westendelaan en Duinbergenstraat. Ook met max. toegelaten massa van 3,5 ton met UPV voor 

leveringen van goederen. 

=> Beeld: Openbare werken – 5-14 feb. Werken IWVA Kon. Baan (3 plannen) 

 

• De groendienst van Koksijde voert van 10 tot 13 februari werken uit in de  
St.-Idesbaldusstraat te Veurne op het rijvak komende van Veurne richting Koksijde (kant 

vliegveld) net voorbij het station. 
Richting Koksijde is een wegversmalling voorzien waarbij alle verkeer op het middenvak moet. 

Fietsers moeten op de rijweg, waardoor er een snelheidsbeperking van 30km/u wordt ingesteld 

richting Koksijde. 

Het verkeer richting Veurne heeft normale doorgang, de bussen op de middenstrook zullen op de 

rechterrijstrook moeten invoegen. 

=> Beeld: openbare werken – 10-13 feb – groendienst – St.-Idesbaldusstraat 

 

• Onder voorbehoud zal op 17 februari de IWVA van start gaan met het vervangen van 

gietijzeren leidingen in verschillende straten te St.-Idesbald. 

De werken zullen in verschillende straten plaatsvinden en starten in de Smeyerslaan. 

Daarna is het de beurt aan de Dwarsstraat, Prins Boudewijnlaan, K. van de Woestijnestraat en 

Kroonlaan. 
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In een later fase komt ook de Koninginnelaan, Tennislaan, Brialmontlaan, Vuurkruisenlaan, 

Goudendalstraat, Koornbloemstraat, Resedaslaan, Maj. d’Hooghelaan en Duinkranslaan tussen 

Charles Leyslaan en Tennislaan. 

Tijdens de werken zullen smallere straatjes worden afgesloten met een kleine omleiding en is 

uitgezonderd plaatselijk verkeer toegelaten. 

Eerst worden de leidingen vernieuwd waarbij een sleuf in de berm moet worden gemaakt. Daarna 

moeten de woningen worden overgekoppeld op de nieuwe leiding waardoor er plaatselijk putten 

moeten worden gemaakt. 

Hoewel de aannemer de nodige aandacht zal schenken om de toegang tot de woningen te 

verzekeren, zullen deze werken onvermijdelijke hinder met zich meebrengen en wordt er op enig 

begrip van de bewoners gerekend. 

=> Beeld: Openbare werken – 17 feb. werken IWVA St.-Idesbald 

 

Opgepast: geplande data zijn onder voorbehoud en kunnen altijd opschuiven door 

weersomstandigheden 

 

Meer info:  

Technisch Bureau 

058 53 34 35 

technischbureau@koksijde.be 

www.koksijde.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:technischbureau@koksijde.be
http://www.koksijde.be/mobiliteit-en-wegenwerken/wegenwerken
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Openbare aanbesteding met opbod  
 

Het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde gaat op maandag 24 februari in 

openbare zitting over tot een open aanbesteding met opbod. De zitting vindt plaats om 14 uur in de Abt 

Eliaszaal van het gemeentehuis.  

 

Recht tot uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk in Koksijde, ter 

hoogte van Prins Albertplein en in Oostduinkerke, ter hoogte van Trumelet Faberstraat – 

periode 2020-2022 

 

De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 20 februari 

2020 (datum poststempel geldt als bewijs) onder dubbele en gesloten omslag. Op de binnenomslag 

vermeld je: Uitbating van trampolinestructuren op het strand naast de Zeedijk in Koksijde en/of 

Oostduinkerke periode 2020-2022. Richt je aanbieding aan het college van burgemeester en schepenen 

van Lokaal Bestuur Koksijde, Zeelaan 303, 8670 Koksijde. Volg de richtlijnen op het 

inschrijvingsformulier en de voorwaarden uit het lastenboek. 

Vraag het lastenboek en het inschrijvingsformulier op bij de dienst Secretarie: info@koksijde.be of via 

www.koksijde.be/concessies. 

 

Info: dienst Secretarie – 058 53 30 33 – info@koksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Ticketverkoop voor tweede editie Night of the Proms 
Summer Edition overdonderend succes 

 

De tickets voor dit concert vlogen de deur uit! Op één maand tijd werden 7000 tickets verkocht. De 

populariteit van lokale held, Ozark Henry, heeft hier zeker aan bijgedragen. 
 

Kon je geen ticket bemachtigen? En wil je er toch graag bij zijn? Niet wanhopen. Lokaal Bestuur Koksijde 

zoekt naar oplossingen om nog meer mensen te laten genieten van dit muzikaal spektakel. 

 

Heb je interesse in één of meerdere tickets?  

Schrijf je dan in op de wachtlijst. Stuur een mail naar toerisme@koksijde.be met deze informatie: naam, 

e-mailadres, telefoonnummer en het aantal kaarten met specificatie van de categorie (zie onderaan). 

Telefonisch kan je contact opnemen op het nummer 058 51 29 10. 

 
 

Ticketprijzen: 49 euro voor zitplaatsen op de frontale tribune en de stoelen op het middenplein,  

44 euro voor zitplaatsen op beide zijtribunes, 34 euro voor mindervaliden en 29 euro voor staanplaatsen 

op het middenplein 

 

Info en ticketverkoop via www.visitkoksijde.be/notp.  
 

Beeld: campagnebeeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Trotseer de koude zee en steun het goede doel 

Plons samen met je lief, partner, vrienden en familie het koude zeewater in en steun het goede doel. De 

opbrengst gaat integraal naar de vzw Kiekafobee die in Koksijde  appartementen huurt om 

kinderkankerpatiëntjes een onbezorgde vakantie te bezorgen.  

 

Programma: 

11 uur: knuffeloptocht met Jong El Fuerte en majorettekorps Va et Vient 
12.30 uur: 't Westvlams Gemiengeld Vintekoor 

14 uur: zumba en opwarming op het strand 

14.30 uur: knuffelduik en Paradekorps El Fuerte 

16 uur: optreden van de Faute Bendt 

18.30 uur: groot liefdesvuurwerk 

 

Nieuw: Trouw voor 1 dag 

Tijdens de Knuffelduik trouw je voor één dag onder een romantisch prieeltje in het bijzijn van een 

priester. Een fotograaf legt jullie moment vast.  
 

Praktisch 

Kom op zaterdag 8 februari naar het strand van Oostduinkerke voor de romantische Knuffelduik. Trek 

je partner, zus/broer, kennis of buur uit de zetel en schrijf je nu in: www.visitkoksijde.be/knuffelduik.  

Ter plaatse inschrijven mag ook vanaf 10 uur in het toeristisch infokantoor op het Astridplein. Deelname 

5 euro.  

 

Organisatie: VVV/dienst Toerisme, vzw Kiekafobee en handelaarsbond Oostduinkerke-Bad, met 

medewerking van IKWV, Rode Kruis, vrijwilligers en verenigingen. 

 

Beeld: knuffelduik 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 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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Vier jouw Valentijn in het water 

Kom op zondag 9 februari naar Zwem- & recreatiebad Hoge Blekker. Geniet van een verfrissende 

zwembeurt of ontspan je in de whirlpool. Daarna krijg je een ontbijt bij kaarslicht in de cafetaria.  

 

Reserveer vandaag nog je ontbijt: 058 51 60 03. Prijs? Volwassenen betalen 12 euro en kinderen 7 euro 

(1 euro gaat telkens naar Levensloop Koksijde). Het zwembad is uitzonderlijk open om 8 uur.  
 

Info: www.koksijde.be/zwembaden 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zeelaan verandert in een Chaussée D’Amour 

Zin in een unieke shoppingbeleving? Kom op zaterdag 15 februari naar de Zeelaan in Koksijde-Bad, 

want die wordt omgetoverd in een Chaussée d’Amour met burleske optredens, lingerieshows én een 

vleugje pikant. 

 

Programma (van 16 tot 19 uur) 

• romantische straatanimatie  

• initiaties koppeldansen o.l.v. Davy Brocatus (bekend van Dancing with the stars op VTM) 

• pittige etalages 

• leuke attenties bij de handelaars 

• gratis romantische rit op de rupsmolen 

 

 

Het volledige programma vind je op visitkoksijde.be 

Beeld: chaussee d’amour 

 
Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 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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Zet je feestneus op - Carnaval in Koksijde-Oostduinkerke 

Van 15 tot 26 februari is het toegelaten om je zotste verkleedkledij uit de kast te halen, want dan vieren 

we carnaval in Koksijde-Oostduinkerke. Wat denk je? Acht outfits voor acht activiteiten?  

 

Programma 
• Zaterdag 15 februari: 14-17 uur, Kindercarnavalsfeest met verkiezing Jeugdprinsenpaar, Witte 

Burg 

• Zaterdag 15 februari: 19 uur, aanstelling Prins Carnaval en Seniorenprinsenpaar, cafetaria 

Sporthal Hazebeek + rondgang Oostduinkerke-Dorp 

• Zaterdag 22 februari: 11 uur, ontvangst van alle carnavalsvertegenwoordigers op het 

gemeentehuis 

• Zondag 23 februari: 14.30 uur, Carnavalsstoet, Oostduinkerke (parcours: Bad naar Dorp) 

• Zondag 23 februari: 21 uur, uitreiking publieksprijzen, café ‘t Visserswelzijn 

• Dinsdag 25 februari: 20 uur, Vette Dinsdag maskerade, cafés Oostduinkerke-Dorp, inschrijven 

cafetaria Sporthal Hazebeek, prijsuitreiking om 1 uur in café ‘t Oeksje 

• Woensdag 26 februari: 14 uur, Kindercarnavalsstoet, Koksijde (parcours: Dorp naar Bad, start 

aan Oud Schooltje) 

• Woensdag 26 februari: 15-17 uur, kinderanimatie, feestzaal cultuurcentrum CasinoKoksijde 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jan en Robert voltooien Winterse orgelmatinees 

In de reeks Winterse orgelmatinees presenteert Orgelkring Koksijde op zondag 23 februari om 11 uur in 

de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk zijn laatste concert van het seizoen. Organisten Jan Vermeire en 

Robert Hostyn spelen vierhandige en viervoetige werken. Het wordt een toegankelijk en spetterend 

programma. Een unieke kans om deze heerlijke muziek te smaken. Gratis toegang. 

 

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

 

Beeld Jan en Robert 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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NAVIGO- en Abdijmuseum terug open  

Na een korte winterpauze waarin de musea een grondige winterschoonmaak kregen, zijn het NAVIGO-

museum en het Abdijmuseum Ten Duinen terug open.  

 

Maak van de krokusvakantie je museumvakantie 
Geen betere schoolvakantie dan de krokusvakantie om een museum te ontdekken. Reserveer snel je 

plaats en kom af met je hele gezin. Wie weet, test jij het spiksplinternieuw familieparcours. 

 

Mis je blik achter de schermen van de aquaria niet 
Duik mee in de onderwaterwereld van de zee en ontdek wat je nog niet wist over onze 

Noordzeebewoners. Kinderen gaan samen met de (groot-)ouders actief aan de slag. Van horen, zien en 

voelen tot het uitvoeren van leuke proefjes. 

Praktisch 

De workshop vindt plaats op dinsdag 25 februari van 14.30 tot 16 uur. Bedoeld voor gezinnen met 

kinderen vanaf 6 jaar. Schrijf je vandaag in via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 34 68.  

 

Kriebelende sprotjes op buggytour 
Met de allerkleinsten naar het museum? Geen probleem. Kom met je kleine spruit op ontdekking. Van 

horen, zien en voelen, tot kruipen en rollebollen.  

Praktisch 

De buggytour vindt plaats op woensdag 26 februari van 10.30 tot 12 uur. Voor peuters van 1,5 tot 3 

jaar en hun (groot-)ouders. Gratis voor inwoners. Schrijf je nu in via 058 51 24 68 of 

onthaal@navigomuseum.be 

 

familie@NAVIGO op vrijdag  
Op vrijdag in de schoolvakanties organiseert team-NAVIGO een thematische rondleiding Duurzame 

Visserij voor volwassenen. Op hetzelfde moment is er de workshop Gekke snoetjes voor kinderen van 3 

tot 6 jaar: we maken een tof masker en verrassen de ouders na hun museumbezoek!  

Praktisch  

Familie@navigo op vrijdag 28 februari. De rondleiding is inbegrepen in het toegangsticket. Deelname 

aan de workshop kost 2 euro. Schrijf je best op voorhand in via 058 51 24 68 of 

onthaal@navigomuseum.be.  

 

Info: www.navigomuseum.be - onthaal@navigomuseum.be - 058 51 24 68 

 

 

Beeld: © Jan D’hondt 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beleef het in het Abdijmuseum 

Word samen met je (klein)kinderen Indiana Jones 
Trek samen met een gids naar de plaats waar vroeger de grote Duinenabdij stond. Graaf zelf voorwerpen 

op en word archeoloog. Zo ontdek je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag. Daarna ga je naar het 

museum. Verkleed je en treed in de voetsporen van een monnik uit de middeleeuwse abdij. Hoe zag de 

dag van een monnik eruit? Beleef het zelf. 

 

Praktisch  

Op woensdag 26 februari - in de krokusvakantie - organiseert het Abdijmuseum Zandlopers, voor 

kinderen en hun (groot)ouders. Leeftijd: 6-12 jaar. Minstens één (groot)ouder of begeleider vergezelt je 

kind(eren). Gratis voor inwoners. Schrijf je nu al in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50.  

Beeld: ten duinen 

 

Maquette in LEGO®-blokjes blijft nog even staan  
In het Abdijmuseum is de succestentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid afgelopen. Bijna 16.000(!) 

mensen bezochten deze expo. Heb je ze gemist? Dan hebben we goed nieuws, want een groot deel van 

de expo wordt opgenomen in de permanente opstelling.  

Naast heel wat archeologische vondsten, waar vaak een intrigerend verhaal achter schuilt, blijft de 

maquette in LEGO®-blokjes staan. Ontdek alle bouw-weetjes uit de middeleeuwen en val van de ene 

verbazing in de andere. Het grootste bouwproject ooit in Koksijde? Dat is de middeleeuwse Duinenabdij.  

Een andere maquette die blijft staan, is Beset by Stone van Rob Buelens en gemaakt in hout.  

De vriendenkring van het Abdijmuseum Familiares de Dunis kocht het aan en schonk het aan de 

gemeente Koksijde.  

 

Info en openingsuren: www.tenduinen.be 

Beeld© Lambert J. Derenette 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Westhoek Academie Koksijde zet Jan van Eyck in de kijker 
en open binnenkort de deuren 

 

Lezing en uitstap Jan Van Eyck op 12 februari 
“Hier ligt Jan van Eyck… de allerkunstigste meester van schilderijen die in deze Nederlanden geweest is.” 

Deze tekst las je op de grafplaat van Jan van Eyck in de Sint-Donaaskerk in Brugge. Kerk en graf zijn 

verdwenen, maar zijn schilderijen behoren tot de eeuwige schoonheid. 2020 staat in het teken van deze 

man. 

 

Een optische revolutie 

In het museum voor Schone kunsten van Gent loopt de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit. Zes 

eeuwen geleden werkte Jan van Eyck vooral in Gent en Brugge. Hij ontwikkelde een nieuwe techniek en 

zorgde zo voor een optische revolutie, de titel van de tentoonstelling. Zijn schilderijen zijn nu verspreid 

over de wereld en echte topstukken. Bekijk een selectie hiervan in Gent. En natuurlijk ook de achttien 

gerestaureerde panelen van het Lam Gods.  

 
Lezing en uitstap 

Op donderdag 6 februari om 20 uur geeft Jan Florizoone een lezing over Jan van Eyck en de 

tentoonstelling. De lezing is gratis en zonder inschrijving. Op woensdag 12 februari spoort de WAK 

naar Gent voor een bezoek aan deze unieke tentoonstelling. Schrijf je in via het secretariaat. Een ticket 

voor de tentoonstelling kost 25 euro. Deelnemers zorgen zelf voor hun treinticket. 

 

De Westhoek Academie Koksijde zet haar deuren open en blaast stoom uit… 

rond het thema steAm 
Dit jaar werken leerlingen en cursisten samen met hun leerkrachten rond het thema steAm. Bij steAm 

staat de A voor Academie en Art. Tijdens het opendeurweekend maakt de WAK creatieve verbindingen.  

 

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari is er van 14 tot 18 uur heel wat te beleven. Bezoek de ateliers, 

volg een workshop of bekijk de vele kunstwerken. Dorst? Ga naar de bar voor een drankje en een zoete 

lekkernij. Kom binnen langs de ingang aan het rondpunt van het hoofdgebouw en val van de ene 

verrassing in de andere. Mis deze (stoom)boot niet. 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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OTO staat dertig jaar op de planken 

 

Vier theaterbeesten startten in 1989 een amateurgezelschap op: het Onafhankelijk Theater 

Oostduinkerke of kortweg OTO. Ze wilden een eigen koers varen, iets anders doen dan het volkstheater.  

 

Veel repetities in het Wulpens gemeenteschooltje resulteerden in reizende (eigen geschreven) producties 

voor kinderen en volwassenen.  

Toen het gezelschap in 1993 niet meer in het Wulpens schooltje terechtkon en noodgedwongen moest 

repeteren in een kille hangar in Steenkerke, werd het vinden van een andere repetitieruimte prangend.  

Enkele jaren later werd door het gemeentebestuur de voormalige WVEM-gebouwen in de Dorpstraat 

aangekocht als repetitieruimte voor de harmonie van Oostduinkerke. De bijhorende loods was “over” en 

werd aan OTO als repetitieruimte aangeboden. 

 

Na wat omzwervingen bouwde OTO in de kille winter van 1995 – met gemeentelijke steun, veel 

vrijwilligerswerk en inventiviteit – een loods om tot een knus theaterzaaltje voor 111 mensen. Zo zag het 

allereerste cultuurhuis van Koksijde-Oostduinkerke, Het Bedrij,f het levenslicht. Vijfentwintig jaar later 

runnen zes idealisten nog altijd dit cultuurhuis: Katrien Vandenberghe, Koen Hillewaere, Willy Noulez, 

Mieke Ronsmans, Jan Lombré en Annemie Declerck. 

 

King Lear in een eigentijds jasje 
Dertig jaar OTO wordt gevierd met een uitzonderlijke dertigste productie onder regie van Rik Desmet. 

King Lear 2020. Een geactualiseerde bewerking van de bekende tragedie van Shakespeare. Met heel wat 

knipogen naar de hedendaagse politieke situatie. Wantrouwen, verraad, macht, generatieconflicten en 

lust vormen de ingrediënten.  

 

King Lear 2020 speelt op zaterdag 7, 14 en 21 maart en dinsdag 17 maart om 20.30 uur. Op 

zondag 15 en 22 maart om 17 uur. Plaats van afspraak: Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a, 

Oostduinkerke-Dorp.  

 

Tickets via www.hetbedrijf.be of via voicemail op 0494 604 136. 

De spelers: Rik Tanghe, Katrien Vandenberghe, Lise Tamsin, Sarah Decadt, Alex Haerens, Wouter 

Willaert, Sam Beernaert en Wim Lips. Figuranten: Annemie Van Craeynest en Jaklien Dumarey. 

Percussie: Arne Demoen.  

 

Voel je je geroepen om je als vrijwilliger bij OTO in te zetten (ophangen affiches of hulp bij techniek)? 

Stuur gerust een mail naar info@hetbedrijf.be.  

 

Beeld: groepsfoto king lear 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bib-weetjes 

Twee voorleesmomenten in februari 

Kinderen ouder dan zes jaar zijn welkom op zaterdag 1 februari om 9.30 uur.  

Ben je tussen vier en zes jaar? Kom dan op woensdag 26 februari om 9.30 uur naar de bib.  

Onze enthousiaste voorleesvrijwilligers staan te popelen om je te trakteren op mooie verhalen. 

Beeld: voorlezen 

 

LEGO® MINDSTORMS 

Ben je tussen negen en twaalf jaar? Check.  

Fan van wetenschap en techniek? Check. 

En heb je er altijd al van gedroomd om je eigen robot te besturen? Check. 

Schrijf je dan nu in voor de workshop LEGO® MINDSTORMS. Programmeer je eigen robot, breng hem tot 

leven en bestuur hem vanop afstand.  

Praktisch 

De workshop vindt plaats in de bibliotheek op woensdag 12 februari van 14 tot 16 uur. De toegang is 

gratis. Twee leraars van het VTI van Veurne geven deze workshop. Schrijf je in aan de balie van de bib of 

via jeugdbibliotheek@koksijde.be. 

Beeld: workshop lego 

 

Leer alles over Itsme en surf veilig 

Met de Itsme-app log je in op heel wat beveiligde websites. Gebruik één app en één code. Meer en meer 

instanties werken samen met Itsme. Veel banken, maar ook overheidsinstanties zoals mypension en 

myminfin.  

Tijdens de workshop installeer je de app en gebruik je ze op websites zoals myminfin. Vergeet niet je 

Android-smartphone mee te brengen. Als je een laptop hebt, breng je die best ook mee (maar het hoeft 

niet). De workshop vindt plaats op zaterdag 15 februari. Van 9.30 tot 12 uur. Schrijf je in via 

www.vormingplusow.be. In samenwerking met Vormingplus.  

 

Stippel zelf je wandel- en fietsroutes uit  

In de bib leer je enkele handige websites en apps kennen. Stippel je route uit, volg die of druk die af. 

Gebruiksgemak staat voorop. Wanneer? Maandag 2 maart, van 13 tot 15 uur. Prijs: 5 euro. 

Schrijf je vanaf maandag 3 februari in aan de balie van de bibliotheek. Je moet wel lid zijn van de 

bibliotheek om in te schrijven, breng dus zeker je identiteitskaart mee. Betalen doe je via de 

betaalautomaat, maar hou er rekening mee dat die geen biljetten hoger dan 10 euro aanvaardt.  Wil je 

meer informatie over de (toekomstige) cursussen van de bibliotheek? Kijk dan zeker op de website: 

koksijde.bibliotheek.be. 

 

Heb je digitale hulp nodig? 

De Digidokters weten het antwoord. 

Elke tweede zaterdagvoormiddag van de maand (niet in juli en augustus) staan zij voor je klaar. Ze 

geven een antwoord op al je vragen over pc’s, tablets, smartphones en digitale camera’s. Heb je 

problemen met de lay-out van een tekst in Word? Twijfel je welke pc of tablet je moet aankopen? De 

Digidokters geven het antwoord.  

Het volgende spreekuur is op zaterdag 8 februari, van 10 tot 12 uur. Stuur je vragen op voorhand 

door, via koksijde.bibliotheek.be, dan bereiden de Digidokters zich al voor.  
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Maart is Jeugdboekenmaand  

Dit jaar is het thema Kunst. De bib en Westhoek Academie Koksijde werkten een aantal activiteiten voor 

jou uit.  

Werk mee aan een poëtisch wandkleed. Of bouw mee aan het kunstwerk met boeken. De bib zorgt voor 

het materiaal. Kom langs tijdens de openingsuren om je creativiteit los te laten. 

Weet jij hoe een boekenbeest eruit ziet? En ben je tussen 10 en 12 jaar? Maak dan je eigen boekenbeest. 

Deze tweedelige workshop vindt plaats in de bibliotheek op woensdag 4 en 11 maart. Telkens van 

13.30 tot 15.30 uur. Deelnemen is gratis, maar schrijf je wel in aan de balie of via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be. 

Beeld: ©Isabelle Vandenabeele – Iedereen leest 

 

Ook workshops voor volwassenen 

Tijdens de workshop grafiek maak je microscopische opnames van cellen en structuren. Tijdens de 

workshop boekbinden worden de illustraties in een boek verwerkt en leer je een boek naaien op lint. 

Deze workshops vinden plaats in de bibliotheek op vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart. Telkens van 

14 tot 17 uur. Schrijf je in aan de balie van de bib of via jeugdbibliotheek@koksijde.be. De prijs bedraagt 

drie euro.  

 

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

 

Ben je op zoek een goed boek?  

Gebruik dan Mijn Leestipper voor persoonlijke leestips. Deze nieuwe dienst tipt boeken uit de collectie 

van de bib naar je eigen smaak en voorkeur. Elke maand. Om je voorkeuren te kennen, maakt Mijn 

Leestipper gebruik van je leenhistoriek en je leesprofiel. Log in via je Mijn Bibliotheek-profiel op 

mijnleestipper.bibliotheek.be. Zo krijg je elke maand leestips in je mailbox.  

 

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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Sportief Koksijde 

 

Mountainbiketoertocht op uniek parcours 
Op zondag 23 februari organiseert de sportdienst een unieke mountainbiketoertocht. En dat al voor de 

zesentwintigste keer. Je kiest uit drie verschillende parcours.  

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

de dag zelf. 

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

Beeld: mtb toertocht 

 
Leer hoe je volksdanst  
Volg de drie lessen in februari. Telkens op woensdagvoormiddag van 10.30 tot 11.30 uur in Sporthal 

Hazebeek in Oostduinkerke. Voor jong en oud(er). Meer info bij de sportdienst: 058 53 20 01 of 

sportdienst@koksijde.be. 

Schrijf je in via www.koksijde.be/webshop. 

Beeld: sportersbelevenmeer 

 

Kijk! Ik fiets 
Leer in één namiddag fietsen zonder steunwieltjes. Wanneer? Op woensdag 11 maart in de sporthal 

Hazebeek in Oostduinkerke. Voor kinderen vanaf het tweede kleuter die al vlot fietsen met steunwieltjes.  

Schrijf je in via www.koksijde.be/kijkikfiets. Prijs? Vijf euro. Meer info bij de sportdienst: 058 53 20 01 of 

sportdienst@koksijde.be. 

 

Versterk je rug met Zitbalyoga 
Volg de initiatiereeks yoga met een zitbal. De oefeningen zijn versoepelend en spierversterkend voor de 

rug. De lessenreeks vindt plaats in Sporthal Hazebeek in maart. Schrijf je in via 

www.koksijde.be/webshop of spring binnen op de sportdienst.  

 

Sportdienst zoekt monitoren 

In de zomer biedt de sportdienst weer heel wat sportkampen aan. Daarom zoekt Lokaal Bestuur Koksijde 

monitoren. Voorwaarden? 

Je moet minstens 16 jaar zijn in het jaar dat je start.  

Nuttige sportervaring en/of kennis hebben van sportactiviteiten. 

Ervaring in het werken met of begeleiden van kinderen en/of jongeren. 

Diploma of het volgen van een opleiding sport is een meerwaarde.  

 

Interesse? Neem snel contact op met de sportdienst voor meer info via sportdienst@koksijde.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugddienst Koksijde 

Ga in de paasvakantie aan de slag als monitor op de speelpleinwerking 
Ben je ouder dan 16 jaar? En wil je kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgen?  

Solliciteer dan op koksijde.be/jobstudenten-tussentijdse-vakanties-2019-2020 

Interesse? Contacteer de jeugddienst: 058 53 34 44 of jeugddienst@koksijde.be. Of spring binnen.  

Beeld: monitor 

 

Van 14 tot 21 februari kiest heel Vlaanderen kleur tegen pesten. Jij ook? 
Kinderen, leerkrachten, scholen en jeugdbewegingen roepen pesten een halt toe met activiteiten en 

acties. In deze week gaat extra aandacht naar initiatieven om (cyber)pesten te bestrijden. Want pesten 

slaat wonden. Diepe wonden. 

Meer dan dertigduizend jongeren worden jaarlijks gepest in Vlaamse scholen. Help zelf mee om dat tegen 

te houden en praat erover.  

Info: www.kieskleurtegenpesten.be 

Beeld: move tegen pesten  

 

Kijk naar de kinderfilm De prinses en de kikker  
“Tiana is geen doorsnee sprookjesprinses. Ze droomt ervan om haar eigen restaurant te openen en heeft 

meerdere baantjes om het geld hiervoor bij elkaar te sprokkelen. Voor andere dingen heeft ze geen tijd. 

Tot de dag dat een pratende kikker, die beweert dat hij een prins is, haar pad kruist...” 

 

Praktisch 

De film speelt op maandag 24 februari in de PIT en start om 14.30 uur. Tickets kosten 2,50 euro 

(drankje inbegrepen). Popcorn krijg je voor een halve euro. Reserveer nu al je plaats. 

Beeld: kinderfilm 

 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/


 

 

 

 

 

P 25/36 

 

 

 

 

“We’ve got talent” - Leerlingen Stapwest staan op de 
planken 

Op vrijdag 14 februari brengen de leerlingen van de tweede graad twee wervelende shows. Ook de 

allerjongsten (van vijf jaar) zijn van de partij. Tijdens dit spektakel tonen ze hun talenten aan het grote 

publiek. Hét moment om aanstormend jong talent in actie te zien. Ook op 12 februari (Veurne) en 15 

februari (Nieuwpoort) zie je jongeren van Stapwest aan het werk. 

 

Praktisch 

De toegangsprijs op 14 februari bedraagt 5 euro. De shows starten om 17 en 19 uur. Reserveren op 

voorhand is verplicht: 058 53 29 99 of www.casinokoksijde.be. Locatie: cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

Een organisatie van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten Westhoek en Legato. 

 

Info: www.stapwest.be/podiumweek 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Programma Duinenhuis 

Bianca Nowak over de Aarde vanuit de ruimte - Op vrijdag 7 februari om 19.30 uur. Bianca Nowak 

was als enige Belgische leerkracht geselecteerd voor een zomerstage in het Amerikaanse International 

Space Camp. Prijs: 4 euro voor leden, inwoners Koksijde en gidsen Duinenhuis (niet-leden 5 euro). 

Schrijf je in via info@desterrenjutters.be. Organisatie i.s.m. De Sterrenjutters.  

 

Bezoek de sterrenwacht - Op vrijdag 21 februari om 20 uur. Gratis toegang. Info: 

info@desterrenjutters.be  

 

Nationale sterrenkijkdagen – Op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari vanaf 19 tot 23 uur.  

De Sterrenjutters opent de sterrenwacht tijdens de Nationale Sterrenkijkdagen. Ontdek de 

hemellichamen door één van de telescopen. Gratis toegang. Info: www.desterrenjutters.be 

 

Lezing dierenfotografie door Lieselotte Claessens - Op woensdag 19 februari van 19.30 tot 22.00 

uur. Schrijf je in via info@coxypics.be. Info: www.coxypics.be  

 

Maak je eigen badbruisfiguren en badzeezout: workshop voor kinderen - Op dinsdag 25 februari 

van 14 tot 16.30 uur. Kies zelf je vormpje uit en maak je eigen badbruisfiguren. Daarna vul je een glazen 

fles met badzeezout die je versiert. Prijs: 9 euro. Schrijf je in voor 20 februari via 

duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.  

 

Beeld: Sterrenkijkdagen op 28 en 29 februari 

 
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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Activiteiten Sociaal Huis Koksijde 

 

Leer mensen uit je buurt kennen 
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan 

een verre vriend? Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt. 

Woensdag 29 januari in de W. Elsschotzaal (bibliotheek, senioren uit Koksijde-Bad)  

Vrijdag 21 februari in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, senioren uit Sint-Idesbald) 

 

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur.  

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

SAMEN ZORGEN, een project van het Sociaal Huis, organiseert deze namiddagen. 

 
Weg met stress en piekeren 
Veel mantelzorgers zetten alles opzij om voor een dierbare te zorgen. Als mantelzorger sta je daardoor 

onder grote druk waardoor stress, spanning en piekergedachten de kop opsteken. 

Ine De Deken, klinisch psycholoog en coördinator van Centrum Vizit in Veurne, geeft je tips hoe je stress 

uit je leven bant. Welke invloed heeft stress op je lichaam? Hoe herken je stresssignalen? 

Hoe staat het met jouw energiebalans? En hoe breng je die in evenwicht?  

 

Afspraak op maandag 3 februari van 14 tot 16 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis).  

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

Dit is een organisatie van het Mantelzorgcafé de Luisterschelp. 

Beeld: Logo de luisterschelp 

 

Lezing ‘Als horen moeilijker wordt’  
“Niets zien scheidt de mens van de dingen. Niets horen scheidt de mens van de mensen” (Immanuel 

Kant).  

In elke samenleving speelt communicatie een belangrijke rol. Hierbij zijn horen en verstaan van groot 

belang. Niet goed horen, vergroot de kans op sociaal isolement. Bovendien brengt het vaak ook je 

veiligheid in gevaar. Mensen met (ouderdoms)slechthorendheid hebben vaak moeite om een gesprek te 

volgen. Bij geroezemoes en achtergrondlawaai, zoals bij een receptie of een feestje, neemt die hinder 

nog toe. Hoortoestellen bieden vaak een oplossing.  

Wil je meer weten over de werking van je gehoor, mogelijke gehoorproblemen en de oplossingen? Kom 

dan naar de lezing Als horen moeilijker wordt.  

 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op dinsdag 11 februari om 14 uur in cultuurcentrum CasinoKoksijde. Spreker: 

Els Goderis, audiologe en logopediste. Toegang: 2 euro, drankje inbegrepen. Lijd je aan hardhorigheid? 

Vraag dan een audiofoon om de lezing te volgen. 

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

Dit is een organisatie van de Seniorenadviesraad. 
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Save the date: Dansnamiddag voor senioren. Jij komt toch 
ook? 

Glenn Degeselle staat in voor de muzikale begeleiding. Verwacht je aan livemuziek en heel wat bekende 

liedjes. Een seniorendansvereniging opent de namiddag met een korte demonstratie. 

 

Praktisch 

De dansnamiddag vindt plaats op donderdag 12 maart om 14 uur in het cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

Tickets verkrijgbaar vanaf 17 februari in het Sociaal Huis of het toerismekantoor in Koksijde-Bad.  

Prijs: 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur.  

 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be – 058 53 43 42 

Dit is een organisatie van de Seniorenadviesraad. 
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In concert op 21 maart: Paul Bruna, Lia Linda en Jan 
Wuytens 

Na het succes van hun eerste concert ten voordele van de MUG-HELI zijn Heidi Deschrijver en Gino 

Carpentier gestart aan een tweede editie. Ze worden hierin gesteund door Lokaal Bestuur Koksijde en 

heel wat sponsors en medewerkers. 

Paul Bruna, Lia Linda en Jan Wuytens zorgen voor de muzikale klanken onder begeleiding van de Forever 

band en El Fuerte. 

 

Praktisch: 

Zaterdag 21 maart in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde-Bad. 

Deur/Bar open: 12.30 uur – aanvang concert: 14.00 uur. 

 

Voor info en vrijblijvende donaties: deschrijver.heidi@telenet.be – 0476/43 29 94 

 

Beeld: affiche concert ten voordele van MUG-HELI 
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Hoor je niet zo goed? Ook dan geniet je van het 
cultuuraanbod in Koksijde 

De medewerkers van cultuurcentrum CasinoKoksijde zorgen ervoor dat iedereen de voorstelling in de 

meest ideale omstandigheden bijwoont. Zo zijn er speciale plaatsen voor personen in een rolstoel en zijn 

blindengeleidehonden altijd welkom. Ook doven en slechthorenden worden niet vergeten en dat begint al 

bij de ticketverkoop. Aan de balie staat een versterker die zorgt dat de onthaalmedewerker goed 

verstaanbaar is. Zet je hoorapparaat of implantaat op stand T en je bent verbonden.  

Daar stopt het niet. Via koptelefoons breng je de klank dichter. En in de theaterzaal maak je gratis 

gebruik van de ringleiding. De ringleiding filtert het achtergrondlawaai weg en zo luister je naar één 

geluidsbron – die op het podium – zonder storende achtergrondgeluiden. Zet je hoorapparaat op stand T 

en geniet.  

 

Het cultuurcentrum beschikt over tien ringleiding-toestellen. Wil je die gebruiken? Geef dit dan door bij je 

reservatie of kom langs in het cultuurcentrum.   

 

Ook op deze locaties activeer je de ringleiding door je hoorapparaat of implantaat op stand T te zetten: 

 

• Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk – Koksijde-Bad 

• Sint-Idesbalduskerk – Sint-Idesbald 

• Sint-Pieterskerk – Koksijde-Dorp 

• Raadzaal De Kokpit in het gemeentehuis  

 

Beeld: ringleiding 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 
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Koksijde zoekt zomertalent  

Wil je geld bijverdienen om jouw hobby's, festivals of reis te betalen? Dan is werken als jobstudent bij 
Lokaal Bestuur Koksijde ideaal voor jou.  

Tijdens de zomer bruist Koksijde van het volk en de activiteiten. En om dat allemaal in goede banen te 

leiden, hebben we jouw hulp nodig. Monitoren voor de speelpleinwerking en BKO, sportmonitoren, 
redders, werkmannen en polyvalente medewerkers. We zoeken die allemaal. En daar zit zeker iets voor 
jou tussen. 

Solliciteer vandaag nog voor jouw vakantiejob: www.koksijde.be/jobstudenten 

Nieuw in 2020: sommige vacatures staan open voor jongeren die dit jaar 16 zijn of worden. 

Bij Lokaal Bestuur Koksijde proef je van heel wat boeiende functies. Leuk en leerrijk in een gedreven 
organisatie. Ervaring die van pas komt. Bovendien verdien je er een mooi centje mee. 
 
Ook voor de andere vakanties zoeken we jobstudenten.  

Verspreid deze boodschap aan jouw familie en vrienden! Sharing is caring. 

Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. 
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KR8IG versterkt mentale veerkracht  
 

KR8IG is een vormingspakket voor jongeren. Deze handleiding versterkt de mentale veerkracht en 

kritische denkkracht van jongeren. Veel scholen willen inzetten op deze competenties, maar hebben de 

tools niet om dat te doen. Dit vormingspakket biedt een antwoord. Via actieve oefeningen, in groep, 

daagt KR8IG jongeren uit. Zo leren ze omgaan met invloeden van buitenaf (sterke meningen, media en 

vormen van druk) en worden ze zich bewust van hun eigen emoties. Tegelijk maakt KR8IG hen bewust 

van denkfouten.  

 

Voor alle leerlingen uit de regio 

KR8IG mikt op alle leerlingen van het middelbaar. Deze middelbare scholen werken dit jaar mee: 

• Atheneum Calmeyn  

• Annuntiata Instituut  

• Atheneum De Vierboete  

• Centrum Leren en Werken  

• College Veurne 

 

Info: projectcoördinator Vitesse Hoger Els Neyrinck – 058 53 30 30 – els.neyrinck@koksijde.be en 

vormingswerker vzw Arktos Karel Lepla – 0487 22 98 11 – klepla@arktos.be 

Dit is een project van Vitesse Hoger. 

 

Foto: Kennismakingsmoment op 12 december 2019 met leerkrachten en leerlingenbegeleiders  
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Help iemand met jouw bloed 

Het vraagt minder dan een uur van je tijd en je helpt er drie mensen mee. Kom dus zeker langs. Achteraf 

krijg je nog een drankje en een geschenkje. 

 

Dagelijks hebben mensen bloed nodig 

Ben je al 18 en nog geen 71 jaar? Aarzel dan niet om bloed te geven. Je redt er mensenlevens mee.  

• woensdag 26 februari, Oostduinkerke, 17-19.30 uur, Witte Burg  

• donderdag 27 februari, Sint-Idesbald, 17.30-19.30 uur, Kerkepannezaal (Strandlaan) 

• woensdag 4 maart, Koksijde-Dorp, 17-19.30 uur, ’t Oud Schooltje (Kerkstraat) 

 

Foto: Marleen Damman geeft bloed voor de 100e keer bloed 
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Koksijdenaars tonen hun groot hart  

Heel wat Koksijdenaars hebben zich het voorbije jaar ingezet voor het goede doel. Ondertussen kreeg de 

redactie van een aantal organisatoren geldbedragen binnen. En die zijn ronduit indrukwekkend. Bedankt 

aan alle organisatoren en ook aan alle Koksijdenaars voor de gulle bijdragen.  

 

Scouts Casa steunt ALS-liga 

De scouts verkocht logo’s voor op het uniform van jeugdbewegingen. Op 21 december trok de scouts met 

een delegatie naar het Warmste Huis in Kortrijk. Daar overhandigden ze een bedrag van 3.500 euro. De 

inspiratiebron voor deze actie – Jan Bouttry – overleed op 19 december. De redactie biedt haar 

medeleven aan de familie aan. 

Beeld: casa 

 

De garagevrienden zetten zich in voor vzw kompani  

Een gratis optreden van Shaking Strings bracht veel volk op de been. En ook veel centen. Zo kreeg vzw 

Kompani uit Oostduinkerke een eindejaarscadeau van 1.600 euro. Vzw Kompani is een organisatie die 

zich inzet voor de opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren tussen 2,5 jaar en 21 jaar die 

omwille van diverse redenen (tijdelijk) niet in hun thuismilieu verblijven. 

Beeld garagevrienden 

 

Warme opbrengt voor Demiclowns 
De gemeenteschool van Koksijde organiseerde een warme week net voor de kerstvakantie. Met die week 

steunden ze de vzw Demiclowns die zich inzet voor mensen met dementie. De lokroep van de 

kerstperiode zorgde voor heel wat gulle handen, want alle acties samen brachten zo’n 1.047 euro op.  

 

Lokaal Bestuur Koksijde schonk nog een extra bijdrage van 1.000 euro. 

Beeld demiclowns 

 

Een warm ontbijt voor Kebene 
In het teken van de Warmste week bracht Team Head Up heel wat ontbijtpakketten tot bij de mensen 

thuis. Misschien heb je zelf ook van zo’n heerlijk ontbijt genoten? In totaal brachten de pakketten 1.730 

euro op. Maar dat is niet alles. Team Head Up organiseerde ook nog andere acties en die brachten 

22.452,90 euro op.  

 

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

Rozenkrans. Heel wat mensen wilden zo’n sleutelhanger bemachtigen en dat bracht een aardige som in 

het laatje: 2.752 euro. 
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Pak uit met je K’do 

Op zoek naar een uniek en mooi K’do? Ontdek onze originele souvenirs, gespecialiseerde publicaties en 

gepersonaliseerde gadgets. Je vindt ze in de drie K’do-shops van Koksijde. Succes bij vrienden en familie 

verzekerd.  

Moeite om aan de verleiding te weerstaan? Schenk jezelf iets moois en neem een stukje vakantiegevoel 

mee naar huis.  

 

Koksijde. Jouw geluk. Onze passie.   

 

K’do-shops: Abdijmuseum Ten Duinen  - NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum - Toerismekantoor 

Koksijde-Bad   
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Vereniging in de kijker: Peter Tanghe, sportief 
verantwoordelijke van Volley Team Koksijde 

“Volleyplezier gedreven door passie, dat is onze ambitie” 
Volley Team Koksijde kreeg onlangs een bronzen label voor hun jeugdwerking. Een mooie erkenning voor 

alle investeringen in hun jeugdopleiding. Het is ook de enige club aan de kust en in het hinterland waar 

alleen zelf opgeleide spelers in het eerste team raken, staat op hun website. Voldoende stof voor een 

gesprek 

 

Vat de geschiedenis van Volley Team Koksijde eens samen.  

Peter Tanghe: “De roots van onze vereniging gaan terug tot de jaren zestig waar in de schoot van 

Brandweer Veurne een volleybalploeg werd gesticht. De jaren nadien werden verschillende teams 

opgericht die nadien terug fusioneerden. Twee grotere clubs hielden stand: Vepako (Veurne, De Panne en 

Koksijde) en Nidavo (Nieuwpoort). In het begin van deze eeuw sloegen beide teams de handen in elkaar 

en hielden we VT Nivo Koksijde boven de doopvont. Niet evident, zo bleek. Uiteindelijk schreven we in 

2010 een nieuw sportief project uit. En dat leidde tot het ontstaan van Volley Team Koksijde.” 

 

Wat is het doel van jullie vereniging? 

Peter: “Volley Team Koksijde wil volleybal op een leuke en creatieve manier overbrengen. Al vanaf drie 

jaar zetten onze leden via bal-bal lesjes hun eerste stappen in het volleybal-verhaal. Start2Volley bouwt 

hierop voort. Daarna krijgen de leden de kans om door te stromen naar de wekelijkse trainingen en om 

mee te doen aan wedstrijden. Volleyplezier gedreven door passie: dat is onze ambitie!” 

 

Welke activiteiten staan er op jullie menu? 

Peter: “Competitie en wekelijkse trainingen voor alle leeftijdscategorieën. Elk jaar organiseren we ook 

een zomerstage. Via de vriendjesdagen maken onze leden vrienden en sympathisanten warm om Volley 

Team Koksijde te ontdekken. Eind 2019 namen we ook deel aan een scholenproject. Onze coaches gaven 

aan verschillende scholen in de regio een initiatie volleybal tijdens de turnles. Dat leverde veel positieve 

reacties op. Er is natuurlijk meer dan alleen het sportieve. We komen regelmatig samen om iets te eten 

of te drinken: een BBQ, een kaas- en wijnavond of een kippenfestijn. Ook uitstappen naar Hermes 

Oostende en de bekerfinales in het Antwerpse Sportpaleis staan op onze kalender.” 

 

Wat wil je nog meegeven aan onze lezers? 

Peter: “In tijden van digitalisering vinden we het altijd fijn om ons ledenaantal te zien groeien. Het is leuk 

om als sportclub jaarlijks te kunnen rekenen op sponsors, coaches en bestuur. Wij hopen in de toekomst 

nog veel jonge volleytalenten te verwelkomen in onze club waar we respect en fairplay hoog in het 

vaandel dragen. One team, one dream!” 

 

 

PeterTanghe van Volley Team Koksijde: “We dragen respect hoog in het vaandel. One team; one dream!” 

Contact: Peter Tanghe – 0498 88 68 02 – www.vtkoksijde.be  
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