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Datum  

Persoverzicht 

januari 2017 

24/01/2017  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  
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 Persuitnodiging  

 
 Vrijdag 23 december:  

Om 11.30 uur fotomoment Expeditie Noordpool en Koksijde On Ice 

Aan de schaatspiste met de VVV Koksijde-Oostduinkerke, de standhouders van de kerstchalets en 

de organisatie van het nieuw initiatief Expeditie Noordpool. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwjaarsconcert Koninklijke Gemeentelijke Harmonie 

 

Op zaterdag 14 januari brengt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde naar aloude traditie zijn 

jaarlijks nieuwjaarsconcert, om 20 u. in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde. Dirigent Luc Note en zijn 

muzikanten brengen een gevarieerd programma met zowel bekende klassiekers als hedendaagse 

stukken. Ook deze keer demonstreren enkele solisten uit eigen rangen hun muzikaal kunnen. Toegang 7 

euro, gratis voor ereleden. 

Info: www.kghk.be, harmonie@kghk.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Proef van techniek in de techniekacademie 

 

Van 18 januari tot 3 mei loopt in jeugdhuis de PIT de techniekclub. Dat is een reeks van elf workshops en 

een bedrijfsbezoek, telkens op woensdag van 13.30 tot 15.30 u. Twee professionele techniekmentoren 

begeleiden de kinderen in het technieklabo bij de uitvin-dingen die ze in elkaar knutselen. Maak kennis 

met allerlei gereedschap en nieuwe technieken  

Deelnemers (j/m) zitten in het vijfde of zesde leerjaar. Tijdens de laatste workshop is er diploma-

uitreiking en zijn alle ouders natuurlijk welkom. Deelnemen kost 70 euro (broer of zus 60 euro), 

materiaal en verzekering inbegrepen, met fiscaal attest. Snel zijn, want er zijn maar 20 plaatsen. 

Inschrijven: www.techniekclub-koksijde.be 

Affiche 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jan Vermeire speelt nieuwjaarsmatinee 

 

In het kader van de orgelmatinees van de Orgelkring Koksijde speelt orgelvirtuoos Jan Vermeire op 

zondag 22 januari om 11 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk het tweede concert, dat gratis bij te wonen is. 

Jan brengt het programma Het orgel danst, een swingende manier om het nieuwe jaar in te zetten. De 

kerk zal aangenaam verwarmd zijn. 

De derde orgelmatinee vindt plaats op zondag 26 februari. 

Info: voorzitter carlo.wouters@skynet.be, www.onzelievevrouwterduinenkoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Wedstrijden sledehonden op het strand 

 

Op het strand van Koksijde vinden op zaterdag 21 en zondag 22 januari voor de vijfde keer 

sledehondenrennen plaats. Het betreft een internationale manifestatie, georganiseerd door de 

vzw Mushing Belgium in samenwerking met Brussels Mushing Club. Precieze plaats van het 

gebeuren is het strand van Ster der Zee tot Sint-André, heen en terug over een afstand van 

zes kilometer. 

Er worden ongeveer vijftig hondenteams verwacht die in verschillende categorieën zullen lopen. Het gaat 

om Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeeds en Groenlanders. De wedstrijden tellen voor het 

Belgisch Kampioenschap Dryland (wedstrijd buiten sneeuw). Start en aankomst op het strand aan Ster 

der Zee. 

Mushing Belgium vzw is een Belgische federatie ter promotie van de sledehondensport. De vzw werkt 

samen met de Vlaamse overheid Leefmilieu, Natuur en Energie voor het respect en het welzijn van de 

dieren. 

Iedereen mag de wedstrijden bijwonen en de verzamelplaats bezoeken op de parking Ster der Zee. Ook 

uw eigen honden zijn welkom. De organisatie vraagt wel om de eigen hond aan de leiband te houden. 

Sledehonden zijn vriendelijke dieren maar voorzichtigheid is altijd geboden. Wil daarom een redelijke 

afstand bewaren tussen uw eigen hond en de sledehonden. 

Programma 

Zaterdag 21 januari: 10 u. mushermeeting / 11 u. eerste start / 15 u. aankomst laatste deelnemer 

Zondag 22 januari: 10.30 u. eerste start / 14.30 u. aankomst laatste deelnemer / 15.30 u. 

podiummoment 

Info en org.: freddy.guillaume@elipse-technologie.com, www.mushingbelgium.com / 058 51 29 10, 

toerisme@koksijde.be,. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jazzkwartet Drifter op 27 januari: wondermooie melodieën 
en improvisaties 

 

Op vrijdag 27 januari treedt Drifter op in c.c. CasinoKoksijde. Drifter wordt door de vakpers 

omschreven als subliem, elegant en gretig, Stevige songs met wisselende stemmingen maar 

vooral een indrukwekkende optelsom van pianist Alexi Tuomarila, saxofonist Nicolas 

Kummert, bassist Axel Gilains basspel en de intelligente grooves van drummer Teun 

Verbruggen. 

Drifter is de hereniging van het Alexi Tuomarila Quartet dat internationaal naam verwierf met twee 

albums (Voices of Pohjola en O2). De start van een bloeiende carrière werd echter abrupt afgebroken 

toen platenlabel Warner besloot om niet langer jazz en klassiek uit te brengen. De band kwam daarna op 

non-actief te staan en de leden richtten zich op andere projecten. 

Twaalf jaar later overtuigde Edition Records het kwartet om opnieuw samen te komen. Nu is er het 

langverwachte en geweldige album Flow vol harmonische en melodieuze composities. 

“In acht eigen composities en één interpretatie komt het fraaie klankbeeld van het jazzkwartet optimaal 

naar voren en spat het spelplezier uit de groeven. (…) Drifter heeft het volledig in zich de wereld te gaan 

veroveren.” (Bron: www.writteninmusic.com) 

Drifter op vrijdag 27 januari om 20 uur. Tickets 12 euro, <26 j. 10 euro. Bestellen via 

www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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