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Datum  

Persoverzicht 

januari 2019 

20/12/2018  

  

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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Persuitnodigingen 

 

• Dinsdag 8 januari om 19.00 uur: installatie gemeenteraad in de Kokpit (gemeentehuis). 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tv.koksijde.be/
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Tentoonstellingen 

* op de grond, tussenin of aan de hemel:  hedendaagse kunst, curator: Els Wuyts 

T.e.m. 6 januari 2019 in Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10 in Koksijde, 

cultuur@koksijde.be, www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde, gratis 

 

* Paul Delvaux en de crayonmanier 

Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux. 

T.e.m. 6 januari 2019 in Museum Paul Delvaux, Sint-Idesbald, www.delvauxmuseum.com 

 

* Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij   

Tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke). 

Open van dinsdag tot vrijdag: 10-18 uur, zaterdag en zondag: 14-18 uur. Gesloten op maandag.  

Open op feestdagen van 14-17 uur. Bezoek inbegrepen in toegangsticket museum.  

Meer info: www.navigomuseum.be  

 

* 13/12/18 – 06/01/19: Ivo Cornelis (beeldhouwkunst) – Ward De Brabandere (keramiek)  – 

Danielle Zoete (schilderkunst) 

=> Vernissage  op woensdag 12 december om 19 uur in de Keunekapel, H. Christiaenslaan 40, St.-

Idesbald.  

 

* 22/12/18 – 06/01/19: Erik Demey (schilderkunst) – Mien De Winter (keramiek) 

=> Vernissage op vrijdag 21 december om 19 uur in Galerie welnis – toerismekantoor, Astridplein 6, 

Oostduinkerke.  

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.navigomuseum.be/
mailto:cultuur@koksijde.be


 

 

 

 

P 5/36 

 

 

 

George Grard bij jou thuis! De collectie van de Stichting 
Grard bezoek je nu 7/7 en 24/24! 

 

Ben je fan van George Grard? Of moet je hem nog ontdekken? Vanaf nu doe je dat van bij jou 

thuis op een moment dat je het best past. Want de collectie van de Stichting Grard bekijk je 

online via de website Erfgoedinzicht.be. 

 

De gemeente Koksijde, Erfgoedinzicht en de Stichting George Grard werkten een jaar lang samen om de 

collectie van beelden en tekeningen te inventariseren en te digitaliseren. Erfgoedinzicht is een publieke 

databank van musea, archieven en kerkbesturen in West- en Oost-Vlaanderen. Zo bekijk je al deze 

unieke collecties online.  

 

George Grard (1901-1984) is wellicht de bekendste Belgische beeldhouwer van de 20Ste eeuw. Als 

aanbidder van mens en natuur werkte hij het liefst vanaf levend model. Hij produceerde een aanzienlijk 

aantal monumentale beelden die veel Belgische steden en gemeenten te zien zijn. Denk maar aan het 

beeld De Zee dat je in Oostende vindt en dat Dikke Matille wordt genoemd. 

 

De vaste collectie bezichtig je gratis in Kunstencentrum Ten Bogaerde tijdens de openingsuren of op 

aanvraag (met gids) buiten de openingsuren. In de Grard-zaal op de eerste verdieping vind je een 

overzicht van het leven en werk van George Grard met originele gipsen beelden en tekeningen. De grote 

bronzen beelden staan open en bloot op de site van Ten Bogaerde. 

 

Info: https://erfgoedinzicht.be/collecties of https://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde 

 

Bijlagen 

- bijlage 1: foto © ‘De Waternimf’ – George Grard – 1948  

- bijlage 2: foto © ‘In Gewrongen Houding’ – George Grard – 1983-85 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

https://erfgoedinzicht.be/collecties
https://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Koksijde wint award #sportersbelevenmeer 2018 

Sport Vlaanderen daagde begin 2018 alle Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te nemen aan de 

#sportersbelevenmeer-campagne. De 43 gemeenten en steden die erin slaagden minstens vijf 

uitdagingen tot een goed einde te brengen, mogen zich vanaf nu een jaar lang #sportersbelevenmeer-

gemeente of -stad noemen, waaronder dus ook Koksijde. Sportpromotor Nele Vanoverschelde mocht op 

de Sportinnovatiecampus in Brugge in naam van de sportdienst de award in ontvangst nemen.  Beleef 

ook jij méér met sport?  Neem dan zeker ook in 2019 foto’s van jouw sportbelevenissen en deel ze op 

sociale media met de hashtags #sportersbelevenmeer en #Koksijde! 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

 

Bijlage: foto’s #sportersbelevenmeer 

 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Werkzaamheden in Koksijde  

 

Geplande werken 

Opgepast. Geplande data kunnen altijd opschuiven door weersomstandigheden. 

 

• Heraanleg Biedenkopflaan Oostduinkerke 

De start van de werken is voorzien rond 10 januari 2019. 

 

• Parnassiusstraat 

De werken situeren zich tussen de Middenlaan (met een stuk van de Middenlaan erbij) en de 

Gevaertlaan. Men start met de aanleg van DWA (droog weer afvoerriool) en een RWA 

(regenwater afvoerriool) over de volle lengte. Ook komt er aan één zijde een nieuw wandelpad in 

waterdrainerende betonstraatstenen en aan de overkant een groenzone. De rijweg legt men aan 

in asfalt. De werken starten op 14 januari.  

 

• Polderstraat 

In het voorjaar van 2019 wordt de strook tussen de Farazijnstraat en de Irène Bauwenslaan 

aangepakt. Om maximale toegankelijkheid voor de bewoners te garanderen, werkt de aannemer 

in twee fasen. 

Eerste fase: start in februari 2019, einde voorzien in de paasvakantie 

Tweede fase: start na de paasvakantie, einde voorzien eind juni 

 

Werken in uitvoering 

 

• Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat – Zeelaan 

Deze opdracht omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de renovatie van de 

wegenis in het L. Hegerplein, de Noordstraat en de Zeelaan. De werken zijn ondertussen gestart 

met de heraanleg van het Hegerplein. Na de winterperiode, in maart 2019, start de tweede fase 

in de Zeelaan tussen de tennisterreinen  en vlak voor de verkeerslichten. Deze fase moet 

beëindigd zijn tegen de zomervakantie van 2019. 
 

• Sportpark Koksijde 

Tussen de tennishal en het zwembad legt men de parking en wandelweggetjes opnieuw aan. De 

parking is ondertussen heraangelegd. Aan de aanleg van de wandelweggetjes is men volop bezig. 

Ondertussen worden de groenzones rond de parking verder afgewerkt. 
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• Stuk Lalouxlaan 

In december is men al gestart met de werken tussen de Vlaanderenstraat en de Bosquetiastraat 

(aanleg van waterleiding en kabels). Vanaf januari 2019 zal de aannemer de Lalouxlaan 

vernieuwen.  

 

• Hogeweg 

De uitvoering van de rioleringswerken is bezig. Na het opbreken van het wegdek en het 

vernieuwen van de nutsleidingen, wordt dan de eigenlijke aanleg van de riolering uitgevoerd. 

 

• Zandzeggelaan 

De uitvoering is gestart. Na het verplaatsen van de helmgrassen leggen de nutsmaatschappijen 

nieuwe kabels aan. Nadien start de aanleg van de fundering en de voetpaden. 

 

• Steile Weg en James Ensorlaan (en gedeelte Fazantenparkstraat, tussen beide straten)  

Aanleg riolering met heraanleg bovenbouw. Eerst zal de watermaatschappij hun leiding 

vernieuwen om vervolgens over te gaan tot het volledig opbreken van de weg om de riolering 

aan te leggen. De onderfundering van de James Ensorlaan, de Fazantenparkstraat, de Hoge 

Blekkerlaan en de Steile Weg is al aangelegd, waardoor deze wegen toegankelijk zijn. Voor het 

aanleggen van de toplaag zijn hogere temperaturen nodig en dat zal waarschijnlijk pas in het 

voorjaar kunnen gebeuren. 

 

Info:  

Op de website van Koksijde vind je een overzicht van alle werken: www.koksijde.be/wegenwerken.  

De Technische dienst past deze pagina regelmatig aan.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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IJsbaan nog open tot 6 januari 

Nog tot 6 januari geniet je van schaatspret op de ijsbaan voor het gemeentehuis van Koksijde. 

Ook de smulhuisjes zijn nog open en op het programma staan drie leuke optredens.  

 

Openingsuren 

- van zaterdag 30 dec. tot zondag 6 januari van 10 tot 21.30 uur. 

- opgelet: maandag 31 dec. van 10 tot 17.30 uur. 

Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen <16 j. / 35 euro 10-beurtenkaart 

volwassenen / 15 euro <16 jaar / gratis voor scholen buiten de kerstvakantie 

Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht! 

 

Programma randanimatie 

Zaterdag 29 december 

- 16 uur: Jeuk Live Band for Kids, prettig gestoorde band die alle kinderen doet dansen en meezingen 

- 20 uur: Edje Ska & The Pilchards, stevige party band voor alle leeftijden 

Donderdag 3 januari 

- 20 uur: F-Rent, funkband, stomende set soul, funk en groovy hits 

Zaterdag 5 januari 

- 20 uur: The Hillbilly Moonshiners, bluegrassband met hits van vroeger in smerig Louisiaans 

moeraswater 

 

Info:  

dienst Toerisme, Zeelaan 303 

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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Bos van Commerce 

Nog tot zondag 6 januari loopt op het strand van Oostduinkerke het initiatief Bos van Commerce. 

Kinderen kunnen er meedoen aan een waaier van activiteiten en grote mensen kunnen er een drankje 

nuttigen in de boshut. De boshut gaat elke dag open om 11 uur. De ‘Tipitent’, het sprookjeshuisje en het 

hindernissenparcours zijn doorlopend open.   

 

Vrijdag 28 dec.  

11.30 uur Er was eens … + piñata slaan 

13.30 uur Paintballatelier voor kinderen 

17 uur  Après-ski party 

Zaterdag 29 dec.  

14 uur  Er was eens… + spel met Sprookjesstiene + piñata slaan 

17uur  Weet je nog die slow… 

Zondag 30 dec.  

16-18 uur Sylvestervuren 

18 uur  Vuurwerk 

Maandag 31 dec.  

11 uur  Er was eens… + zoektocht met Sprookjesstiene + Piñata slaan 

11 uur  Oesterpassie in het bos 

23.30 uur Van oud naar nieuw met bubbels in het bos met de handelaarsbond Oostduinkerke-bad 

Dinsdag 1 jan.   

11 uur  Boshut open 

Woensdag 2 jan.  

14 uur  Er was eens… + activiteit met Sprookjesstiene 

Donderdag 3 jan.  

14 uur  Assepoesternamiddag: verhaal + schmink (€3) + knutselen 

Vrijdag 4 jan.  

11 uur  Er was eens… + spel met Sprookjesstiene + Piñata slaan 

Zaterdag 5 jan.  

11 uur  Driekoningen in het bos 

Zondag 6 jan.  

11 uur  Boshut open 

 

Info: dienst Toerisme - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be - www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sfeervolle Sylvestervuren 

De Orde van de Paardevisser organiseert op zondag 30 december van 16 tot 18.30 uur op de Zeedijk en 

het strand van Oostduinkerke de Sylvestervuren. Dat gebeurt in samenwerking met de dienst Toerisme. 

Deze editie staat in het thema van vuur. Geniet van magische vuuracts die de Zeedijk doen baden in een 

zee van dansende vlammen. Doorlopend proeft men voor een prikje van heerlijke garnaalsoep en een 

portie sprot met aardappel. Een spectaculair vuurwerk zorgt voor de apotheose. 

 

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303 - 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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Raf Walschaerts biecht op  

Raf Walschaerts legt z’n hart bloot op donderdag 10 januari om 20 uur. 

Helemaal alleen op scène. Niks in de handen, niks in de mouwen. Ontwapenend eerlijk. Open en bloot. 

Alleen met zijn piano, gitaar en zijn verhaal. Hoewel mensen wel sporen van Kommil Foo zullen 

herkennen, is deze solovoorstelling toch iets helemaal anders.  

 

“Biecht heb ik geschreven vanuit de thematieken waar ik mee bezig ben. Politiek, maatschappij, maar 

net zo goed de liefde”, aldus Raf. “Deze solovoorstelling gaat ook inhoudelijk meer in de diepte. Wanneer 

we met Kommil Foo op de planken staan is de rode draad doorheen de avond de interactie tussen mijn 

broer en mij. Dat is doorheen de jaren zo gegroeid. Wanneer ik alleen op het podium sta, is er enkel nog 

interactie tussen mij en het publiek. Dat zorgt voor een heel andere dynamiek. 

 

Ik en het publiek 

“Wat worden zijn laatste woorden? Het blijft soms minutenlang stil in de zaal, bij al die diepgaande en expliciete 

beschouwingen. Je voelt bij momenten ook enig ongemak, vooral als het over seks en ontrouw gaat. Zijn liedjes en 

verhalen waren altijd al uit het hart gegrepen, maar nu toont hij geen enkele schroom meer. Meer dan ooit kijkt hij 

het leven én de dood recht in de ogen.” - De Standaard 

 

Een ticket heb je voor 18 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket maar 15 euro. 

 

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

Beeld  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
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Nieuwjaarsconcert Gemeentelijke Harmonie 

Naar aloude traditie speelt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde op zaterdag 19 januari 2019 

zijn jaarlijks Nieuwjaarsconcert. Afspraak in de theaterzaal van c.c. CasinoKoksijde om 20 uur. Dirigent 

Luc Note en zijn muzikanten brengen een gevarieerd programma. Zowel bekende klassiekers als 

hedendaagse liederen komen aan bod en ook dit jaar geven enkele solisten uit eigen rangen het beste 

van zichzelf.  

De toegangsprijs bedraagt 7 euro. Gratis voor ereleden, kinderen jonger dan 12 jaar en houders van een 

academiepas. 

 

Info: www.harmoniekoksijde.be - harmonie.koksijde@gmail.com 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.harmoniekoksijde.be/
mailto:harmonie.koksijde@gmail.com


 

 

 

 

P 14/36 

 

 

 

Koksijdse Sleddog Race 

Internationale sleehondenrace op het strand 
 

De race vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 januari 2019 en telt mee voor het Belgisch 

Kampioenschap Dryland (wedstrijd buiten sneeuw). Het parcours is 6 km lang en er wordt een 

lus gemaakt tussen Ster der Zee en het strand van Sint Andre. Ongeveer 50 ploegen zullen aan 

de start verschijnen. De teams variëren in grootte van één hond tot zelfs een tiental. 

Hondenliefhebbers zullen Siberian Huskies, Alaskan Malamutes, Samojeeds en Groenlanders 

herkennen. 

 

De vzw Brussels Mushing organiseert deze wedstrijd. Deze organisatie promoot de sledenhondensport en 

werkt samen met het Ministerie van Gezondheid voor het respect en welzijn van dieren. Iedereen is 

welkom, zelfs je hond, maar hou die wel aan de leiband. 

 

Programma 

Zaterdag 26 januari 2019  

10.30 uur  Mushermeeting 

11.00 uur  Eerste start 

15.00 uur Aankomst laatste deelnemer 

 

Zondag 27 januari 2019 

10.30 uur  Eerste start 

14.30 uur  Aankomst laatste deelnemer 

15.30 uur Podium 

 

Info: freddy.guillaume@elipse-technologie.com – www.brusselsmushing.com 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:freddy.guillaume@elipse-technologie.com
http://www.brusselsmushing.com/
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Jan Vermeire speelt nieuwjaarsmatinee 

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

zondag 27 januari om 11 uur in de O.L.V.-ter-Duinenkerk het tweede concert. Jan brengt een programma 

met als titel Met Johann Sebastian Bach het nieuwe jaar in. Een aangename manier om het nieuwe jaar 

in te zetten. Bovendien is de toegang gratis. 

De derde orgelmatinee vindt plaats op 17 februari.  

 

Info: carlo.wouters@skynet.be – 058 51 35 94 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:carlo.woiuters@skynet.be
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Terug naar de jazzroots  

JazzLab bestaat 25 jaar. JazzLab 2.5 presenteert een doorsnede van een kwarteeuw Belgische 

jazz, met een blik op de toekomst. Vier toonaangevende muzikanten krijgen vrij spel om een 

gloednieuw project te lanceren. Deze maand is het de beurt aan Bert Dockx.  

 

De frontman van Flying Horseman en Dans Dans keert terug naar zijn jazzroots. De zanger-gitarist 

bouwde de voorbije 15 jaar aan een oeuvre dat zowel in alternatieve rockomgevingen als in jazzkringen 

bewonderd wordt. Nu voegt hij het hedendaags jazzproject Ottla toe aan zijn reeds imposante carrière. 

  

Met het project Ottla keert hij terug naar zijn jazzroots. Samen met zijn band verkent Dockx composities 

van grootmeesters als Thelonious Monk, Sun Ra, Duke Ellington en Alice Coltrane, aangevuld met eigen 

werk. Spontaan, intens en interactief. 

 

Bert Dockx Ottla speelt op donderdag 31 januari om 20 uur. Tickets kosten 14 euro. Jonger dan 26 

jaar? Dan kost een ticket maar 11 euro. 

 

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

beeld 

 

JazzLab Classes: een kwarteeuw jazz 

Jazzkenner Frederik Goossens maakt je in drie lessen wegwijs in een kwarteeuw jazz. Met zijn vele 

mengvormen wordt het steeds moeilijker om het genre te definiëren. Maar is dit per definitie niet eigen 

aan jazz? Van de acid jazz die de jaren ’80 en ’90 typeert tot Jef Neve en Melanie De Biasio, namen die 

de Belgische jazz een ongekende bekendheid bezorgen. De beste albums, muzikanten, stijlen en 

mengvormen van de afgelopen 25 jaar Belgische jazz liggen onder de loep. 

 

De cyclus bestaat uit drie lessen op maandag 14, 21 en 28 januari 2019. De prijs bedraagt  B  € 25 incl. 

koffie, syllabus met discografie en gratis concertticket voor JazzLab 2.5 Bert Dockx Ottla (zie hoger). 

Inschrijven kan enkel telefonisch op 058 53 29 99. 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
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Proef van techniek in de techniekacademie 

Zit je in het vijfde of zesde leerjaar in Koksijde? Ben je graag creatief bezig? En wil je graag proeven van 

nieuwe technieken? Dan is de Techniekacademie ideaal voor jou. 

In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo, steek je heel wat op. Je maakt kennis met 

gereedschap en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft en je maakt een aantal technische 

systemen. 

 

De reeks start op woensdag 23 januari en duurt tot woensdag 15 mei. 

De deelnameprijs voor 12 workshops bedraagt 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen. Voor een 

tweede kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de prijs 60 euro. 

Snel zijn, want de plaatsen zijn beperkt.  

 

Info en inschrijven: www.techniekacademie-koksijde.be 

 

 

“What is good about being a dj? You get to reinvent yourself every day!’’ 

Heb jij ook een muzikale kriebel die er absoluut uit wil? En ben je tussen 11 en 16 jaar?  

Schrijf je dan in voor de initiatie les dj’en. Maak kennis met alles wat een dj doet en sta zelf achter de 

mengtafel.  

 

Waar: De PIT, Kursaallaan 28 8670 Koksijde 

Wanneer: woensdag 16 februari 2019 om 16 uur 

 

Info: 058 53 34 44 - jeugddienst@koksijde.be - www.depit.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.techniekacademie-koksijde.be/
mailto:jeugddienst@koksijde.be
http://www.depit.be/
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Bib in de kijker 

Dicht mee tijdens de poëzieweek  

Donderdag 31 januari is het gedichtendag in de bibliotheek van Koksijde, het startsein voor de 

Poëzieweek die loopt tot en met 6 februari. Het thema dit jaar is vrijheid onder het motto zonder handen, 

zonder tanden.  

Poëzie is hét genre om vrijheid te bezingen, want in een gedicht is alles mogelijk. Een dichter kan in zijn 

gedichten zijn wie hij wil zijn en zijn verbeelding laten spreken: voor altijd op vakantie gaan of de 

minnaar zijn van zijn of haar muze. In een gedicht zijn alle gedachten vrij. 

Dicht zelf mee en stuur voor maandag 28 januari je eigen gedicht naar bibliotheek@koksijde.be.  

Leen je tijdens de Poëzieweek een poëziebundel uit van de bibliotheek? Dan krijg je er een poëziekaart 

van een bekende dichter bovenop. 

 

Poëzieperformance van Carmien Michels 

Klaar voor hét hoogtepunt van de Poëzieweek? Kom op zaterdag 2 februari om 19 uur naar de 

bibliotheek. (Slam)dichteres en creatieve duizendpoot Carmien Michels laat zien dat poëzie springlevend 

is. Carmiens gedichten zijn soepel, krachtig en kwetsbaar. 

De voorstelling is gratis. Inschrijven aan de balie van de bib, via bibactiviteiten@koksijde.be of op 

koksijde.bibliotheek.be.  

 

Carmien Michels (°1990) danst tussen pen en podium, tussen urban en klassiek. Ze studeerde 

Woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en schreef de romans We zijn water 

(2013) en Vraag het aan de bliksem (2015). In 2016 won ze het Nederlands en Europees Kampioenschap 

Poetry Slam en haalde ze brons op het Wereldkampioenschap in Parijs. In november 2017 verscheen 

haar poëziedebuut We komen van ver. 

Beeld: Carmien Michiels 

 
 

Digidokters in de bib 

Ook in 2019 staan de Digidokters elke tweede zaterdagvoormiddag van de maand (behalve in juli en 

augustus) 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? Of twijfel je welke pc of tablet je moet 

aankopen? De Digidokters weten raad. 

 

Het eerste spreekuur van het jaar is op zaterdag 12 januari, van 10 tot 12 uur. Stuur je vragen vooraf 

door via de website van de bibliotheek. Zo krijgen de Digidokters tijd om zich voor te bereiden op al je 

vragen. Beeld: logo digidokters  

 

mailto:bibliotheek@koksijde.be
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Cursus fiets- en wandelwebsites 

In deze workshop maak je kennis met enkele handige websites en apps, waar je als wandelaar of fietser 

je routes uitstippelt. Gebruiksgemak staat voorop in deze workshop. Ook leer je via de app je weg 

terugvinden als je verloren bent gewandeld of gereden. Als afsluiter maak je een kleine wandeling om de 

app uit te proberen. De cursus vindt plaats op dinsdag 05 februari, van 13 tot 15 uur. De toegangsprijs 

bedraagt 5 euro. 

 

Inschrijven vanaf maandag 07 januari 2019 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.  

 

Studeren in de bibliotheek 

Heb je een stille studeerplek nodig? Ben je thuis te veel afgeleid? Of haal je motivatie uit het samen 

studeren met anderen? Kom dan blokken in de bib. Je vindt er een rustig plekje en gratis wifi. 

Vanaf de kerstvakantie t.e.m. 10 januari kan je als student naast de normale openingsuren ook op 

maandag, dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15 uur in de bib terecht. Hou wel rekening met de 

sluitingsdagen van de bib. 

 

Sluitingsdag 

De bibliotheek is uitzonderlijk gesloten op maandagnamiddag 7 januari. 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Speelotheek de Speelkriebel houdt open deur 

Op woensdag 23 januari 2019 organiseert de speelotheek een opendeurdag. De Speelkriebel ondersteunt 

ouders op een budgetvriendelijke manier in hun zoektocht naar het ideale spelmateriaal. Want spelen is 

belangrijk voor de ontwikkeling van je kind.  

In de speelotheek vind je gezelschapspellen, babyspeelgoed, puzzels, verkleedkledij en grote 

buitenspelen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Breng dus gerust een bezoekje. 

 

Verrassing voor de kleinsten 

Iedereen (ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders,...) mag snuisteren in het speelgoed of luisteren 

naar de uitleg van de werking. Wie wil, maakt zich lid en ontleent direct speelgoed. En voor de kinderen 

wacht die dag nog een kleine verrassing. 

 

De opendeurdag vindt plaats van 14 tot 17 uur.  

 

Info:  

Speelotheek De Speelkriebel 

058 51 80 74 

speelkriebel@koksijde.be – www.koksijde.be/speelotheek 

Leopold II-laan 4 

8670 Koksijde-Oostduinkerke (Erfgoedhuis)  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:speelkriebel@koksijde.be
http://www.koksijde.be/speelotheek
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Sportief Koksijde 

 

Multimove voor kleuters 

De sportdienst organiseert vanaf januari opnieuw Multimove voor 2e en 3e kleuter. Samen met Moovie 

leert je kind springen, landen, rollen, lopen, vangen en werpen. Zo is je zoon of dochter helemaal klaar 

om later een sportclub te kiezen.  

Op maandag in de Sporthal in Koksijde-Dorp, op dinsdag in Sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Telkens 

van 16.30 tot 17.15 uur. Van 7 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie) = 

20 euro (maandag OF dinsdag). Inschrijven via www.koksijde.be/multimove.  

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

 

Promenade Run  

De Promenade Run, op woensdag 2 januari 2019, is een loop van 5 of 10 km over de dijk van Koksijde 

richting Sint Idesbald, waarna je geleid wordt door de residentiële wijken van Koksijde. Gezamenlijke 

start op het Teirlinckplein in Koksijde om 19 uur, wat betekent dat er in het donker gelopen wordt. Sfeer 

verzekerd dus!  

Info en inschrijven: www.sandmanevents.be  - beeld promenaderun 

 

Sportaanbod in Koksijde 

Speel je graag netbal? Ga je liever uit de bol op zumba-ritmes? Of mag het een stevige dance work-out 

zijn? Nee, toch liever shape, curling, badminton of tafeltennis? Een beetje tai-chi gemixt met swiss-jump. 

Allemaal mogelijk in Koksijde, voor jong en oud(er)!  

Bekijk het aanbod op www.koksijde.be/sportaanbod of in de brochure (verkrijgbaar bij de sportdienst of 

dienst Toerisme). #sportersbelevenmeer -logo #Sportersbelevenmeer en Gezonde Gemeente in bijlage. 

 

Bewegen Op Verwijzing helpt je meer bewegen 

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na begeleiding. Als je meer beweegt, voel je je beter 

in je vel, kom je vaker naar buiten en heb je meer sociaal contact. Bewegen Op Verwijzing helpt je. 

Koksijde start samen met Alveringem, De Panne en Veurne Bewegen Op Verwijzing. Een initiatief van het 

Vlaams Instituut Gezond Leven, met steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit project worden inwoners 

van Koksijde met een gezondheidsrisico door hun huisarts doorverwezen naar een Bewegen Op 

Verwijzing-coach.  

 

Wat doet de coach voor jou?  

 

De coach maakt samen met jou een beweegplan op maat: van te voet boodschappen doen tot een 

wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach zoekt uit wat haalbaar is voor jou, helpt je op weg 

en motiveert je. Na een tijdje krijg je genoeg motivatie om zonder de coach verder te doen. 

http://www.koksijde.be/multimove
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.sandmanevents.be/
http://www.koksijde.be/sportaanbod
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Je bepaalt zelf hoeveel consultaties je wenst met een maximum van 7 uur individuele begeleiding. En dit 

aan een voordelig tarief: 1 tot 5 euro per kwartier voor een individuele sessie. 

 

In onze regio zijn twee beweegcoaches actief: Joke Battel en Björn Ringoot. En hun ervaring leert dat 

kleine verbeteringen op het vlak van bewegen al een wereld van verschil betekenen. Voldoende bewegen 

draagt bij tot een goede gezondheid. 

 

Info: Dries Van Den Broucke - 058 53 20 00 – dries.vandenbroucke@koksijde.be –  

www.bewegen opverwijzing.be - beeld: beweegcoaches Joke Battel en Bjorn Ringoot 

 

Sportdienst van Koksijde 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. 

 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:dries.vandenbroucke@koksijde.be
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Lezingen in het Duinenhuis 
 

* Deeltjesversneller op CERN – Op vrijdag 4 januari van 19.30 tot 22 uur. Over het begrip van de 

krachten in ons universum, deeltjesfysica en het doel om de kleinste bouwstenen van het heelal te 

begrijpen. Boeiende en leerrijke uiteenzetting door prof. Freya Blekman. Toegang 4 euro (leden) / 5 euro 

niet-leden. Inschrijven en info: www.desterrenjutters.be - info@desterrenjutters.be. 

 

* Batumi Raptor Count – Op zaterdag 19 januari om 19 uur. Batumi Raptor Count, of BRC, monitort 

jaarlijks meer dan 1 miljoen roofvogels die elke herfst door de Batumi-bottleneck (Georgië) migreren. 

Wim Bovens bezocht het gebied al zes keer en vertelt, met prachtige foto’s en video’s, honderduit over 

dit mekka voor de roofvogelliefhebber. I.s.m. Natuurpunt Westkust. 

 

Beeld: sterrenhemel + beeld batumi 

 

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
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Bekijk de maansverduistering 

In de ochtend van maandag 21 januari 2019 vindt een totale maansverduistering plaats. Hierbij beweegt 

de maan zich door de schaduw van de Aarde, zodat er geen direct zonlicht meer op het maanoppervlak 

valt. Het einde van de eclips is onzichtbaar vanuit Nederland en België, maar het grootste deel is wel te 

zien. 

De eclips begint om 3.36 uur en eindigt om 8.50 uur. Tijdens de totaliteit, die duurt van 5.41 tot 6.44 

uur, bevindt de maan zich volledig in de kernschaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer 

op de maan. Alleen nog een beetje licht dat door de aardatmosfeer wordt gebroken. Dit is het 

zogenaamd rood licht, waardoor er een rode gloed over de maan komt. Dit wordt in de volksmond ook 

wel Bloedmaan genoemd. 

De Sterrenwacht, gelegen in het Duinenhuis, is op maandag 21 januari bij helder weer open van 3 tot 8 

uur.  

 
Info: www.desterrenjutters.be – info@desterrenjutters.be  
 
Beeld: maansverduistering 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.desterrenjutters.be/
mailto:info@desterrenjutters.be
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Activiteiten Sociaal Huis 

Ontmoetingsnamiddag voor senioren uit St-Idesbald 
Al drie jaar organiseert het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis ontmoetingsnamiddagen in 

Koksijde. Telkens heel gezellige namiddagen waar mensen buurtgenoten leerden kennen. Dit jaar zet het 

Sociaal Huis dit initiatief verder. Afspraak op vrijdag 25 januari in ’t Oud Klooster, Strandlaan 239 (naast 

de kerk) van 14 tot 16 uur. 

Woon je in St-Idesbald en zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Schrijf je dan snel in. De 

toegangsprijs bedraagt maar 3 euro. 

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

 
Mantelzorgcafé De Luisterschelp op maandag 7 januari 

Lachen is één van de beste oefeningen om stress en spanningen te verminderen. Doordat lachen je een 

algemeen geluksgevoel geeft, ontspant je lichaam. Stoppen met stressen en beginnen lachen, 

gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer stress je overweldigt. Dan is een lachsessie het 

perfecte medicijn. 

Hilde Terryn is lachcoach en leert je lachen, zonder dat daarvoor een reden is. Van 14 tot 16 uur in zaal 

De Brug van het Sociaal Huis.  

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

 
Seniorenfeest was een groot succes  

De 40ste editie van het Seniorenfeest was een overdonderend succes. Twee uitverkochte zalen, dat 

betekent een hoop kijklustigen. Glenn Degeselle, Dirk Bauters & Vanessa Chinitor en de Romeo’s waren 

allemaal in supervorm zodat de senioren genoten hebben van een prachtige namiddag. Talent van Eigen 

Bodem vierde haar 20-jarig jubileum. Eindigen in schoonheid heet dat.  

Op de foto: Pascale Feys, Carine Tegethoff, Fien Vandooren, Sonia Vercaemer, Philip Persyn,  

Annick Casselman, Jan Morel, Vicky Debruyne, Evelien Lepla, Greta Suber-Delie en Johan Bouttery 

Beeld: seniorenfeest 

 

Levenslang leren voor senioren 

De informatisering zet zich verder door. Digitale media zijn niet meer weg te denken. Wie niet op de 

digitale trein springt, wordt langzaam maar zeker de nieuwe analfabeet in onze wereld. Om dit te 

voorkomen biedt de Seniorenadviesraad (SAR) van Koksijde cursussen aan om de nieuwe media 

(smartphones, tablets en iPads) te ontdekken. Ook geschikt voor absolute beginnelingen.  

 

Een overzicht:  

• Dagelijks gebruik van de PC (BEGINNERS): maandag van 8 tot 11.30 uur – 07/01/2019 tot 

01/04/2019. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro cursusmateriaal. 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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• Smartphone/Tablet/Android (deel 1- BEGINNERS): maandag van 13.30 tot 16.30 uur - 

07/01/2019 tot 01/04/2019. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro cursusmateriaal. 

• Smartphone/Tablet/Android (deel 2 - apps): woensdag van 8.30 tot 11.30 uur – 16/01/2019 tot  

24/04/2019. Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro cursusmateriaal. 

• NIEUW: Workshop iPad/iPhone: woensdag van 13u30 tot 16u30 – 09/01/2019 tot 03/04/2019. 

Prijs: 60 euro inschrijvingsgeld + 8 euro cursusmateriaal.  

 

Alle lessen vinden plaats in het Sociaal Huis, in zaal De Brug.  

 

Info: Katleen Calcoen –katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in 

Koksijde - 058 53 43 42  

Inschrijvingen: cvo Cervo-Go - 058 41 51 61 - info@cervogo.be - www.cervogo.be 

Cvo Cervo-Go voorziet geen iPads, iPhones, tablets, smartphones en laptops. Breng dus je eigen toestel mee. 

 
Lezing: EHBO voor senioren  

Een ongeluk zit in een klein hoekje 
Eerste hulp bij ongevallen redt mensenlevens. Een ongeval is immers snel gebeurd. Beter voorkomen 

dan genezen, maar als er dan toch iets gebeurt, is het van levensbelang dat je snel én op de juiste 

manier handelt. Tijdens een lezing op dinsdag 22 januari geeft Nathalie Jacob van het AZ West uitleg 

over verschillende thema’s: 

• Hoe functioneert het hulpcentrum 112 en welke diensten bestaan er? 

• Hoe communiceer je met de hulpdiensten? 

• Wat doe je voor de hulpdiensten komen? 

• Hoe herken je de symptomen van een hartaanval, een trombose of een CO vergiftiging? 

• AED toestellen, hoe gebruiken en waar vind je die? 

• Levensbedreigende situaties bij kinderen herkennen. Hoe pas je als grootouder eerste hulp toe? 

De lezing vindt plaats in het c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11 te Koksijde. De kostprijs bedraagt 2 

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

 

Word lid van de seniorenadviesraad 
De SAR werkt rond het seniorenbeleid van de gemeente en betrekt alle senioren en alle verenigingen die 

actief zijn voor senioren. De seniorenadviesraad is een erkend adviesorgaan en geeft advies over alle 

kwesties op plaatselijk vlak die senioren aanbelangen. 

 

Wie mag zetelen? 

Vertegenwoordigers van seniorenverenigingen (ouder dan 60 jaar of gepensioneerd) 

Onafhankelijke kandidaten (ouder dan 60 jaar of gepensioneerd) 

Vertegenwoordigers van woonzorgcentra en assistentiewoningen 

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:info@cervogo.be
mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
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Geïnteresseerd? Vraag het inschrijvingsformulier op: via het seniorenloket of via 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be. Zend dit formulier ten laatste op 18 januari 2019 om 12 uur 

naar de Seniorenadviesraad Koksijde t.a.v. voorzitter Wilfried Heyvaert. 

 

Meer info: Katleen Calcoen - 058 53 43 42 - katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be


 

 

 

 

P 28/36 

 

 

 

De gemeentelijke musea gaan er even tussenuit en 
verwelkomen je terug vanaf vrijdag 1 februari  

Naar jaarlijkse gewoonte zijn het Abdijmuseum Ten Duinen en NAVIGO – Nationaal Visserijmuseum dicht 

in de maand januari, na de kerstvakantie. De museummedewerkers gaan niet in winterslaap, 

integendeel, de maand januari dient vooral voor de jaarlijkse grote kuis.  

 

Neem tijdens de kerstvakantie dus zeker nog de tijd om een bezoekje te brengen. Maakte je al kennis 

met de Virtual Reality beleving in het Abdijmuseum? Met de VR-bril bezoek je de abdij alsof je echt in 

Koksijde rondliep in het jaar 1490.  

Grijp in het NAVIGO-museum de allerlaatste kans om de expo Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse 

zeevisserij’ te (her)ontdekken. Een aanrader. 

2019 belooft een fijn museaal jaar te worden vol boeiende activiteiten en nieuwigheden. Volg het laatste 

nieuws op Facebook, Instagram of via www.navigomuseum.be en www.tenduinen.be. 

 

Praktisch: De musea zijn gesloten vanaf maandag 7 januari. Op vrijdag 1 februari gaan de deuren terug 

open. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.navigomuseum.be/
http://www.tenduinen.be/


 

 

 

 

P 29/36 

 

 

 

Een optreden met artiest zoekt Feestneus 

Ben je muzikant of performer? Heb je een fantastisch aanbod aan kinderanimatie of heb je een act voor 

een breed publiek? Stel je dan kandidaat voor Artiest zoekt Feestneus voor donderdag 28 februari 

2019.  

Organiseer je samen met enkele buren een straat-, wijk- of buurtfeest? En ben je ervan overtuigd dat 

samen feesten het leven van iedereen in je omgeving een stuk aangenamer maakt? Ook daarvoor ben je 

bij Artiest zoekt feestneus aan het juiste adres. 

 

Extra plekken om op te treden 

Artiest zoekt feestneus biedt je als artiest een pak extra podia aan in de regio, op feesten georganiseerd 

door de inwoners. Een jury selecteert de artiesten die ze geschikt vinden. Ben je geselecteerd? Dan 

kunnen organisatoren je boeken en Artiest zoekt Feestneus vergoedt je optreden. 

Ben jij een lokaal talent? En zoek je nieuwe speelplekken in de regio? Bezorg Artiest zoekt Feestneus dan je 

inschrijvingsformulier en demo voor eind februari. 

Organiseer je een straat- of buurtfeest? Bezorg dan je aanvraagformulier en kies je artiest. 

 

Info en inschrijven: www.artiestzoektfeestneus.be 

Beeld 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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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. 

 

Van Elise voor Paul 

Elise Carpentiers leven startte moeilijk. Met ups en downs bloeide ze uit tot een toffe, leuke tiener. Elise 

is een levenslustig meisje dat houdt van muziek en van dansen. En door deze twee bezigheden belandde 

ze vier jaar geleden - heel toevallig - op het podium bij Paul Bruna. Nadien maakte ze kennis met de 

zanger en is er tussen hen beiden een grote vriendschap ontstaan. Elise en haar ouders willen Paul op 

een gepaste manier danken voor de glimlach die hij steeds weer op het gezichtje van Elise tovert. 

Vandaar dit concert. 

 

Voor het goede doel 

De opbrengst van het concert gaat naar de MUG-heli omdat die zo belangrijk is voor onze regio. En 

daarom zetten zowel het gemeentebestuur als heel wat lokale handelaars hun schouders onder dit 

project. De organisatie dankt het gemeentebestuur van Koksijde, IMMO Koksijde, De Woninggroep, 

Carrefour St-Idesbald, El Dia en Carpentier Kenneth voor hun steun. 

 

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 

 

Beeld: foto Paul Bruna  

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Marc Baddé wint publieksprijs Cabin Art  

Elke zomer vormen de klassieke strandcabines van Sint-Idesbald het canvas voor creatieve geesten. 

Deze zomer gingen voor de 10de editie van Cabin Art meer dan 30 kunstenaars aan de slag. Het thema 

De abdij en de zee lokte duizenden bezoekers, waarvan er 560 stemden op hun favoriet via de 

publiekswedstrijd. De publiekslieveling werd winnaar Marc Baddé die zijn prijs in ontvangst nam van 

schepen voor cultuur Rita Gantois in Kunstencentrum Ten Bogaerde. 

Filip Pillen en Jean-Marie Vandaele kregen van het publiek de 2de en 3de prijs. 

 

Beeld: winnaar cabin art - op de foto staan ook Niko Goffin en Nele Bouquillon van de dienst Cultuur & 

Erfgoed. 

 

Oproep Cabin Art 2019: schrijf je nu in 

De 11de editie van de openluchttentoonstelling Cabin Art vindt plaats van zaterdag 11 mei tot en met 

zondag 15 september op de Zeedijk van Sint-Idesbald. Dit jaar is het thema Bouwen voor de eeuwigheid. 

En dat is ook de titel van de tentoonstelling die zal lopen in het Abdijmuseum Ten Duinen vanaf 21 juni 

2019. Het bouwen van zo’n abdij was een loodzware en reusachtige onderneming. Maar elk van ons 

bouwt ook aan een toekomst, een leven, een thuis,… jouw kunstwerk hoeft dus niet over de abdij gaan. 

Je kan met dit thema vele kanten op.  

Cabin Art is een ku(n)sttentoonstelling in openlucht, georganiseerd door de gemeentelijke dienst Cultuur 

en Erfgoed i.s.m. Rodeo en Baldus Beach. Voor de editie van 2019 zoeken de organisatoren nog 

deelnemers. 

Wat krijg je ervoor terug? Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van vier maanden 

exposure bij de vele bezoekers op de Zeedijk.  

Inschrijven: www.koksijde.be/cabinart19, cultuur@koksijde.be of per post aan de dienst Cultuur & 

Erfgoed, Zeelaan 303, Koksijde vóór 1 maart. Een vakkundige jury beoordeelt de voorstellen. Meer 

uitleg over de mogelijkheden vind je op de site van Cabin Art. 

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

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/cabinart19
mailto:cultuur@koksijde.be
mailto:cultuur@koksijde.be


 

 

 

 

P 32/36 

 

 

 

vzw Licht in het Duister Rwanda bestaat 25 jaar 

Om haar jubileum extra luister te geven, krijgt het jaarlijks Maxi Kaasbuffet van deze vzw een feestelijk 

tintje. De activiteit vindt plaats op vrijdag 1 februari 2019 in de Witte Burg te Koksijde. Een plaats aan 

tafel kost 20 euro voor een volwassene en 8 euro voor een kind. Inschrijven via storting op rekening 

BE17 0013 6334 6821 van Licht in het Duister-Rwanda, Guldenzandstraat, 49, 8670 Koksijde. Vermeld in 

je mededeling: kaas, het aantal volwassenen en het aantal kinderen  

 

Opbrengst voor het goede doel 

De opbrengst van het eetfestijn gaat naar blinden en slechtzienden in Rwanda. Maar de opbrengst wordt 

ook gedeeld met het Rode Kruis en vakantiekampen voor kwetsbare kinderen in Vlaanderen.  

 

Info: lidsecr@scarlet.be – 0476 85 79 48 

Beeld: foto licht in het duister 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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OTO (Het Bedrijf) in Oostduinkerke zoekt vrijwilligers  

Ben je gepassioneerd door theater? Wil je meehelpen met de promotie van een tof activiteitenaanbod? 

Ontvang je graag mensen in een gezellige theaterzaal? Wil je meewerken achter de schermen van een 

klein, maar uiterst gezellig theaterzaaltje?  

Word dan vrijwilliger bij het team van OTO. Want zij zoeken: 

Een theatertechnicus (basiservaring met geluidstechniek is meegenomen) 

Een vrijwilliger om affiches rond te dragen  

Interesse? Neem contact op met info@hetbedrijf.be. 

 

Info: www.hetbedrijf.be - info@hetbedrijf.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Elke dag Nederlands, ook in jouw winkel? 

Krijg je als handelaar veel anderstalige klanten over de vloer? Weet je soms niet in welke taal de klanten 

willen dat je hen aanspreekt? Dan is het Keurmerk hiervoor de oplossing. De dienst (W)Integratie wil 

onder het motto Elke dag Nederlands! samen met jou anderstalige klanten de kans geven om Nederlands 

te oefenen in jouw winkel. 

 

Wat verwachten we?  

Eigenlijk niet veel. Als deelnemende handelaar stimuleer je jouw anderstalige klanten om Nederlands te 

praten. Aan de hand van 9 Gouden Tips.  

 

Waarom zou ik instappen? 
Naast een positief imago, maakt een nieuw doelpubliek kennis met jouw handelszaak. Ook krijg je de 

nodige publiciteit: via lokale en regionale pers, vermelding op de website en sociale media. 

 

Geïnteresseerd? 

Schrijf je snel in via michele.baeyaert@koksijde.be of 0491 92 97 32.  

 

Info: projectcoördinator Elke dag Nederlands! Michèle Baeyaert - michele.baeyaert@koksijde.be – 

0491 92 97 32  

 

Beeld: logo + foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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(Huiswerk)klas TOPPIE zoekt vrijwilligers 

TOPPIE is een huiswerkklas voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar. In deze huiswerkklas krijgen 

kinderen extra ondersteuning bij het leren leren: de kinderen krijgen tips voor het plannen en opsplitsen 

van hun huiswerk. Ze krijgen ook hulp bij het verwerken van de leerstof. De huiswerkklas richt zich tot 

maximum 8 kinderen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding.  

Doel van de TOPPIE-klas is (alle) kinderen in Koksijde de kans geven om zich te ontplooien tot betere 

studenten. Vooral zij die het moeilijk hebben met het plannen en organiseren van hun schoolwerk. Met 

TOPPIE krijgen ze een extra duwtje zodat ze een sterkere uitgangspositie hebben als ze aan het 

middelbaar onderwijs beginnen. 

 

Het Sociaal Huis zoekt extra vrijwilligers om de klassen te begeleiden. Heb je een bewijs van 

pedagogische bekwaamheid? En ben je vrij na 16 uur? Contacteer 

annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 20. 

 

Beeld: logo toppieklas 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Bekijk de gouden- en wittegids online 

Als milieubewuste gemeente kiest Koksijde, samen met FCR Media – de uitgever van goudengids en 

wittegids – voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. 

Gebruik je de papieren gids niet meer? Schrijf je dan uit via deze link:  

https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek.  

Doe dit voor 1 april 2019, want dan ontvang je geen exemplaar meer bij de volgende bedeling. 

Uitschrijvingen na 1 april gelden pas voor de bedeling van volgend jaar. 

 

Zoek bedrijven en adressen ecologisch op via www.goudengids.be en www.wittegids.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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