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Datum  

Persoverzicht 

januari 2020 

18/12/2019  

  

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 

 

• Zaterdag 21 december 2019: persmoment van de Koninklijke Orde van de 

Paardevisser. 

 Place to be: tearoom ’t Zand, Zeedijk 443 Oostduinkerke om 10.30 uur.   

 Ze heffen samen met u het glas, kijken terug naar 2019 en overlopen de evenementen die in 

 2020 zullen plaatsvinden. De eerstvolgende activiteit is op maandag 30 december. Mis de 

 Sylverstervuren van Oostduinkerke niet met naar jaarlijkse tradititie de heerlijk sprotjes en de 

 traditionele garnalensoep. Contactpersoon: gino.ester@telenet.be.  

 

• Zaterdag 11 januari 2020 om 10.00 uur: huldiging 30 jaar senioren dansgroep De 

Golfbrekers Koksijde. De dansgroep werd gesticht op 9 januari 1990 door wijlen de heer 

Robert Ockerman. De viering vindt plaats in raadzaal “Kokpit”. Nadien volgt er een receptie in het 

Atrium. 

 

• Donderdag 23 januari om 20.00 uur: verjaardagsfeest CasinoKoksijde  

Op 1 januari 2020 viert cultuurcentrum CasinoKoksijde haar 20e verjaardag.  

Dat laat team CasinoKoksijde niet onopgemerkt voorbijgaan. Ze werkten aan een magazine over 

twintig jaar cultuurcentrum CasinoKoksijde. Dat magazine met werktitel Casino2020 wordt 

plechtig voorgesteld op donderdag 23 januari om 20 uur tijdens een verjaardagsfeest. 

Noteer de datum al in uw agenda.  

=> Uitnodiging Casino2020 (ook in bijlage). 

 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:gino.ester@telenet.be
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Tentoonstellingen  

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

 

In de kijker:  

• Bouwen voor de eeuwigheid nog niet bezocht? Dit is je laatste kans => p. 5 

• Schrijf je nu in voor de volgende editie van Cabin Art => p. 6 

• Oproep tot deelname tentoonstelling Getij-Dingen 2021 => p. 7 

 

 

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


 

 

 

 

 

P 5/39 

 

 

 

 

Bouwen voor de eeuwigheid nog niet bezocht? Dit is je 

laatste kans 

De expo loopt nog tot 5 januari, maar het museum is alleen open op vrijdag, zaterdag en 

zondag vanwege de feestdagen.  

Ga op zoek naar de sporen van de bouwabten en de vele ambachtslui. Door hun betrokkenheid en hun 

geloof in een wereldbeeld hebben ze bergen verzet. Daarbij stelden ze zich ook aan enorme risico’s bloot. 

Hoewel hun verhaal verborgen blijft in de mist van de geschiedenis, is één ding wel duidelijk. De 

abdijgemeenschap van Ten Duinen had een doel: bouwen voor de eeuwigheid. Na je bezoek aan deze 

expo zal je versteld staan van hoe dicht het middeleeuwse bouwbedrijf bij het hedendaagse aanleunt. 

 

Ontdek ook de maquettekunst. Eén van de hoogtepunten voor families in deze expo is ongetwijfeld de 

abdij in LEGO® blokjes. Kunstenaar Rob Buelens toont je in deze tentoonstelling een collectie van zijn 

intrigerende maquettes. Je ziet hoe minuscule mannetjes aan vindingrijke constructies werken.  

Je bezoek aan de expo is inbegrepen in de prijs van je museumticket.  

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Beeld: Lego maquette 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:info@tenduinen.be
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Schrijf je nu in voor de volgende editie van Cabin Art  

Cabin Art vindt plaats van zaterdag 9 mei tot zondag 13 september op de Zeedijk van Sint-Idesbald. Het 

evenement is een ku(n)sttentoonstelling in openlucht, georganiseerd door de dienst Cultuur & Erfgoed in 

samenwerking met Rodeo en Baldus Beach.  

 

Thema – De werkgroep koos voor het thema Dach verwijzend naar de expo in het Kunstencentrum Ten 

Bogaerde in samenwerking met het S.M.A.K. en naar het werk van de Oostenrijker Oswald Oberhuber. In 

Cabin Art gaan zout, zand en wind elk jaar de dialoog met de kunstwerken aan. 

 

Inschrijven - Mail een korte voorstelling van je idee vóór 1 maart naar cultuur@koksijde.be. Verwijs 

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

deelnemers. Je kan ook alle nuttige info zenden naar de dienst Cultuur en Erfgoed, Zeelaan 303. 

 

Mogelijkheden 

Werk rechtstreeks op een strandcabine op zaterdag 9 mei (ook eerder mogelijk). 

Werk op zaterdag 9 mei op een paneel dat aan een strandcabine bevestigd is. 

Het volledig afgewerkt paneel wordt aan de cabine bevestigd (levering paneel uiterlijk 4 mei). De 

kunstenaars voorzien zelf een paneel (1,50 m hoog en 1,85 m breed, dikte: 5-10 mm.) 

 

Return - Elke geselecteerde kunstenaar geniet in het hoogseizoen van vier maanden bekijks op de 

Zeedijk. Belangrijk! De kunstenaars staan hun rechten af aan de organisatie.  

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

Beeld cabin art  

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

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


 

 

 

 

 

P 7/39 

 

 

 

 

Durf je de confrontatie aan met de zee? Oproep expo Getij-

Dingen 2021 

Hou je van wind en strand? Ben je geïnspireerd door het getij? Doe dan als beeldend 

kunstenaar mee aan de kunstmanifestatie Getij-Dingen.  
 

Wat is Getij-Dingen? 

Je maakt een kunstwerk dat vastgemaakt wordt aan één van de meetpalen op ons strand tussen de 

grens met De Panne en Nieuwpoort. Zo gaan de kunstwerken dagelijks de confrontatie aan met eb en 

vloed. Je kunstwerk zal meer dan 400 keer verdrinken. Zout, zand, wind en water laten jouw werk leven.  
 

Voorwaarden 

Alle disciplines zijn toegelaten: schilderen, beeldhouwen, (stevig) keramisch werk, etc. Onderschat de 

kracht van de zee niet. Je kunstwerk moet tegen een stootje kunnen en aan de meetpaal worden 

bevestigd. Ook het aspect veiligheid speelt een rol: scherpe randen of onderdelen zijn niet toegestaan. 

Hou ook rekening met het ecologische aspect.   
 

Hoe neem je deel?  

Schrijf je in tegen vrijdag 14 februari. Mail naar cultuur@koksijde.be of stuur je dossier (cv + visuele 

uitwerking van je idee) naar de dienst Cultuur en Erfgoed, Zeelaan 303 in Koksijde.  
 

Eerste tentoonstelling: paasvakantie 2020 

Dit voorjaar stel je je ontwerp een eerste keer voor in het atrium van het gemeentehuis. Door middel van 

een visuele voorstelling (schets, foto, maquette) overtuig je de jury dat ze met jouw werk in zee moeten 

gaan.  
 

Getij-Dingen 2021 

Als de jury jou selecteert, wordt je kunstwerk in het voorjaar van 2021 aan een meetpaal bevestigd – en 

siert het tot het najaar onze stranden. Er verschijnt ook een exclusieve brochure van deze unieke 

openluchtexpo. 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed - www.koksijde.be/getij-dingen05 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Wonen tussen kerk en polder 

Van maandag 25 tot vrijdag 29 november vond een tweede ontwerpweek plaats in het kader van een 

Leefbaar Koksijde-Dorp. 

Naar aanleiding van de reconversie van het militair domein, worden in Koksijde-Dorp, 245 bijkomende 

woongelegenheden gecreëerd, die zullen ingezet worden voor betaalbaar wonen voor verschillende 

doelgroepen. 

Tijdens deze ontwerpweek dompelde een ontwerpteam van externe deskundigen en medewerkers van de 

gemeente Koksijde en provincie West-Vlaanderen zich vijf dagen onder in Koksijde-Dorp (omgeving Sint-

Pieterskerk). 

 

De ziel van het dorp blijft bewaard 

Door de unieke ligging, aan de voet van de overgang tussen de duinen en de polders, willen de 

ontwerpers het polderlandschap en de dorpskern van Koksijde met elkaar versmelten. De centrale ligging 

van de begraafplaats zorgt voor openheid, maar de ontwerpers slaagden er ook in om een aantrekkelijke 

woonomgeving te maken. Verschillende woonvelden aan weerszijden van de begraafplaats zijn aaneen 

gekoppeld met publieke pleintjes. Het plein nabij ’t Oud Schooltje wordt een publieke plek die zich 

uitstrekt tot aan de scoutslokalen. 

Een mix van verschillende woontypes, trage verbindingen, speelweefsel en publieke functies zorgt voor 

een toekomstige duurzame wijk. Bekijk de maquette en de beelden van dit ontwerp nog tot 5 januari in 

het gemeentehuis. 

 

Info: iedereenmee.koksijde.be – www.koksijde.be/verslag-tweede-ontwerpweek-masterplan-

koksijde-dorp 

 

Foto maquette 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Afvalberg Koksijde slinkt met een kwart. Gemeente zet sterk 
door. 

 
De hoeveelheid restafval blijft in Koksijde verminderen. Op tien jaar tijd is de afvalberg er 

intussen een kwart kleiner.  

Schepen van Milieu Guido Decorte: ‘We zijn zeer tevreden met dit resultaat. Steeds meer inwoners gaan 

bewust om met hun afval. Dit leeft in Koksijde en is een pluim op de hoed van velen. We gaan door op 

dit elan. Samen gaan we voor nog minder afval in Koksijde.’   

 

Containers zijn de eerste keuze 

Schepen Guido Decorte is zeker van zijn stuk: ‘Wie een container geprobeerd heeft, wil ‘m niet meer 

kwijt. Het aanbieden van afval in containers is gewoon heel comfortabel. Wie bewust met zijn afval om 

gaat en goed sorteert, wordt bovendien beloond. Want je betaalt alleen voor wat je meegeeft. Er is geen 

huur – of aanbiedingskost. Dat maakt het heel duidelijk en eenvoudig. De tarieven blijven gewoon 

dezelfde (0,05 euro/kg voor gft en 0,15 euro/kg voor restafval).’ 

Roland Coupillie (teamverantwoordelijke Openbare netheid) vult aan: ‘Je zorgt bovendien onrechtstreeks 

mee voor het proper houden van het openbaar domein. Containers scheuren immers niet en kunnen niet 

worden open gepikt door meeuwen.’ 

 

Kleinere huisvuilzakken waar nodig 

De klassieke huisvuilzak blijft bestaan, zij het in een kleiner formaat van 40 liter. Dat biedt verschillende 

voordelen en is logisch te verantwoorden. Jan Vandromme, diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling, 

somt op: 

• een kleinere huisvuilzak zet aan tot nog beter sorteren en dus minder restafval, 

• door de vooropgestelde inzameling van meer plastics via de p+md zak (in de loop van 2021 in 

onze regio) zal het volume aan restafval verder dalen, 

• een kleinere huisvuilzak is ergonomischer om aan te bieden en in te zamelen, 

• één type zal zowel de zak van 30 liter als de klassieke huisvuilzak van 60 liter vervangen, dat 

maakt het meteen ook een stuk duidelijker en gemakkelijker in de verkoop, 

• en met een verkoopprijs van 1 euro/zak blijft de kostprijs van een pakket voor iedereen 

betaalbaar, maar wordt het gebruik van een container duidelijk voordeliger voor wie bewust om 

gaat met afval. 

Het team Openbare netheid beaamt tevreden. ‘Dit is een logische maar belangrijke stap. Gedaan met 

zware huisvuilzakken in Koksijde.’  

 

Geen gratis huisvuilzakken meer maar minder belastingen 

Tot slot werd zowel de milieubelasting als de regeling van de gratis huisvuilzakken geschrapt. In de 

plaats komt een algemene gemeentebelasting aan een lager tarief, niet in het minst voor alleenstaanden. 

 

Met een forse investering in nieuwe afvalstraten in de toeristische zone 

 

Info: Jan Vandromme – diensthoofd Milieu & Duurzame Ontwikkeling 

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

 

Bijlage: foto met Guido Decorte (schepen van Milieu), Jan Vandromme (dienst Milieu & Duurzame 

Ontwikkeling Koksijde) en Roland Coupillie (teamverantwoordelijke) met een delegatie van het team 

Openbare netheid.  Terug naar de inhoudstafel 

mailto:jan.vandromme@koksijde.be
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Twee openbare aanbestedingen met opbod  
Het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Koksijde gaat op maandag 20 januari in 

openbare zitting over tot twee open aanbestedingen met opbod. De zittingen vinden plaats in de Abt 

Eliaszaal van het gemeentehuis.  

 

1. Recht tot uitbating van een nostalgische paardenmolen op het Eugenie Terlinckplein in 

Koksijde-Bad – periode 2020 tot 2022 – zitting om 14 uur 

De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 16 

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

binnenomslag vermeld je: uitbating van een nostalgische kindermolen op het Eugenie 

Terlinckplein te Koksijde periode 2020-2022.  

 

2. Recht tot het houden van zeven avondmarkten in Koksijde – dienstjaar 2020 – zitting 

om 14.15 uur 

De aanbiedingen/inschrijvingen moeten schriftelijk en aangetekend gestuurd worden voor 16 

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

binnenomslag vermeld je: houden van 7 avondmarkten te Koksijde – dienstjaar 2020.  

 

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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Het is plezant in onze gemeente… 

…en we hebben het bewijs. Een jaar lang onderzocht Het Nieuwsblad wat Koksijde zo uniek en plezant 

maakt. Op woensdag 11 december maakte Het Nieuwsblad de laureaten bekend. Koksijde kwam daaruit 

als één van de plezantste gemeenten in Vlaanderen en als dé plezantste uit onze regio. 

 

Aan de hand van acht thema’s werden 300 gemeenten – waaronder Koksijde – doorgelicht. Voor elk 

thema kreeg onze gemeente een score.  

De thema’s: 

• feest 

• winkelen 

• sport 

• jeugd 

• verenigingen 

• cultuur 

• senioren 

• horeca 

In totaal haalde Koksijde een score van 8,43/10. Vooral op het vlak van horeca scoren we erg hoog met 

9,69/10, maar eigenlijk haalt Koksijde over de hele lijn een (grote) onderscheiding.  

De kinderkrant van Koksijde, PleZand, heeft dus zeker zijn naam niet gestolen.  

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Doe mee aan onze communicatie-enquête en win een mooie 
prijs 

Lokaal Bestuur Koksijde doet veel inspanningen om jou zo goed mogelijk te informeren. Twee van onze 

bekendste kanalen zijn onze website – www.koksijde.be – en natuurlijk het gemeentelijk infoblad Tij-

dingen. Jouw favoriet maandblad 😊.  

 

In de toekomst willen we jou nog beter informeren en daarom vragen we een beetje van je tijd om onze 

enquête in te vullen. Dat kan op twee manieren: 

- Ga naar www.koksijde.be/enquete en vul daar de vragenlijst in. Dat werkt het snelst. 

- Ofwel vul je de enquête in die vanaf 15 januari in je brievenbus belandt (bij een steekproef van 

1.800 personen) en stuur je die op met de envelop die bij de enquête zit. Je hoeft geen postzegel 

te kleven. 

 

Vul vandaag nog de enquête in en maak kans op één van deze prijzen: 

• één restocheque van 100 euro 

• twee restocheques van 50 euro 

• vier restocheques van 25 euro 

 

De uiterste deadline is 14 februari. We verwittigen je persoonlijk wanneer je gewonnen hebt. Alvast 

bedankt om te helpen om onze communicatie te verbeteren.  

 

Info:  

communicatie@koksijde.be 

058 53 30 30  

 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:communicatie@koksijde.be
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Mis het niet: nog een week schaatspret  

Tot en met 5 januari beleven liefhebbers nog dolle schaatspret op de ijsbaan in open lucht voor het 

gemeentehuis. Geniet ook van een drankje en een hapje aan de sfeervolle smulhuisjes. En op vrijdag 3 

januari draait dj Piet opzwepende schaatsmuziek. 

 

Praktisch 

De ijsbaan is open tot zondag 5 januari, van 10 t.e.m. 21.30 uur.  

Plaats van afspraak: Koksijde-Bad, Theaterplein. 

Toegangsprijzen: 4 euro voor volwassenen / 2 euro voor kinderen jonger dan 16 jaar / 10-beurtenkaart 

35 euro (volwassene) en 15 euro (jonger dan 16 jaar)  

Huur schaatsen: 2 euro / handschoenen verplicht 

 

Foto 

 

 

 

TIP dienst Toerisme: Ontdek het nieuwe K magazine  

Een nieuw jaar betekent een nieuw K magazine om in te grasduinen.  

Een praktische bundeling met al de niet te missen parels van Koksijde die een bezoek zeker waard zijn!  

K magazine 2020 is gratis verkrijgbaar bij de dienst Toerisme. 

www.visitkoksijde.be 

 
 
 

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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WinterWonderland in het Bos van Commerce 

Kom nog tot en met zondag 5 januari langs voor een frisse neus en heel wat gezonde zee- en boslucht in 
het bos van Commerce! Dit écht WinterWonderland staat in het teken van Frozen. De boshut en het 
hindernissenparcours zijn elke dag open om 11 uur, de plek voor een hapje en een drankje. 

 
 
De boshut opent elke dag om 11 uur, het is de uitgelezen plek voor een hapje en een drankje. Nieuw dit 
jaar is het hindernissenparcours. Een uitdaging voor jong en oud.  
 

Programma  
 

Maandag 30 december  

16 uur: Sylvestervuren 
18 uur: vuurwerk 
 
Dinsdag 31 december – Party time 

11.30 uur: oesterpassie in het bos 
23 uur: van oud naar nieuw met bubbels in het bos 
 
Donderdag 2 januari – Fun 4 kids  
14 uur: notenslingers maken met het Koninklijk Comité Koksijde in de bloemen 
16 uur: optreden Knappe Koppen 

 
Vrijdag 3 januari – Anton, Anton, Anton 
16 uur: après-ski party met de Zingende Fotografen 
 
Zaterdag 4 januari  - Driekoningen 
11.30 uur: aperitiefconcert met de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer 

11.30 uur: Driekoningen in het bos 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Van oud naar nieuw 

Oostduinkerke in vuur en vlam  

Verwarm je tijdens de jaarlijkse Sylvestervuren aan enkele spectaculaire vuuracts op het strand.  

De Vuurmeesters brengen mobiele vuuracts met muziek en vuur. Heel veel vuur. 

Afspraak op maandag 30 december, van 16 tot 18.30 uur op de Zeedijk van Oostduinkerke.  

De Koninklijke Orde van de Paardenvissers serveert garnaalsoep en een portie sprot met aardappel aan 

democratische prijzen. De avond wordt afgesloten met een spectaculair vuurwerk. 

 

Feestelijke oudejaarshappening in Sint-Idesbald  

Kom naar Baaldje voor een feest met muziek, drankjes en spetterend vuurwerk. Afspraak op 31 

december vanaf 23 uur op de zeedijk van Sint-Idesbald. 

Met medewerking van de handelaarsbond K-Baaltje.  

 

Lokaal Bestuur Koksijde nodigt jou uit: klink met ons op het nieuwe jaar 

Toeters en bellen op zondag 5 januari. Zet het nieuwe jaar gepast in en hef het glas, samen met de 

burgemeester en schepenen. Kom vanaf 9 uur kijken hoe we een blok ijs omtoveren tot een kunstwerk 

en dans op de opzwepende muziek van De Brasserie uit Ieper. De drink vindt plaats vanaf 11 uur, ter 

hoogte van de ijsbaan. 

We denken aan het milieu en schenken alles in herbruikbare bekers (waarborg: 2 euro).  

Voorzie dus wat kleingeld.   

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vuurwerkregels in Koksijde 

Op 31 december vindt een spetterend vuurwerk plaats op de zeedijk van Sint-Idesbald.  

Hieronder een aantal algemene voorzichtigheidsregels rond vuurwerk. 

 

Geen wensballonnen oplaten 

Het oplaten van wensballonnen is in heel Vlaanderen en dus ook in Koksijde verboden. Hierop zijn nooit 

uitzonderingen mogelijk. Wensballonnen zijn immers brandgevaarlijk. 

 

Ook vuurwerk is verboden 

Het afsteken van vuurwerk is in Vlaanderen overal verboden, tenzij de gemeente dit voor een speciale 

gebeurtenis, zoals nieuwjaarsnacht, toelaat. Het gemeentebestuur van Koksijde geeft alleen toelating 

voor het vuurwerk dat door Lokaal Bestuur Koksijde of de VVV wordt georganiseerd. Dus niet voor 

particulier vuurwerk.  

In het politiereglement staan een aantal passages over vuurwerk. Lees die regels gerust na. 

 

Ook de Vlaamse brandweer voert een uitgebreide preventiecampagne rond het gebruik van vuurwerk. In 

hun campagne sommen ze zeven redenen op om geen vuurwerk af te steken: 

www.ikknalzondervuurwerk.be. Hun slogan is: Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de 

gevolgen kunnen zijn. 

Vind je toch dat vuurwerk bij het eindejaar hoort? Ga dan naar een spektakelvuurwerk van Lokaal 

Bestuur Koksijde kijken. Op pagina 17 van dit persoverzicht vind je een aantal data.  

Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van.  

 

Info: www.koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Knotsgekke kleutervoorstelling over de klimaatcrisis 

Geniet op zondag 5 januari om 15 uur van Snøw, een kløtervoorstelling over de klimaatcrisis in het c.c. 

CasinoKoksijde. Een pinguïn, een frigo en een rochelende vuilniszak komen in opstand tegen alle Grote 

Mensen die niet willen luisteren. 

 

Beste kløter, 

De Grote Mensen willen niet luisteren, dus jij moet mij helpen! 

Ik smelt! Mijn vriend zijn huis smelt ook!!! 

Wij hebben jullie hulp nodig! Help ons alsjeblieft! 

Kom snel! Nee! Nu!!! 

Met vriendelijke groeten, 

De Sneeuwman 

 

Praktisch 

Tickets koop je voor 12 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 6 euro. Bestellen via 

www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

Extra: na een voorstelling van de Koekelbergse Alliantie van Knutselaars - kortweg K.A.K. - mag een 

knutselworkshop natuurlijk niet ontbreken. Alle kløters kunnen gratis deelnemen aan deze creatieve 

workshop van de Westhoek Academie Koksijde. 

 

© Seppe De Roo - De sneeuwman heeft hulp nodig 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwjaarsconcert Gemeentelijke Harmonie zet jubileumjaar 
feestelijk in 

Naar aloude traditie speelt de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde op zaterdag 11 januari zijn 

jaarlijks Nieuwjaarsconcert. Afspraak in de theaterzaal van cultuurcentrum 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. Dit jaar verwelkomt de harmonie o.a. Søren Brassaert als solist op trombone.  
 

De gemeentelijke harmonie viert dit jaar trouwens een dubbel jubileum: de vereniging blaast zeventig 

kaarsjes uit en dirigent Luc Note is bezig aan zijn dertigste jaargang.  
 

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

academiepas. Het gezinstarief bedraagt 25 euro. 

 

Info:  

www.harmoniekoksijde.be  

harmonie.koksijde@gmail.com 

 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Muy Complicado, een collage van schietscènes, sierlijke dans 
en ballades 

Muy Complicado is een wervelende, tragikomische voorstelling waarin vier spelers omgaan met het 

menselijk lijden. De personages lijken zo weggelopen uit films van de Spaanse regisseur Pedro 

Almodóvar. De dingen des levens worden uitvergroot met maar één doel: (h)erkenning en troost.  

Mis deze prachtige voorstelling niet op vrijdag 17 januari om 20 uur in c.c. CasinoKoksijde. 

 

“Een ongecompliceerde guilty pleasure dat de ongemakkelijke momenten in een mensenleven teder 

erkent en ze vervolgens vrolijk verzuipt in een bad vol popmuziek en kleurenkitsch.” Knack Focus  

“Een filmische collage van schietscènes, sierlijke dans en pathetische ballades, die wonderwel werkt, 

temeer omdat het viertal zich met veel zwier en timing in absurde bochten wringt.” De Standaard  

 
Praktisch 

Tickets koop je voor 16 euro. Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 13 euro. Bestellen via 

www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jan Vermeire gastheer op winters orgelmatinee 

Na de succesvolle reeks orgelconcerten van afgelopen zomer, organiseert Orgelkring Koksijde opnieuw 

drie orgelmatinees in de winter. Tijdens deze koude periode zijn er minder orgelconcerten, maar de 

orgelkring wil de liefhebbers niet op hun honger laten zitten. Bovendien is het altijd gezellig warm in de 

O.L.V.-ter-Duinenkerk. 

 

De tweede matinee vindt plaats op zondag 26 januari om 11 uur. Gastheer is huisorganist Jan Vermeire. 

Hij speelt een programma met als titel Dansend het nieuwe jaar in met bruisende werken van Bach, 

Strauss en Sjostakovitsj. Gratis toegang. 

Op 23 februari vindt het afsluitend orgelmatinee plaats.  

 

Info:  

Orgelkring Koksijde 

voorzitter Carlo Wouters 

058 51 35 94  

carlo.wouters@skynet.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vier je verjaardag in het NAVIGO-museum  

Bijna jarig? Wil je een origineel verjaardagsfeestje? Dan is het NAVIGO-museum een 

uitstekend idee. Nodig je vriendjes en vriendinnetjes uit voor een FINtastic party. Samen met 

je vriendjes en vriendinnetjes ga je op ontdekking in het museum. Daarna knutselen we in het 

atelier. We eindigen met een heerlijk ijsje. 

 

Stekker en Sterre tellen tot tien, wie niet weg is, is gezien (voor kinderen van 5 tot 7 jaar) 

Wie is er hier jarig? Wat een toeval, Stekker en Sterre ook! Waarom zien ze er dan zo triest uit? Stekker 

en Sterre spelen verstoppertje met hun vriendjes. Ze tellen tot tien en gaan dan op zoek in het museum. 

Maar na heel goed zoeken vinden ze nog steeds geen vriendjes. Zoeken jullie mee? 

We verkleden ons als een vis met glinsterende schubbetjes.  

 

Matrozen van de zee, wie vaart mee? (voor kinderen van 8 tot 10 jaar) 

Ahoi! Onze kapitein heeft een nieuw schip. Hij is in de wolken en door het dolle heen! Maar wat is hij met 

een schip zonder bemanning? Dus … is hij op zoek naar matrozen. Zij houden van uitdagingen en zijn 

stoer genoeg om samen op avontuur te gaan!  

Gaan jullie mee op avontuur? We verkleden ons als échte matroos en gaan samen op tocht. Slagen jullie 

voor alle tests? Dan verdien jij je eigen matrozenbrevet. Als dat niet stoer is!  

 

Praktisch 

Feestjes vinden plaats op woensdagmiddag van 14 tot 16.30 uur. Minimum 10 kinderen, maximum 15 

kinderen. Prijs: 10 euro per kind. De jarige feest gratis mee en krijgt een verrassing. Reserveren is 

verplicht, ten laatste drie weken voor het feestje: onthaal@navigomuseum.be, 058 51 24 68 of aan de 

balie. Een animator begeleidt het feestje. Er moet zeker één volwassene aanwezig zijn om alles in goede 

banen te leiden. 

Beeld stekker en sterre 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Met het hele gezin naar het NAVIGO-museum  

Kom in de kerstvakantie – op vrijdag 3 januari om 14.30 uur – met het hele gezin naar het museum. 

Terwijl de kinderen aan de slag gaan in een toffe workshop (poppenspel en knutselworkshop Wonderlijk 

leven diep in de zee) ontdekken de volwassenen het museum.  

De workshop (3-6 j.), kost 2 euro per kind, schrijf je best op voorhand in via 058 51 24 68.  

Rondleiding De kunstwerken voor individuele bezoekers. Inbegrepen in het toegangsticket.  

Opgelet: tijdens de kerstvakantie is het museum alleen open op vrijdag, zaterdag en zondag.  

 

Word jij de nieuwe workshop begeleider @NAVIGO? 
NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum heeft heel wat workshops voor schoolgroepen in haar aanbod. Het 

museumteam is op zoek naar geïnteresseerden om deze workshops te begeleiden.  

• Kan je af en toe tijd vrijmaken tijdens de schooluren? 

• Heb je een hart voor kinderen? 

• Ben je geboeid door het thema visserij? 

• Wil je een schoolgroep boeien met een vleugje kennis over dit thema? 

Dan ben jij de persoon die het NAVIGO-museum zoekt. 

 

Interesse?  

Kom dan naar de infosessie op dinsdag 14 januari om 18.30 uur in het museum. Die avond krijg je alle 

praktische info. 

 

Onze musea gaan er even tussenuit  
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.  

 

Kom tijdens de kerstvakantie dus nog zeker langs. Beide musea zijn alleen open op vrijdag, zaterdag en 

zondag vanwege de feestdagen.  

2020 wordt een fijn museaal jaar vol boeiende activiteiten en nieuwigheden. Je hoort ongetwijfeld nog 

van onze musea. Volg het laatste nieuws op Facebook, Instagram of via www.navigomuseum.be en 

www.tenduinen.be. 

De gemeentelijke musea zijn gesloten vanaf maandag 6 januari. Op zaterdag 1 februari gaan de deuren 

terug open. 

 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kersverse bibliothecaris blikt terug 

In 2019 volgde Emily Delhaye Viviane Rys op als bibliothecaris. Emily vond de jaarwisseling het moment 

om terug te blikken op het voorbije jaar. Een positieve terugblik. Ondanks de vele mediaberichten over 

de daling van het aantal bibliotheekbezoekers, stelt de Koksijdse bibliotheek een andere trend vast.  

In het eerste deel van 2019 steeg het aantal bibliotheekbezoekers met 7 % tegenover 2018. Juli was dé 

topmaand, want dan kwamen 14.500 bezoekers over de vloer. De voorbije jaren rekende de bibliotheek 

op gemiddeld 130.000 bezoekers per jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de start van het nieuwe jaar, kijkt de bib niet alleen terug, maar ook vooruit. Ondertussen is de 

bibliotheek een echte ontmoetingsplaats en daarom zetten de medewerkers meer en meer in op 

activiteiten die mensen samenbrengen. 2020 is sowieso een feestjaar. Want de bibliotheek is dan 20 jaar 

gehuisvest aan het Casinoplein. Benieuwd of dit de cijfers nog meer de hoogte injaagt. 

 

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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Bib-nieuws: dicht mee tijdens de poëzieweek – meer 
voorleesmomenten in 2020 

Dicht mee tijdens de poëzieweek  
Donderdag 30 januari is het gedichtendag in de bibliotheek. Meteen ook het startsein voor de Poëzieweek 

die loopt tot 5 februari. Het thema is De toekomst is nu.  

In elke generatie staan dichters op die een stem geven aan wat nieuw is en kleur en klank geven aan de 

tijd van nu. Ook vandaag spreken dichters luid en duidelijk, met nieuwe woorden en nieuwe vormen. Hun 

gedichten begeleiden je naar de toekomst. De toekomst is nu. 

Dicht zelf mee. Stuur voor maandag 27 januari je eigen gedicht over de toekomst is nu naar 

bibliotheek@koksijde.be en deel je gedicht met anderen.  

 

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

dichter bovenop. 

 

 

Siel en Larissa tonen dat poëzie springlevend is 
Dit is hét hoogtepunt van de Poëzieweek. Dichteres Siel Verhanneman en beeldend kunstenares Larissa 

Viaene laten zien dat poëzie springlevend is. Ze nemen je mee op een poëtische trip waarbij Siel een 

selectie gedichten voordraagt terwijl Larissa live tekent. 

 

Siel Verhanneman (°1989) publiceert sinds 2012 poëzie en proza op Tumblr en Instagram. In 2016 

bracht Siel haar eerste dichtbundel Als ik stil ben, heb ik een bos in mijn hoofd uit. Haar tweede 

poëziebundel Zo scherp je kon er ook niet geweest zijn verscheen in 2018. Angst, verdriet, liefde en rouw 

staan centraal in haar werk. Voor beide bundels werkte ze samen met illustrator Larissa Viaene.  

Larissa Viaene (°1990) is zowel illustrator, beeldend kunstenaar en performer. In haar werk schemert 

haar liefde voor het vreemde door met vaak aparte, licht humoristische wezens.  

=> Foto 

 

Praktisch 

De voorstelling vindt plaats op zaterdag 1 februari om 19 uur. Gratis toegang. Schrijf je wel in via 

bibactiviteiten@koksijde.be of koksijde.bibliotheek.be. 

 

Meer voorleesmomenten in 2020  
Want niets is zo gezellig dan samen te luisteren naar een spannend of grappig verhaal. Elke eerste 

zaterdag van de maand is er een voorleesmoment, afwisselend voor kleuters en lagere schoolkinderen. 

In de vakanties zijn er nog extra voorleesmomenten voorzien op woensdag. De voorleesmomenten 

starten altijd om 9.30 uur (tot 10 uur). De eerste voorleesmomenten zijn op zaterdag 4 januari (kleuters) 

en zaterdag 1 februari (lagere school). 

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

=> Foto 

 

Opgelet  
De bibliotheek is gesloten op 1 januari, 2 januari en maandagnamiddag 6 januari. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis 

Het staat in de sterren geschreven 

 

Het weerbericht met Geert Naessens – Op vrijdag 3 januari om 19.30 uur. 

Geert Naessens – weerman van Radio 2 West-Vlaanderen – legt uit hoe hij het weerbericht maakt. Prijs: 

4 euro voor leden (5 euro niet-leden). Schrijf je in via: www.desterrenjutters.be/activiteiten, 

info@desterrenjutters.be of duinenhuis@koksijde.be. Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis.  

 

Gedeeltelijke maansverduistering – Op vrijdag 10 januari om 20 uur.  

Bekijk de gedeeltelijke maansverduistering. De sterrenwacht is open vanaf 19.30 uur. Gratis toegang. 

Organisatie: De Sterrenjutters.  

 

Bezoek de sterrenwacht – Op vrijdag 17 januari vanaf 20 uur.  

Bij heldere hemel opent de sterrenwacht. Gratis toegang.  

 

Schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde – Op woensdag 4, 11, 18 en 25 maart om 19.30 

uur, info@desterrenjutters.be 

 

Efficiënt gebruiken van Waarnemingen.be en ObsMapp – Op donderdag 23 januari om 19.30 

uur. Diederik D’Hert toont hoe je waarnemingen.be en ObsMapp gebruikt in het veld of met de 

computer. Info: info@natuurwerkgroepdekerkuil.be. De toegang is gratis, maar schrijf je wel in via 

www.natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/kalender/waarnemingen-obsmapp. Organisatie: De Kerkuil 

i.s.m. Natuurpunt en Duinenhuis Koksijde. 

 

Waarnemingen.be verzamelt natuurwaarnemingen in België. Vrijwilligers, ook jij, geven er alle 

waargenomen dieren en planten in. Dit platform levert een schat aan informatie op. In één oogopslag 

ontdek je welke soorten te zien zijn in je buurt.  

Tip: koppel foto’s of geluiden aan je waarneming en lees wat je fotografeerde. Want de site beschikt over 

de beste beeldherkenning van Europa.  

 

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Sportaanbod in Koksijde 

Heb je goede voornemens na de feestdagen? Dan komt dit uitgebreid sportaanbod op het ideale moment.   

Kies voor recreatieve badminton of verkas naar het zuiden dankzij Zumba Gold. Ontdek curling of doe 

mee aan de stevige Dance work-out. Of toch liever netbal, tafeltennis, tai-chi of zitbalyoga?  

Bekijk het aanbod voor jong en oud op www.koksijde.be/sportaanbod of in de brochure, verkrijgbaar in 

de diensten Sport en Toerisme.  

Beeld: sporters beleven meer 

 

Bootcamp: blijf in Shape…  
Tijdens deze groepsles verbrand je sneller kilocalorieën dan je schaduw. Dankzij de Shape-bootcamp 

geraak je opnieuw in topvorm. Bekom een fit, strak en gezond lichaam met o.a. cardio- en 

spierverstevigende oefeningen en core-training. Schrijf je in via webshopkoksijde.recreatex.be. 

Beeld: bootcamp 

 

…of waag een volksdanspasje  
Ga je kans op de initiatie volksdans. Deze lessenreeks vindt plaats in Sporthal Hazebeek in 

Oostduinkerke op woensdagen 5, 12 en 19 februari (10.30 tot 11.30 uur). Kostprijs: 13,50 euro voor drie 

lessen.   

Schrijf je in via webshopkoksijde.recreatex.be. 

 

Multimove brengt kleuters in beweging 
De sportdienst organiseert opnieuw Multimove voor kinderen van de tweede en derde kleuterklas. 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. Vanaf 13 januari tot aan de paasvakantie (11 lessen, niet in de krokusvakantie) 

Kostprijs: 20 euro (maandag of dinsdag). 

Info: sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. Inschrijven via www.koksijde.be/multimove.   

 

Sportdienst zoekt monitoren 
Zoek je een leuke job tijdens de paas- en zomervakantie? Mooi, want de sportdienst zoekt nog monitoren 

om sportkampen te begeleiden.  
 

Vereisten 

nuttige sportervaring en kennis van sportactiviteiten  

ervaring met werken of begeleiden van kinderen en jongeren  

sportgerelateerd diploma is een meerwaarde (of je bent bezig met een opleiding)   

Heb jij zin in deze fantastische job? Neem dan zo snel mogelijk contact op via sportdienst@koksijde.be of 

058 53 20 01.  

Beeld: Foto sportmonitor 
 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vlaamse Duinencross blijft een topper 

Niet alleen Mathieu van der Poel scheerde hoge toppen in Koksijde. Ook de organisatie van de 

wereldbekerwedstrijd verliep opnieuw vlekkeloos. Een duümviraat tussen Lokaal Bestuur Koksijde en de 

Koninklijke Veloclub De Verenigde Vrienden Koksijde. Een laatste keer dat de twee partners de handen in 

elkaar sloegen, want Jan Deramoudt kondigde aan dat de Veloclub de fakkel definitief doorgeeft aan 

Lokaal Bestuur Koksijde. Het gemeentebestuur wenst hen in elk geval te bedanken voor de vele jaren 

van trouwe inzet. 

Het staat vast dat, ondanks de hervormingen binnen het veldrijden, ook volgend jaar Koksijde kandidaat 

is om de wereldbekermanche te organiseren. De vele duizenden bezoekers – 9.000 in 2019 - zullen ook 

in 2020 genieten van Vlaanderens mooiste cross.  

 

En Koksijde heeft nog mooie wielervooruitzichten. Op 18 juni organiseert Koksijde het Belgisch 

Kampioenschap tijdrijden. Verder is het uitkijken naar Bredene-Koksijde Classic op 20 maart, de 

tweedaagse Keizer der Juniores op 19 en 20 september en in 2021 naar het BK tijdrijden voor de jeugd 

op 1 mei 2021. 

 

Beeld: cyclocross 

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/


 

 

 

 

 

P 28/39 

 

 

 

 

Koksijde organiseert Belgisch Kampioenschap tijdrijden 

Oproep aan alle wielerliefhebbers: noteer donderdag 18 juni in je agenda. Dit voorjaar organiseert onze 

gemeente het BK tijdrijden, een unieke kans om Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Thomas De Gendt en 

Victor Campenaerts live aan het werk te zien.   
 

Er treden vier categorieën aan: elite met en zonder contract, zowel bij de dames als bij de heren. De 

beroepsrenners werken drie rondes af, alles samen goed voor bijna veertig kilometer. Startplaats wordt 

allicht de O.L.V.-ter-Duinenkerk in de Van Buggenhoutlaan. Vooral de passage over de Hoge Blekker, de 

hoogste duin van onze kust, is iets om naar uit te kijken. Nog een leuk weetje: op 1 mei 2021 

organiseert Koksijde het BK tijdrijden voor de jeugdcategorieën.  

 

 

 

Meer sportnieuws… 

 
• Nieuw terrein voor recreatieve sporters in Oostduinkerke 

Wist je dat er in Oostduinkerke-Dorp een nieuw sportveld is voor recreatieve sportbeoefenaars? 

Iedereen is welkom en mag gratis gebruik maken van dit terrein dat in de plaats kwam van de 

krachtbalvelden.  

 

• Beide lussen van Herygers-mountainbikeroute verbonden  
In samenwerking met de IWVA en het Agentschap Natuur en Bos realiseerde de gemeente een 

verbindingsroute tussen de oorspronkelijke mountainbikeroute en de in 2018 toegevoegde lus. 

De afstand van deze mountainbikeroute bedraagt 28 kilometer.  

Beeld: mountainbikeroute 

 

• Word Initiator Voetbal  
Droom jij van een trainerscarrière? Dan is dit je kans. Word de lokale Mourinho en kom naar de 

opleiding Initiator Voetbal (getuigschrift C). Elke dinsdag om 18 uur, vanaf de week van 27 

januari. Schrijf je in via secretariaatkvvo@gmail.com.     

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tips Jeugddienst Koksijde 

Kinderfilm De prinses en de kikker 
Tiana is een mooie jonge vrouw die niet gelooft in het verhaal van de kikkerprins. Tot ze op een 

gemaskerd bal Prins Naveen tegenkomt in de vorm van een kikker. Nadat Tiana de kikker kust, verandert 

ze ook in een kikker. Zal het hen lukken om de betovering te verbreken? 

Praktisch 

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

inbegrepen) en een portie popcorn krijg je voor 0,50 euro. Reserveer je plaats via 058 53 34 44, 

jeugddienst@koksijde.be of kom langs tijdens de openingsuren. 

 

De Muze zoekt nieuwe lesgevers 

Is muziek spelen je passie en zou je die passie willen delen met anderen? Ideaal. De Muze zoekt nieuwe 

lesgevers voor hun muziekeducatief project. Speel je drum, gitaar of piano? Dan ben jij de persoon die ze 

nodig hebben.  

Voel je je geroepen? Ga dan zeker langs bij de dienst Jeugd voor meer info. 

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

 

Bezorg kinderen een onvergetelijke vakantiedag  

En verdien er nog een aardige cent bovenop. Ben je goed met kinderen en creatief? Solliciteer dan nu 

voor de functie van monitor in de paas-, en/of zomervakantie: www.koksijde.be/jobstudenten. 

Wil je meer weten?  

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

 

Spelen is belangrijk voor je kind 

Spelen is belangrijk. Welk speelgoed is het best geschikt voor welk kind? Geen gemakkelijke vraag. In de 

speelotheek ontleen je educatief spelmateriaal voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Vergelijk het met een 

soort bibliotheek, alleen leen je speelgoed uit. Zo heeft je kind altijd een nieuwe uitdaging, ontwikkelt het 

allerlei vaardigheden en verveelt het zich niet.  

 

De Speelotheek steunt ouders op een budgetvriendelijke manier in hun zoektocht naar het ideale 

spelmateriaal. De Speelkriebel ligt in het Erfgoedhuis in Oostduinkerke. Via de zijdeur (blauwe deur ter 

hoogte van de parking), raak je binnen.  

De speelotheek is op 8 en 22 januari open van 14 tot 17 uur. 

Info: 0494 53 28 58 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tips van het Sociaal Huis Koksijde 

 

Bezorg je breiwol aan het Sociaal Huis  
Elke tweede en laatste donderdag van de maand organiseert het Sociaal Huis een praat-, spel- en 

breinamiddag. Het afgelopen jaar werkten deze mensen, samen met de enthousiaste vrijwilligers, aan 

o.a. een originele kerstboom, dat het pronkstuk was op het kerstfeest in de Kerkepannezaal. Maar er 

worden ook mutsen, sjaals en truitjes gebreid voor mensen die het moeilijker hebben.  

 

Wil je ook deel uitmaken van deze gezellige bende? Kom dan naar één van de namiddagen. Afspraak op 

9 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 30 april, 7 mei, 28 mei, 11 

juni en 25 juni. Telkens van 14 tot 16 uur. 

 

Gezocht: breiwol in alle kleuren (in goede staat) mag je steeds afgeven aan de balie van het Sociaal 

Huis.     
 

Meer weten? Neem dan nu contact op via 058 53 43 30 of 

annesophie.dedeckker@sociaalhuiskoksijde.be.  

Deelname kost slechts twee euro, inclusief koffie, thee, water en een koekje. 

 

Kom naar de nieuwjaarsdrink voor mantelzorgers  
Mantelzorgcafé De Luisterschelp zet 2020 feestelijk in op maandag 6 januari van 14 tot 16 uur in zaal de 

Brug (Sociaal Huis). Tijd om terug te blikken en het jaar te starten met goede mantelzorgvoornemens 

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

Logo de luisterschelp 

 

Gratis juridisch advies voor alle inwoners  
• Ik werd gedagvaard voor een onbetaalde factuur. Ik betwist die. Wat doe ik best? 

• Mijn vader is overleden en ik vermoed dat hij heel wat schulden had. Wat nu? 

• De takken van de bomen van mijn buurman hangen over. Mag ik ze zelf snoeien? 
 

Inwoners die te maken krijgen met een juridisch probleem kunnen elke vierde maandag van de maand 

terecht in het Sociaal Huis. Indien nodig verwijst de jurist je door naar de juiste persoon. Een afspraak 

maken is niet nodig, maar kom wel zo vroeg mogelijk (’s namiddags) langs. Breng zeker alle nodige 

documenten mee. De volgende afspraak is op maandag 27 januari van 13.30 tot 15 uur in het Sociaal 

Huis. 

Info: caroline.vanraes@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 11 

 

Laat je maaltijden aan huis bezorgen 
Kan je (tijdelijk) niet meer zelf voor maaltijden zorgen wegens invaliditeit, ziekte of nog iets anders? Doe 

dan een beroep op maaltijdbedeling aan huis. De dienst Maaltijdbedeling van het Sociaal Huis brengt op 

maandag en vrijdag de maaltijden tot bij je thuis. Ze bieden ook aangepaste dieetmaaltijden aan. 

Kostprijs? 

De prijs per maaltijd bedraagt 6,89 euro (normaal tarief) of 4,02 euro (sociaal tarief). Soep wordt 

aangeboden aan 1,14 euro per portie. 

 

Contacteer de thuiszorgtelefoon op 058 53 43 43. 

 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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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 en 

toepassingen te ontdekken.  

 

Smartphone/Tablet/Android (deel 1- BEGINNERS):  

op maandag van 13.30 tot 16.30 uur – vanaf 20 januari tot 20 april. Prijs: 68 euro. 

 

Nieuw: Vind je weg door het online dienstenlabyrint:  

op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur – vanaf 22 januari tot 22 april. Prijs: 68 euro. 
 

Komt aan bod 

• Veilig online bankieren via de app of website van je bank 

• Itsme-app (geen kaartlezer meer nodig om in te loggen op tax-on-web of MyPension)  

• Toepassingen e-government en e-loket 

• Tax-on-web 

• Federale Overheidsdienst Financiën (MyMinFin) 

• Hoe koop ik iets online? Hoe boek ik een reis met een reisapp?  

• Koop een treinticket vanuit je luie zetel  

• Waaruit bestaan de privacy-opties van de digitale dienstverlening?  

• Bescherm je digitale identiteit (beheer wachtwoorden, profielen en accounts, etc.) tegen 

mogelijke online risico’s (spam, phishing, browserinstellingen)  

 

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

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42 - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 in 

Koksijde  

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. 
 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De gemeenschapswachten zijn er voor jou 

De gemeenschapswachten van Koksijde zijn duidelijk herkenbaar in het straatbeeld. Je herkent ze aan 

hun paarse uniform. Ze zijn een gemakkelijk aanspreekpunt en vormen een brug met allerhande 

(gemeentelijke) instanties. 

 

De gemeenschapswachten hebben vier grote functies: 

• informeren: zowel mondeling als door het verspreiden van brieven of flyers. 

• melden: de gemeenschapswachten doen dienst als de ogen en oren van Lokaal Bestuur 

Koksijde. Ze melden onder andere: tekorten en schade aan de bestrating, het straatmeubilair, de 

signalisatie of verkeersonveilige situaties. Ook zwerfvuil en sluikstorten geven ze door. 

• preventie: door hun aanwezigheid op straat en andere openbare plaatsen zorgen ze voor meer 

sociale controle. Voor vakantietoezicht kun je ook een beroep doen op de gemeenschapswachten. 

Ze controleren dan dagelijks je woning.  

• sensibiliseren: gemeenschapswachten maken mensen bewust van bepaalde wangedragingen of 

handelingen. Voorbeelden daarvan zijn parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met 

een beperking, honden laten loslopen, hondenpoep niet opruimen en voederen van meeuwen. 

• samenwerken met scholen 

De gemeenschapswachten staan aan de schoolpoort als gemachtigd opzichter en werken samen 

met de politie voor verkeerslessen, fiets- en voetgangersexamens en fietscontroles. Tijdens 

fietstochten begeleiden ze de leerlingen.  

 

Tegengaan van overlast 

Soms treden de gemeenschapswachten sanctionerend op. Deze vaststellingen gebeuren in het kader van 

het politiereglement en leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).  

Ze grijpen in bij: 

- sluikstorten, zwerfvuil, hondenoverlast, het voederen van verwilderde dieren en wildplassen 

- foutief aanbieden van huishoudelijk afval en verkeerd gebruik van ondergrondse afvalcontainers  

- overtredingen rond stilstaan en parkeren 

 

Info: dienst Veiligheid en Preventie, Zeelaan 48 – 058 53 34 95 – 

stefanie.weerbrouck@politiewestkust.be 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde steunt lokale vierde pijler-organisaties 

Ontwikkelingssamenwerking is meer dan alleen een zaak van de traditionele spelers zoals de overheid, 

internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. Steeds meer burgers, bedrijven, 

verenigingen en scholen zetten projecten op in het Zuiden. 

 

Wat is die vierde pijler? 

De vierde pijler van ontwikkelingssamenwerking omvat alle actoren, die initiatieven nemen op het vlak 

van ontwikkelingssamenwerking, die niet behoren tot de erkende bilaterale overheidssamenwerking 

(eerste pijler), multilaterale overheidssamenwerking (tweede pijler) of de erkende niet-gouvernementele 

samenwerking (derde pijler).  

 

De gemeente Koksijde ondersteunt deze vierde pijlerprojecten: 

 

• Vivir en amor (Guatemala): Vivir en Amor bundelt gezondheidsprojecten in Pojom en 

Yalanhuitz, twee dorpen uit de noordwestelijke hooglanden van Guatemala.  

• SOS Zoutmijnkinderen (India): de vzw werd in 1998 opgericht om kinderarbeid in de 

zoutmijnen van Tamil Nadu (Zuid-India) te stoppen.  

• Licht in het Duister (Rwanda): deze vzw steunt blinde en slechtziende leerlingen en geeft hulp 

aan blinden en slechtzienden. 

• Vleugels van hoop (Burundi, Rwanda, Uganda): steunt de ontwikkeling van mensen in het 

gebied van de grote meren in Centraal Afrika. 

• Vzw Koksijde-Marowijne (Suriname): sinds 2008 heeft Lokaal bestuur Koksijde een 

stedenband met het district Marowijne in Suriname (Zuid-Amerika). Naast deze ambtelijke 

samenwerking is er ook nood aan het financieren van projecten ter plaatse. 

• Cross to Romania: deze vzw ondersteunt projecten in adoptiedorpen in Roemenië. 

• SOS Casamance (Senegal): deze werd opgericht door Sabelle Diatta ter ondersteuning van 

projecten in haar geboortestreek. 

• Mama na Watoto (Kenia): biedt pre- en postnatale zorgen, family planning en immunisatie van 

kinderen tot één jaar. Deze vereniging voert ook campagnes tegen vrouwelijke genitale 

verminking. 

• Head Up (Kenia): deze vereniging steunt Kebene, een kleinschalig project dat straat- en 

weeskinderen opvangt. 

 

Wil je meer weten over één van deze projecten? Kijk dan op onze website: www.koksijde.be/vierdepijler. 

Of neem contact op met de dienst Internationale Samenwerking.  

Beeld: vierde pijler 

 

Info: 

dIS - Dienst Internationale Samenwerking 

Oud gemeentehuis 

Leopold II-laan 2 

8670 Oostduinkerke 

Tel.  058 51 08 92 

ina.vanthienen@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Andersvaliden Adviesraad Koksijde verdedigt de belangen 
van personen met een beperking in Koksijde 

 

Al jarenlang vragen personen met een beperking advies rond zowel praktische als beleidsmatige zaken. 

De Andersvaliden Adviesraad Koksijde, kortweg AAK, is hiervoor het platform bij uitstek.  

 

De adviesraad werd in 2019 opnieuw samengesteld. Willy Plaetevoet is de nieuwe voorzitter en Luk 

Tavernier de ondervoorzitter. Anke Inghelbrecht, verantwoordelijk voor diversiteit en gelijke kansen 

binnen de gemeente, neemt de taak van secretaris op. 

 

Voor 2020 gaat de adviesraad alvast deze uitdagingen aan:  

- De uitwerking van een drempelprijs 2.0  

- De uitwerking van een advies in het kader van de European Disability Card 

 

Bijkomend wil de adviesraad meer aandacht geven aan een aantal minder gekende en/of zichtbare 

beperkingen.  

De Andersvaliden Adviesraad komt twee keer per jaar samen. Wil je graag deel uitmaken van deze 

adviesraad of heb je vragen? Neem gerust contact op met Anke Inghelbrecht: 

anke.inghelbrecht@koksijde.be of 058 53 34 59. 

 

Foto (v.l.n.r.): Luk Tavernier, Arnold Torsy, Anke Inghelbrecht, Willy Plaetevoet, Heidi Vanwachtendonck, 

Lander Vanhove, Marcel Gysel en Geert Verstraete vergezeld door een doventolk 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vereniging in de kijker: Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren 
Koksijde 

Vlaamse Actieve Senioren Koksijde bestaat ondertussen 35 jaar en telt 325(!) leden. Net zoals 

de maatschappij verandert, verandert ook het publiek van een medioren- of 

seniorenvereniging. De Vl@s houdt daarmee rekening bij de programmering van hun 

activiteiten. Mee zijn met hun tijd, dat is de boodschap. 

 

Interview met Janine Jacquemyn, voorzitter van Vl@s - Vlaamse Actieve Senioren Koksijde 

 

Vat de geschiedenis van Vl@s eens in een notendop samen.  

Janine Jacquemyn: “De roots van onze vereniging liggen in Oostduinkerke waar de afdeling werd 

opgericht. In april 1968 was dat. Door het grote aantal leden uit Koksijde - het zaaltje in Artan was 

gewoon te klein - ontstond in 1985 de afdeling Koksijde. Nu is onze vereniging met haar 325 leden één 

van de grootste Koksijdse verenigingen.” 

 

Wat zijn jullie belangrijkste hoogtepunten? 

Janine: “Zonder twijfel de viering van ons dertigjarig bestaan in 2015. Wij openden dat jubileumjaar met 

een kunsttentoonstelling met uitsluitend werk van onze eigen leden. Dit was zo’n groot succes dat wij dat 

bij de viering van ons 35-jarig bestaan zullen herhalen. Natuurlijk plannen wij nog andere feestelijkheden 

zoals een culinair etentje en een geweldig optreden met liedjes van Toon Hermans."  

 

Wat is het eigenlijke doel van Vl@s? 

Janine: “Van in het begin houden we vast aan een aantal principes: geen structurele binding met 

politieke partijen of met godsdienstige of filosofische verenigingen. Het hoofddoel van onze vereniging is 

het bevorderen van de samenhorigheid tussen 50-plussers. Daarom organiseren wij activiteiten op 

educatief, maatschappelijk, sociaal, cultureel en sportief vlak.” 

 

Wie zijn jullie leden? 

Janine: “Onze leden komen uit alle lagen van de bevolking. Van jonge 50-plussers tot 100-jarigen en van 

vaste bewoners tot tweedeverblijvers. Uiteraard moeten wij met ons programma rekening houden met 

heel wat verschillende interesses. Jonggepensioneerden vinden het bijvoorbeeld belangrijk om in conditie 

te blijven, maar je hebt ook leden die liever een culturele uitstap of de maandelijkse quiz meepikken."  

 

Welke activiteiten staan er op jullie menu? 

Janine: “Onze vereniging organiseert dagelijks één of soms zelfs meerdere activiteiten. Op maandag 

wandelen en fietsen, op dinsdag scrabble, rummikub, breien en petanque, op woensdag een culturele 

uitstap, een causerie of een feest en op donderdag kaarten, petanque en stappen. Je merkt het, keuze 

genoeg (glimlacht).” 

 

Welke clubdroom wil jij, als voorzitter, nog realiseren? 

Janine: “Dat onze vereniging minstens op dit elan verdergaat. Dat is alleen maar mogelijk door het vele 

werk van de bestuursleden en van al onze medewerkers. Mensen die de activiteiten organiseren en 

leiden, mensen die de afwas en de opkuis doen. En natuurlijk... dat er tijdig een aflossing van de wacht 

plaatsvindt.” 
 

Janine Jacquemyn van Vl@s: “Onze vereniging organiseert dagelijks één of soms zelfs meerdere 

activiteiten”  

Beeld: Op de foto staat het bestuur van Vl@s Koksijde (v.l.n.r.): Roger Claes, Luc Buelens, Dorine Debal, Janine 
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Jacquemyn, Luc Vanden Berghe, Christine Bruynooghe, Eddy Buellens en Flor Van Rie. Aurèle Bekaert kon er niet bij 

zijn. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kaasbuffet voor Licht in het Duister Rwanda  

Naar jaarlijkse gewoonte zijn alle inwoners op vrijdag 14 februari vanaf 19 uur welkom voor het Maxi 

Kaasbuffet georganiseerd door de vzw Licht in het Duister Rwanda. De opbrengst van het eetfestijn in 

zaal Witte Burg in Oostduinkerke gaat naar blinden en slechtzienden in Rwanda.  
 

Een plaats aan tafel kost 20 euro voor een volwassene en 8 euro voor een kind. Inschrijven via storting, 

voor 9 februari, 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. Extra 

steun is altijd welkom.   
 

Info: lidsecr@scarlet.be – 0476 857 948 

Foto 

 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bespaar nu op je energiefactuur… 

…door je - vrijblijvend - in te schrijven voor de groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas via de 

website www.samengaanwegroener.be. De provincie West-Vlaanderen zoekt voor jou een 

energieleverancier die een lage prijs biedt voor 100 % groene energie. Hoe meer mensen zich 

inschrijven, hoe interessanter het aanbod. Al meer dan 250.000 gezinnen en bedrijven gingen jou voor.  

 

Schrijf je vandaag nog in. De veiling vindt plaats op 12 februari. Vanaf 1 mei verander je dan van 

energieleverancier. Inschrijven is gratis, vrijblijvend en eenvoudig. Bovendien kies je zo voor groene 

energie.  

 

Heb je vragen? Kom dan langs bij de Woonwinkel in het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34) op dinsdag- of 

donderdagnamiddag, telkens van 13.30 tot 16 uur. Op donderdagnamiddag moet je wel een afspraak 

boeken. Vergeet niet om je laatste afrekeningsfactuur mee te brengen. 

 

Opgepast. Ook als je vroeger al deelnam aan een groepsaankoop, moet je je opnieuw inschrijven.  

 

Info: 058 53 34 90 – wonen@koksijde.be  

Beeld: groepsaankoop groene energie 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koningin Elisabeth Instituut (KEI) breidt zorgaanbod uit 

 

Het KEI startte een rug- en nekschool onder de naam KEI-traject rug- en nekrevalidatie. Het az West en 

het KEI werken nog altijd samen, maar besloten om de revalidatiebehandelingen voor rug- en neklijden 

te centraliseren in Oostduinkerke. Consultaties bij artsen fysische geneeskunde en revalidatie blijven in 

beide ziekenhuizen plaatsvinden.  

 

Het doel van het programma - dat op 18 november werd opgestart - is de terugkeer naar een maximaal 

niveau van activiteiten en deelname aan het sociaal leven. En uiteraard om chronische klachten en herval 

te voorkomen. 

Een multidisciplinair team – met een revalidatiearts, een kinesitherapeut, een ergotherapeut, een 

psychologe en een diëtiste – realiseert samen met de patiënt de revalidatiedoelstellingen.  

Elke patiënt die instapt in het traject rug- en nekrevalidatie doorloopt deze stappen:  

• een opstartconsultatie bij de revalidatiearts  

• een intakemoment bij de therapeuten  

• oefensessies en workshops  

• eindevaluatie  

• een voorstel tot eventuele nabehandeling 

 

Info: www.kei.be – 058 22 13 38 – consultatie.fysio@kei.be  

Beeld: kei 

 
 

Terug naar de inhoudstafel 

 


