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Persuitnodigingen 

 

 

• Koksijdse gemeenteraad:  maandag 26 februari 2018 om 20.00 uur 

 

• Zaterdag 10/03/2018 vernissage kunstproject Getij-Dingen04, kunst op de 

strandpalen van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald om 14.00u in surfclub Windekind, 

Zuidenwindhelling 1, Oostduinkerke. 

Programma: welkomstwoord door Rita Gantois, schepen van Cultuur, toelichting 

door Ingrid Sinnaeve, initiatiefneemster, officiële opening door burgemeester Marc Vanden 

Bussche en schepen Rita Gantois.  

Graag uw aanwezigheid bevestigen tegen uiterlijk maandag 5 maart aan de dienst Cultuur & 

Erfgoed, cultuur@koksijde.be of T.058 53 34 40. 

=> Zie ook persbericht en uitnodiging  

 

• Beaufort 2018 

o Ma 26/03 (10.00 uur): persco Bredene: project/concept + toelichting werken. 

(uitnodiging volgt) 

o Di 27/03 om (15.30 uur): persco Koksijde + officiële voorstelling kunstwerk  

  

=> Persbericht en foto’s 

 

 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

  

mailto:cultuur@koksijde.be
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Tentoonstellingen 

 

* Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot Sint-Idesbald 

Van 10 maart tot 30 nov., 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn, over 8 km van de grens met 

Nieuwpoort-Bad tot ter hoogte van het Grardplein in Sint-Idesbald, open bij laagwater. Zie persbericht en 

uitnodiging. 

 

* Atelier Schilderen II stelt tentoon 

Van zaterdag 3 tot zondag 25 maart stelt het atelier Schilderkunst onder leiding van Matthieu Lobelle 

tentoon in kapel Ster Der Zee in Sint-Idesbald. De expositie brengt een overzicht van recente werken van 

alle cursisten uit het atelier: vanaf het eerste jaar hogere graad tot en met de specialisatiegraad. 

Op diverse ondergronden (doek, karton, papier, paneel, enz.) kan de verf mager of pastueus aangebracht 

worden met penseel, kwast, spatel, vingers om kleur, lijn en vorm tot leven te brengen en het beeld een 

ziel te geven. Het experiment wordt hierbij niet geschuwd, zelfs de grenzen van het platte vlak kunnen 

overschreden worden. 

Toegankelijk op vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17.30 u.in Kapel Ster Der Zee (Koninklijke Baan 

266). Op vrijdag 23 maart is er om 19.30 u. finissage. 

 

 

* Expo atelier Tekenkunst 

Het atelier Tekenkunst van de Westhoekacademie o.l.v. Peter Depelchin komt voor het eerst sinds enkele 

jaren weer naar buiten met een tentoonstelling. Het belooft een boeiende, discipline-overstijgende 

bloemlezing te worden uit het werk van de studenten tekenkunst van de voorbije jaren. 

De expo vindt plaats van 23 tot 31 maart en van 17 tot 27 april in het hoofdgebouw van de academie 

(Veurnelaan 109, Sint-Idesbald). Iedereen is welkom op de opening met receptie op woensdag 28 maart 

om 20 u.  

 
* Beaufort: kunsttriënnale aan zee 

Van 30 maart tot 30 september in Koksijde en Oostduinkerke, info www.beaufort18.be. Zie persbericht. 

 

* Schilderkunst van Katia Vanhaelewyn 

Van 22 maart tot 15 april in de Keunekapel (Christiaenlaan 40, Sint-Idesbald). 

De tentoonstelling is elke dag vrij toegankelijk van 14-18 uur, behalve op maandag.  

De vernissage vindt plaats op woensdag 21 maart om 19 uur.  

 

* Gansanders 

Expo en reuzenganzenbord over het dier in illustraties, vrolijke vossen en beresterke kikkers, voor kinderen 

van 7 tot 12 j. Van 12 tot 24 maart in de bibliotheek (Casinoplein) 

 

 Terug naar de inhoudstafel 

http://www.beaufort18.be/
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Getij-Dingen04: kunst op strandpalen van Oostduinkerke tot 
Sint-Idesbald 

Op de stranden van Sint-Idesbald, Koksijde en Oostduinkerke loopt van 10 maart tot 30 

november het uitzonderlijke kunstproject Getij-Dingen04, Kunst op Strandpalen van 

Oostduinkerke tot Sint-Idesbald. Bij laagwater ontmoet de wandelaar er vijftien kunstwerken, 

bevestigd aan een meetpaal (of getijdenpaal) ergens op een zandbank of in het midden van een 

diepe plas. 

Getij-Dingen was negen jaar geleden het artistieke geesteskind van kunstenares Ingrid Sinnaeve en is nu 

al aan zijn vierde editie toe. De organisatie is in handen van een werkgroep met daarbij kunstenaressen 

Ingrid Sinnaeve en Ann Devloo-Delva, de dienst Cultuur en Erfgoed en afdeling Kust van de Vlaamse 

Overheid. 

 

De zee herschept 

De kunstwerken bevinden zich over een afstand van ca. 8 km tussen enerzijds paal 1 op de grens met 

Nieuwpoort-Bad en anderzijds paal 15 ter hoogte van het George Grardplein in Sint-Idesbald. 

Strandwandelaars ervaren hoe de machtige zee van deze menselijke kunstwerken nieuwe getij-“dingen” 

maakt, of hoe de zee ze transformeert of vernietigt. Het is fascinerend te beleven hoe de zee deze werken 

twee keer per etmaal overspoelt en blootgeeft. Hoe de kunstwerken er na enkele maanden zullen uitzien, 

weet niemand. Dat is het creatieve en tegelijk confronterende van dit merkwaardige initiatief: mens en 

natuur die samen kunstwerken re-creëren, her-scheppen… 

 

Deelnemers 

De deelnemende kunstenaars aan deze editie zijn Vanessa Aelbrecht, Willy Baeyens, Christiaan Billiet, 

Geert Defurne & Chris Hubrecht, Marc Galle, Mie Ghesquiere, Henk Korthuys, Marie Lechat, Patrick 

Lemineur, Myriam Selleslagh, Marc Van Thienen, Geert Vanderplancke, Marc Vanhecke, Leen Van 

Landeghem & de afdeling Vrije Grafiek van de Westhoek Academie Koksijde. 

De gratis brochure met kaartje en getijdentabel is verkrijgbaar bij kantoren van de dienst Toerisme. De 

expo is dag en nacht open bij laag water. Het is wel aangeraden uw wandeling 2 uur voor het 

laagwatertijdstip te beginnen, zodat u niet onaangenaam verrast wordt door de opkomende vloed die de 

kellen vol water doet lopen… De brochure begint met bijgaand gedicht van Lutwine de Cocker. 

 

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/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Beaufort: 19 kunstwerken, 18 kunstenaars in 9 
kustgemeenten 
Wie Beaufort zegt, zegt hedendaagse kunst aan zee! In 2018 biedt de triënnale voor de zesde 

maal onverwachte ontmoetingen met hedendaagse kunst in het unieke decor van de Kust.  

Je ontdekt er 19 intrigerende werken van internationaal gerenommeerde kunstenaars op 

stranden, zeedijken, pleinen en parken in 9 kustgemeenten. 

 

Ryan Gander – Koksijde 

Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything - 2018 

Ryan Ganders beeldhouwwerk bestaat uit een grote bal die opgebouwd is uit een heleboel glanzende 

objecten waarvan de functie niet duidelijk is. De kunstenaar geeft geen vaste uitleg over de betekenis 

ervan, en beseft dat er veel betekenissen zullen worden gecreëerd door de toeschouwers. Hij staat open 

voor die interpretaties, die voortdurend veranderen afhankelijk van context en publiek, en beschouwt ze 

als een bijdrage aan zijn werk. Volgens Gander is het eigen aan de mensheid om van glanzende dingen te 

houden, omdat men van nature gefascineerd is door de eigen weerspiegeling en door een parallelle realiteit. 

 

Beaufort 2018, een eerbetoon aan de oppermachtige zee 

Beaufort is een driejaarlijks kunstproject dat zich uitstrekt over de Belgische kust. De kunstenaars van 

Beaufort 2018 onderzochten de rol van monumenten in de publieke ruimte: hoe geven ze betekenis, welke 

interpretatie krijgen ze toebedeeld, en in hoeverre blijft hun boodschap actueel? 

Beaufort 2018 is ook een denkoefening over de klimaatproblematiek. Ecologische veranderingen dwingen 

ons om ons aan te passen, zodat de aarde leefbaar blijft. Onze kwetsbaarheid is nog meer voelbaar aan 

de kust. De kunstenaars van Beaufort 2018 spreken over de veranderende verhouding tussen mens en 

natuur en brengen een eerbetoon aan de oppermachtige zee.  

De zesde editie van Beaufort, zal plaatsvinden van 30 maart tot 30 september 2018, onder leiding 

van curator Heidi Ballet. 

Curator Heidi Ballet: “Tijdens deze zesde editie 

werken de kunstenaars rond het 

vrijdenkende karakter van de Kust.  Die 

specifieke sfeer van de Belgische Kust is 

bijvoorbeeld aanwezig in het surrealisme van 

James Ensor en trok mensen aan zoals de 

muzikant Marvin Gaye en de Oostenrijkse  schrijver Stefan Zweig. Er is aan de Kust een open geest met 

een vleugje anarchie die tot de dag van vandaag voelbaar is”. 

“Mensen die aan de Kustlijn wonen hebben een ander perspectief, ze hebben doorgaans een wereldbeeld 

dat beïnvloed is door het feit dat ze steeds contact zoeken met de wereld die achter de horizon ligt. Voor 

de Belgische kustlijn is dat niet anders. Zeebrugge was reeds in de Middeleeuwen via handel verbonden 
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met de Baltische Staten en Zuid-Europa. Oostende had in de 18de eeuw zelfs kort handelscontacten met 

India en China. De Kust ontving aan het begin van de 20ste eeuw de Beau Monde uit de hele wereld, van 

New York tot Perzië. Tegenover al dit internationalisme staat het feit dat het intrinsieke karakter van deze 

regio bepaald wordt door een bijzonder lokaal gegeven: de dappere vissers die dagelijks de Noordzee 

trotseren. De projecten van Beaufort spelen met deze contradicties die een voedingsbodem vormen voor 

avontuur, surrealisme en anarchie. Bovendien zal er in deze editie aandacht zijn voor het in vraag stellen 

van het belang van monumenten in de publieke ruimte anno 2018.” 

 

Nieuwsgierig? Kom dan tussen 30 maart tot 30 september 2018 naar de Kust. Een bezoek is gratis en 

kan met de auto, de kusttram, te voet of met de fiets.  

 

Rondleidingen groepen 

• Reservering via gidsenkring 'De Lange Nelle': +32 (0)59 80 73 81 - info@oostendeahoy.be  

• NL / FR / EN / DU 

• Exacte startplaats kan door de groep worden bepaald. 

• Halve dag - ca. 3 uur:  

Oostkust (Oostende - Knokke-Heist) 

Westkust (Oostende - De Panne) 

Middenkust (Middelkerke - De Haan) 

• Volledige dag - ca. 5 à 6 uur:  

Volledige kust (De Panne - Knokke-Heist) 

• Prijzen:  

Halve dag: 150 euro per gids 

Volledige dag: 300 euro per gids 

 

Meer info: 

www.beaufort2018.be  

#beaufort2018 

 

In bijlage: 

- een portretfoto van kunstenaar Ryan Gander 

- een beeld van het werk dat in Koksijde komt 

De andere werken en locaties worden meegegeven op de officiële persconferentie op 26 maart. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:info@oostendeahoy.be%20?subject=Reservatie%20rondleiding%20Beaufort
http://www.beaufort2018.be/
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Paul Delvaux: een introspectieve blik met de crayonmanier 

 

Van 31 maart 2018 tot 6 januari 2019. 

 

Een introspectieve blik met de crayonmanier vormt het sluitstuk van de cyclus van drie 

tentoonstellingen die het Museum wijdde aan de prentkunst van Paul Delvaux. Dit luik is een ode aan de 

vitaliteit van de kunstenaar, die zich op het einde van zijn leven toelegde op een voor hem nieuwe techniek. 

Aangemoedigd door zijn neef Charles Van Deun, hervond Delvaux in de zogenaamde ‘crayonmanier’ 

hetzelfde plezier dat hij altijd aan het tekenen had beleefd.  

Deze prenten in vernis mou geven ons een inzicht in de manier waarop Delvaux toen terugblikte op zijn 

werk uit het verleden. De tentoonstelling toont opvallende verwantschappen met vroegere werken en 

benadrukt het belang van antieke bronnen als creatieve visvijver. Deze intimistische prenten, die de laatste 

werken – de dessins de Mémoires (Tekeningen uit het geheugen) – aankondigen, bieden de bezoeker 

vooral de gelegenheid om zich te verdiepen in de bijzondere wereld van Delvaux.  

 

Info:   

Adres:  Paul Delvauxlaan 42 

8670 Koksijde (Sint–Idesbald) 

 

Tel: +32 (0) 58 52 12 29 

mail: info@delvauxmuseum.be 

Website: www.delvauxmuseum.com  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:info@delvauxmuseum.be
http://www.delvauxmuseum.com/
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Bevolkingscijfer 1 januari 2018: daling met 161 personen 

Per 1 januari 2018 telde de gemeente Koksijde 21.956 inwoners. Ten overstaan van 1 januari 

2017 (bevolkingscijfer 22.117) betekent dit een daling van 161 inwoners of 0,73%. 

In de loop van 2017 kwamen 1.340 nieuwe inwoners zich in Koksijde vestigen terwijl er daarentegen 1.323 

de gemeente verlieten. Dat betekent een positief migratiesaldo van 17 personen. 

Zoals ook vorige jaren het geval is er ook in 2017 geen geboorteoverschot. Er werden nl. 93 nieuwgeboren 

meisjes en jongens in de Koksijdse registers ingeschreven, terwijl daartegenover 271 vrouwen en mannen 

stierven. Dit betekent een natuurlijk verlies van 178 personen. Het positief migratiesaldo (+17) en het 

natuurlijk verlies (-178) zorgen samen voor de daling van 161 personen in 2017. 

 

De voorbije 28 jaren kenmerkte de evolutie zich als volgt: 

1990 +433  1997 +82  2004 +123   2011 +182 

1991 +392  1998 +131  2005 +218  2012 +105 

1992 +509  1999 +113  2006 +124  2013 -37 

1993 +207  2000 +229  2007 +94  2014 -42 

1994 +107  2001 +278  2008 +85  2015 -132 

1995 +248  2002 +262  2009 +211  2016 -21 

1996 +182  2003 +398  2010 +105  2017 -161 

 

Het gemiddelde over de laatste 28 jaren is +158 personen per jaar. Tussen 1 januari 1990 en 31 december 

2017 steeg het bevolkingscijfer met 4.425 inwoners. 

 

De indeling naar de verschillende woonkernen geeft volgende cijfers op 1 januari 2017: 

Koksijde-Dorp: 2.866 personen (1.383 mannen en 1.483 vrouwen) 

Koksijde-Bad: 6.752 personen (3.340 mannen en 3.412 vrouwen) 

Sint-Idesbald: 3.346 (1.634 mannen en 1.712 vrouwen) 

Oostduinkerke: 8.524 (4.198 mannen en 4.326 vrouwen) 

Wulpen: 468 (262 mannen en 206 vrouwen) 

Totaal: 21.956 personen (10.817 mannen en 11.139 vrouwen) 

Koksijde heeft hiermee nog steeds de oudste bevolking van het land met een gemiddelde leeftijd van 53,67 

jaar. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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EK Singlespeed cyclocross sscxec 2018 

Op zaterdag 3 maart vindt vanaf 10 u. op het domein Noordduinen (Helvetiastraat 47) de 5de 

editie plaats van het Europees Kampioenschap Single Speed Cyclocross. Zoals het Belgisch 

Kampioenschap Cyclocross op 14 januari wordt dit weer een heldhaftige strijd in het Koksijdse 

zand. Dit Europees Kampioenschap is evenwel meer ludiek dan ernstig… 

Niet alleen de technische gedeeltes zijn voor de doordouwers van Singlespeed cyclocross een must. Ook 

het ludieke aspect is van groot belang, want de deelnemers zijn vaak grappig gekostumeerd. Opvallend 

is ook dat alle deelnemers verplicht moeten rijden op een fiets zonder versnellingen, met dus maar één 

tandwiel voor en één achter. Werkelijk een echt epische Flanders Cross Party… Er zijn 4 reeksen van 45 

minuten, zowel voor dames, heren als kinderen. De eerste reeks start om 10 u., finale rond 17 u. Naast 

de titel van Europees kampioen zijn er ook andere prijzen te winnen, o.a. voor beste kostuum. 

De organisatie is in handen van Les FlamandSS die 150 deelnemers uit 14 landen verwacht. Jongeren 

(12-16 j.) die willen meefietsen kunnen nog inschrijven. Gratis toegang voor toeschouwers, zoete en 

hartige eet-en dranktentjes, en beschutting tegen storm en regen. 

 

Contact: www.lesflamandss.wordpress.com, Kenny Knockaert, 0496 93 58 34. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.lesflamandss.wordpress.com/
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Dementiezorg: vragen en tips 

Op uitnodiging van het Mantelzorgcafé De Luisterschelp komt Els Janssoone spreken over 

dementie op maandag 5 maart van 14 tot 16 u. in zaal De Brug van het Sociaal Huis (Ter 

Duinenlaan 34, Koksijde-Bad). 

Els Janssoone heeft heel wat ervaring op het vlak van ondersteuning en begeleiding van 

mantelzorgers/familieleden van personen met dementie. Ze biedt een antwoord op vragen zoals: 

- Wat is dementie precies? 

- Welke vormen van dementie bestaan er? 

- Hoe gepast reageren op het gedrag van een persoon met dementie? 

Ze zal ook heel wat tips voor de mantelzorger aanreiken. 

Na de uiteenzetting gratis koffie voor alle aanwezigen.  

Logo 

 

 

Voor mantelzorgers en hulpvragers: Ontbijt en zitgymnastiek 

Het mantelzorgcafé De Luisterschelp nodigt mantelzorgers en hun zorgvrager uit voor een 

ontspannende voormiddag bij de buren van het Veurnse mantelzorgcafé De Luisterbloem op 

vrijdag 16 maart in het dienstencentrum De Zonnebloem (Zuidstraat 67). Dit is een initiatief in 

het kader van de Week van de Zorg. 

- 8.30-10 u., genieten van een heerlijk en gezond ontbijt voor mantelzorgers en de persoon voor wie ze 

zorgen, een moment voor een gezellige babbel en een luisterend oor. 

- 10-10.45 u., zitgymnastiek, bewegingsoefeningen op maat van de mantelzorger en zijn hulpbehoevende, 

op een stoel of in de rolwagen op een rustig tempo het lichaam bewegen op het ritme van muziek. 

- Prijs 5 euro/pp. 

Foto 

 

 

Info en inschrijven via:  

Katrien Debruyne 

Tel. 058 53 43 19 

katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Dansnamiddag voor senioren 

De seniorenadviesraad organiseert op vrijdag 16 maart om 14 u. in c.c. CasinoKoksijde een 

dansnamiddag voor senioren met muzikant-zanger Glenn Degeselle uit Oostduinkerke. Hij 

speelt live muziek en zingt gekende deuntjes. Een seniorendansvereniging opent de dans met 

een korte demonstratie. Daarna gaan allen op de dansvloer uit de bol. 

Toegang 5 euro in vvk, 7 euro add. Kaarten in vvk: Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 34), Toerismebureau 

Koksijde (Zeelaan 303) en bij de leden van de seniorenadviesraad. 

Foto 

Muzikant-zanger Glenn Degeselle in actie. 

 

Info seniorenloket:  

Katleen Calcoen 

Tel. 058 53 43 42 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
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Sportaanbod in Koksijde 

* Geen sport tekort - In Koksijde kan je enorm veel sporten beoefenen. Een opsomming van a tot z: 

aikido, atletiek, autosport, aquagym, badminton, basketbal, biljart, bolderen, boksen, bowling, budokai-

do, conditiegymnastiek, curling, dansen, duiken, fietsen, fitness, golf, handcycling, judo, karate, 

krachtbal, minigolf, minivoetbal, motorsport, mountainbike, netbal, padel, paardensport, petanque, 

schermen, tafeltennis, tafelvoetbal, tai-chi, tennis, voetbal, volleybal, wandelen, waterballet, 

watersporten, wielrennen, yoga, zaalvoetbal, zwemmen, enz. 

* Brochure - Tal van Koksijdse sportclubs én de sportdienst verwelkomen jong en oud met plezier. Kijk 

eens welke sport je aanspreekt in de brochure Sportaanbod 2017-2018, online beschikbaar of te 

verkrijgen bij de sportdienst of dienst Toerisme. 

* Sport overdag - Je kan bovendien zonder voorinschrijving deelnemen aan Sport overdag van de 

sportdienst zoals aan Zumba Gold, Fit 4 Life, curling, conditiegym, netbal, tai-chi, badminton of 

tafeltennis. 

* Shape of dance work-out - Vanaf 15 maart kan je weer inschrijven voor de avondlessen shape of 

dance work-out (volgende reeks start na de paasvakantie) via sportdienst@koksijde.be. 

* Sportdag 50+ - Ben je 50-, 60-, 70- of 80-plus? Noteer dan nu al de sportdag voor 50+ op 

donderdag 17 mei in Oostduinkerke. 

* Sportinfo - Brochure met alle sportinfo op www.koksijde.be/sportaanbod. 

Logo #Sportersbelevenmeer en Gezonde Gemeente  

 
Doortocht Dwars door West-Vlaanderen 

Wie een doortocht van de 1ste Dwars door West-Vlaanderen (vroeger de Omloop der Vlaamse Ardennen) 

wil meemaken gaat op zondag 4 maart omstreeks 12.15 u. kijken aan de Kinderlaan. Dit is een wedstrijd 

voor eliterenners met contract. 

Info: www.ddwvl.be 

 

4e North C Trail 

De enige, echte Kust trail van België, op zaterdag 10 maart. Er wordt gelopen over verschillende 

afstanden, grotendeels off road met stukken in bos, duinen en op het strand. Info: www.sportevents.eu. 

 

Wielerwedstrijd Dames elite-open 

Op zaterdag 10 maart is er in Oostduinkerke weer de jaarlijkse Grote Prijs Restaurant Venise – Ereprijs 

Auto’s Robert Legein voor dames elite open 1.15. De rensters krijgen 13 ronden van 7,4 km of 96 km 

voor de wielen geschoven. Start om 15 u. in de Vrijheidsstraat. 

Omloop: Vrijheidsstraat, Leopold II-laan, Guldenzandstraat, Doornpannestraat, Gaupinlaan, 

Theresialaan, Leopold II laan, Dahlialaan, Nieuwe Ydelaan, Galjoenweg, Emile Verhaerenlaan, Alice 

Nahonquare, Polderstraat, Vrijheidsstraat. 

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/sportaanbod
http://www.ddwvl.be/
http://www.sportevents.eu/
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De deelname van meerdere kampioenen is verzekerd. Inschrijving en uitbetaling in herberg 

Visserswelzijn, Leopold II-laan 26. Org. VVV Koksijde m.m.v. De Oostduinkerkse Kustsprinters, de 

handelaars, het gemeentebestuur, de politie en het Vlaams Kruis. 

Info: Chris Van Leeuwen, 058 59 38 44. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koersdorp op woensdag 21 maart 

Op woensdag 21 maart organiseert de gemeente Koksijde van 14 tot 18 u. op het kruispunt 

Ter Duinenlaan/Koninklijke Prinslaan in Koksijde-Bad een koersdorp met animatie, spijs en 

drank ter gelegenheid van de twee doortochten van de Men’s Classic tussen ca. 15 en 16.15 u. 

(Driedaagse Brugge-De Panne). 

Bij deze doortochten komen de renners van De Panne. Aan de Soll Cress draaien ze rechts de Koninklijke 

Prinslaan in, dwarsen ze het kruispunt met de Ter Duinenlaan/Brialmontlaan (koersdorp) , en rijden zo 

verder zuidwaarts via de rotonde Zuid-Abdijmolen, Leopold III-laan en Ten Bogaerdelaan richting Veurne. 

 

Laatste keer 

- Zoals inmiddels al genoegzaam geweten is de Driedaagse De Panne-Koksijde vanaf 2018 verleden tijd. 

Door herschikking van de wielerkalender in de Vlaamse wielerweek is de klassieke driedaagse één week 

vervroegd, en herleid tot twee dagen: op woensdag de Men’s Classic (202 km) en op donderdag de 

Women’s Classic (152 km). Ze draagt nu ook een andere naam: Driedaagse Brugge-De Panne, de start 

vindt immers twee keer in Brugge plaats. 

 

Afscheidsgroet 

Ondanks het einde van de Driedaagse De Panne-Koksijde wenst het gemeentebestuur van Koksijde, dat 

altijd trouwe en gulle partner van de wedstrijd is geweest, zijn bevolking op eigen grondgebied nog eens 

de gelegenheid te geven om de “Driedaagse” uit te wuiven: met een heus koersdorp op woensdag 

21 maart van 14 tot 18 u. op het KP Ter Duinenlaan/Kon. Prinslaan. Er komt een feesttent met 

muziek. Verder een toog waar aan heel voordelig tarief (1 euro per consumptie) iets kan gedronken, en 

iets geknabbeld worden bij monde van een braadworst, hamburger, enz. Allen daarheen! 

 

Foto 

Doortocht van de Driedaagse De Panne-Koksijde in de Zeelaan in Koksijde, een beeld uit de 

gloriejaren… (© F. Schreel) 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Theater OTO in Het Bedrijf speelt De Broers Geboers 

 

De Broers Geboers schetst de uitzichtloze situatie van een gezin aan de zelfkant van de moderne 

maatschappij en wijst op de vicieuze cirkel waarin mensen aan de rand zo vaak belanden.  

Arne Sierens schreef met De Broers Geboers een straffe serie 'aantekeningen uit het ondergrondse': 't zou 

om te lachen zijn, moest 't niet om te schreien en zo vreselijk waar zijn. 

 

De broers Geboers, en hun familieleden, horen nergens bij en passen nergens in. Ze maken (verkeerde) 

keuzes en moeten de soms verregaande gevolgen ervan dragen. Altijd moeten ze horen ‘net niet goed 

genoeg’ te zijn, daar waar alle anderen het al lang voor bekeken hielden. 

Het stuk toont situaties die zó van de pot gerukt lijken dat ze toch geloofwaardig overkomen: van vallen 

maar tegen beter weten in telkens weer opstaan, van nieuwe kansen krijgen en ze toch weer verprutsen. 

De familie van de broers Geboers is geen geoliede machine, maar op de een of ander manier ‘draait’ het 

wel, zij het vierkant... Ze vormen een groepje mensen aan de rand van de maatschappij waarbij je je 

afvraagt hoe het mogelijk is dat ze overleven. 

Er kan al eens gelachen worden, al is het dan uit plaatsvervangende schaamte. DE BROERS GEBOERS is 

herkenbaar, maar niemand wil er deel van uit maken.  

 

Tekst: Arne Sierens 

Regie: Wim Lips en Wouter Willaert 

Spel: Chantal Claes, Alexander Verstaen, Sam Beernaert, Wim Lips, Wouter Willaert 

 

In Het Bedrijf, Leopold II-laan 9a, 8670 Oostduinkerke 

Voorstellingen op:  

• zaterdag 3 maart 2018 om 20.30 uur 

• zaterdag 10 maart 2018 om 20.30 uur 

• zondag 11 maart 2018 om 17.00 uur 

• dinsdag 13 maart 2018 om 20.30 uur 

• zaterdag 17 maart 2018 om 20.30 uur 

• zondag 18 maart 2018 om 17.00 uur 

 

Vlaams theater pur sang: choquerend maar ook schrijnend, hilarisch maar ook aandoenlijk,  

pijnlijk maar ook hartverwarmend. Een aanrader. 

 

Info en tickets: € VVK 11/ADD 13 

www.hetbedrijf.be of tel. 0494/604136 

www.hetbedrijf.be - http://www.facebook.com/HetBedrijfODK - https://www.twitter.com/HetBedrijfODK 

Terug naar de inhoudstafel 
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De musthaves van 100 jaar jazz  

Hoezo, jazz? Niets voor jou? Jazz is voor iedereen. En onbewust zitten heel wat jazzpareltjes in 

je geheugen, misschien zonder het te beseffen. C.c. CasinoKoksijde wil je graag laten 

kennismaken met al dit moois, op een informele manier. 

Samen met jazzkenner Frederik Goossens (JazzLab Series) ontdek je gedurende drie avonden in maart de 

musthaves uit het genre. Op een luchtige manier, met veel muziek en beeld loodst Frederik je doorheen 

100 jaar jazzgeschiedenis. Ben je al kenner, of weet je helemaal niets van jazz? Geen probleem, het wordt 

voor iedereen een ware ontdekkingstocht. 

Als extraatje krijg je bovenop al dit moois nog een gratis concertticket voor 3Men in a BoaT op donderdag 

8 maart om 20 u. 

Deze driedelige reeks vindt plaats op maandag 5, 12 en 19 maart om 19.30 u. in de Willem Elsschotzaal 

van de bibliotheek, Casinoplein 10. Prijs 25 euro, inbegrepen koffie, syllabus met discografie en gratis 

concertticket voor Three Men in a Boat. 

Foto 

 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beethoven op kindermaat, avonturenopera voor iedereen 
vanaf 6 jaar 

Kinderen laten kennismaken met opera is niet evident. Nochtans zijn heel wat opera’s 

meeslepende verhalen. Zo ook Fidelio, de enige opera die Beethovench schreef. Op zondag 25 

maart brengen Walpurgis en HETPALEIS dit spannend avontuur in c.c. CasinoKoksijde.  

De kinderen zitten tussen de spelers en middenin de actie. 

Florestan, de held van het verhaal, zit al twee jaar gevangen in een geheime kerker. Want hij kan met z’n 

hemelse stem de mensen laten dromen. En dat vindt Pizarro gevaarlijk. Hij wil de jongen dan ook voorgoed 

doen zwijgen. Dat is buiten Leonore gerekend, de geliefde van Florestan. Zij smeed een plan om haar 

vriendje te bevrijden. 

“Fidelio in drie woorden: puur, pakkend en wervend.” (Swa Van De Brul, podi-art.be) 

Na de voorstelling kunnen de kinderen honderduit vragen stellen aan de artiesten. Over opera, acteren, 

zingen, Bach... Of gewoon over hoe cool die Florestan wel niet is. 

Fidelio op zondag 25 maart om 15 u. Tickets 12 of 6 euro (-26 j.). 

Foto 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Infomoment van de seniorenadviesraad: lezing vernieuwde 
erfeniswet 

De seniorenadviesraad (SAR) organiseert op donderdag 29 maart om 10.30 u. in c.c. 

CasinoKoksijde een infovergadering over de vernieuwde erfeniswetgeving die op 1 september 

2018 in werking treedt. De notarissen Peter De Baets en Liselotte De Kock zullen daarover 

duidelijke info verstrekken. Na hun uiteenzetting is er mogelijkheid tot (niet persoonlijke) 

vraagstelling. 

Bent u eigenaar van uw woning? Hebt u een mooi spaarpotje opgebouwd? Dan hebt u zich zeker al eens 

afgevraagd wat er met uw vermogen gebeurt als u overlijdt. Hoe kan u uw hebben en houden overdragen? 

Als u weet wat u precies moet doen als een naaste overlijdt, kan dat helpen om het heengaan van een 

geliefde beter te verwerken. 

Als u niets doet, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wilt u uw erfenis liever zelf regelen? Dan bestaan 

er tal van manieren om aan successieplanning te doen: u kan uw huwelijkscontract en uw 

levensverzekeringsovereenkomst checken, een testament opstellen, een schenking doen, enz. 

Na de uitleg, 12.15 u., biedt de SAR een aperitief aan. Toegang 2 euro (apero in). 

 

Info:  

Katleen Calcoen, seniorenconsulent 

Tel. 058 53 43 42 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be  

 

Illustratie 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Beleef het in de bib: Jeugdboekenmaand, voordrachten, 
paasverhalen, workshops en een expo. 

 
Jeugdboekenmaand in maart 

Dit jaar staat de Jeugdboekenmaand in het teken van wetenschap en techniek. Beide kennisdomeinen 

hebben meer met boeken te maken dan je vermoedt. 

Neem nu Alice uit Alice in Wonderland. Zij snapt niets van de wereld waarin ze terecht komt. Ze doet 

nochtans haar best. Zo probeert ze te praten met de Hoedenmaker en de Hartenkoningin. Dat is niet 

eenvoudig, maar Alice wil alles begrijpen. Zo is ze eigenlijk een wetenschapper! 

Wetenschappers laten zich niet afschrikken door een Hartenkoningin die koppen wil zien rollen. Ze willen 

onderzoeken en zúllen de dingen begrijpen. 

In de jeugdboekenmaand kan je in de bib allerhande proefjes uitvoeren en je uitleven met bouwblokken. 

Zoek de antwoorden in boeken die weer tot nieuwe vragen leiden. Kom ook de kunstwerken van de 

leerlingen van de Westhoekacademie bewonderen. 

Foto 

 
Voordracht Klimaatverwarring 

Op uitnodiging van de bibliotheek verzorgt Pieter Boussemaere op woensdag 28 maart van 19 tot 21 u. in 

de bib een voordracht over de problematiek van de opwarming van de aarde. Pieter is docent prehistorie 

en wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool. 

De specialist zal uitleggen hoe warm/koud het vroeger was, waarom de huidige opwarming uitzonderlijk is 

en wat ons de komende jaren te wachten staat. Ook zal hij verklaren waarom de klimaatopwarming een 

politiek-economische keuze is waar grote financiële belangen spelen. 

Als docent ontdekte Pieter Boussemaere hoe bedroevend laag en zelfs veelal foutief de klimaatkennis bij 

onze jongeren en toekomstige leerkrachten is, ondanks de vele media-aandacht. Zijn boek Eerste hulp bij 

klimaatverwarring. Waarom de opwarming van de aarde veel meer is dan een milieuprobleem speelt daar 

op in. Inschrijven noodzakelijk: in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be, leden 2 euro, niet-leden 5 

euro. 

 
Paasverhalen 

Jan Defoort en Ingrid Vincent lezen op de dinsdagen 3 en 10 april de leukste paasverhalen voor aan 

kinderen van 6 tot 10 j. Natuurlijk mogen (groot)ouders meeluisteren. Aanvang 10.30 u. 

 
Workshop Word soap-ster 

Op woensdag 4 april leren kinderen (9-11 j.) in deze workshop (14-16 u.) improviseren en acteren als een 

soapster. Scènes met conflicten, dramatische wendingen of onverwachtse ontmoetingen, ze komen 

allemaal aan bod. Inschrijven (3 euro) in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. Max. 20 deelnemers. 

 

Tentoonstelling Gansanders 

Van 13 maart tot 24 maart loopt in de bib het initiatief Gansanders: een tentoonstelling en een 

reuzeganzenbord over dieren in illustraties, angsthazen, vrolijke vossen en beresterke kikkers. 

mailto:bibactiviteiten@koksijde.be
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Met Gansanders brengt Rasa illustraties over dieren in een kunstenkabinet samen. Dat kabinet toont werk 

van vernieuwende jeugdillustratoren, zoals o.m. Kitty Crowther, Goele Dewanckel, Isabelle van den Abeele, 

Nils Pieters en Joris Thys. Een tafelgroot ganzenbord nodigt je daarnaast uit om actief te spelen en de 

symboliek van de dieren te onderzoeken. 

Het ganzenspel is héél oud. Zelfs in Egyptische koningsgraven vonden archeologen spelen die leken op 

ganzenborden. Het spel wordt ook vandaag nog gebruikt als symbool voor de levensweg, met hindernissen, 

uitdagingen en kansen op geluk. Het ganzenbord zet aan tot kijken, denken en voelen. 

Foto 

 

 

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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Activiteiten in het Duinenhuis 

* Cultuur- en natuur in Suriname (gratis) - Woensdag 7 maart (19 u.). Suriname door de ogen van 

Julie Rysman (rugzakverhaal), Marc Van Thienen (vzw Koksijde-Marowijne) en Eline Vermote (biologe). 

Suriname is het land van rotshanen en boomkippen, van tropische vogels en zeeschildpadden. Org. 

Duinenhuis i.s.m. de dienst Intern. Samenwerking. Inschr. 058 52 48 17, duinenhuis@koksijde.be. 

 

* Wandeling Hannecartbos – Zondag 11 maart (10.30 u.). Natuurgids Johan Depotter gidst je door het 

Hannecartbos op zoek naar fauna en flora. Reigers en andere vogels spotten, breng een verrekijker mee. 

Gratis deelname, honden niet toegelaten. Start aan het infobord Hannecartbos Noordzeedreef. 

 

* Elke tuin z’n kip - Woensdag 14 maart (19-21 u.). Kippen verwerken een deel van je groente-, tuin- 

en keukenafval en leggen lekkere verse eitjes. Gezond kippen houden leer je in één les van kenner 

Sebastiaan Hanoulle. Bijdrage 4 euro. Inschr. oostende@vormingplus.be, 059 50 39 52 of 

erika.blomme14@scarlet.be (Velt Westkust). 

 

* Vleermuizen – Donderdag 15 maart (19 u.). Coördinator Kristof Goemaere van Natuurpunt De Bron 

houdt over deze vliegende zoogdieren een voordracht vol passie. Vooraf inschrijven. Gratis toegang. Org. 

i.s.m. Natuurwerkgroep De Kerkuil. 

 

* Sterrenkijkmoment - Vrijdag 16 maart (20 u.). De sterrenwacht op het dak van het Duinenhuis is bij 

helder weer elke derde vrijdag van de maand open, dus op vrijdag 16 maart van 20 tot 22 u. Tuur door de 

telescoop Celestron C11 en maak kennis met de sterren. De sterrenjutters geven uitleg. 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17, www.desterrenjutters.be. 

 

* Minimoestuin zoekt groene vingers – Zaterdag 24 maart (9-12 u.). Workshop voor kinderen (6-12 

j.). Timmer zelf je bakje, vul op met aarde, plantjes en wat zaadjes en smul later van je zelfgekweekte 

groentjes. Prijs 10 euro per mini-moestuin. Inschr. (max. 15 p.) en info duinenhuis@koksijde.be, 058 52 

48 17, org. i.s.m. De Groene Hemel. 

 

* Earth Hour 2018 – Zaterdag 24 maart (20 u.). Avondwandeling en sterren kijken in de Schipgatduinen 

met natuurgids Luc David. Daarna sterren bekijken op het dakterras van het Duinenhuis en genieten van 

een tas verse soep. Prijs 3 euro (incl. attentie + soep). Inschrijven tot 20 maart via duinenhuis@koksijde.be 

of 058 52 48 17. 

 

* Badproduct – Dinsdag 27 maart (19 u.). Maar je eigen badproduct en een luchtige, opgeklopte 

sheabotercrème met natuurlijke en ecologisch verantwoorde ingrediënten: klei, mineralen en plantaardige 

oliën. Prijs 12 euro (ingrediënten in). Inschrijven vóór 22 maart via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17 

(max. 15 p.)  

 

mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:oostende@vormingplus.be
mailto:erika.blomme14@scarlet.be
http://www.desterrenjutters.be/
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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* Great American Eclips – Vrijdag 6 april (19.30 u.). Voordracht 13 reizen, 13 eclipsen door 

amateurastronoom en astrofotograaf Geert Vandenbulcke. Kom ook alles te weten over de totale 

zonsverduistering Great American Eclips van 21 aug. 2017. Toegang 4 euro voor leden Sterrenjutters, 

inwoners en gidsen Duinenhuis 5 euro niet-leden. Inschr. duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

 

* Bijenhotelletjes – Zaterdag 7 april (9-12 u.). Voor kinderen (8-12 j.). Zonder bijen geen fruit en 

groenten. Leer over het nut van solitaire bijen en hoe je ze kan helpen. Een bijenhotelletje maken om in 

de tuin op te hangen. Prijs 10 euro (bijenhotel incl.). Inschr. (max. 20 p.) en info: duinenhuis@koksijde.be, 

058 52 48 17. Org. i.s.m. De Groene Hemel. 

 

Enkele foto’s 

 

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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Toeristisch Koksijde: bloemenjaarmarkt, wandelzoektocht, 
rommelmarkt en paardenvissers 

 
67ste bloemenjaarmarkt 

Ter gelegenheid van de 67ste bloemenjaarmarkt zal de Zeelaan in Koksijde op paaszaterdag 31 

maart van 8 tot 17 u. weer geuren en kleuren. De jaarmarkt is traditioneel de start van het 

nieuwe toeristisch seizoen. Bloem- en tuinliefhebbers vinden er hun gading en inspiratie in het 

grote aanbod. 

Dertig standhouders presenteren op het bloemenfestijn een zeer uiteenlopend assortiment. Zo vind je er 

een ruime keuze aan voorjaars- en zomerbloeiende perkplanten, bloembollen en –knollen, vetplantjes, 

heesters, coniferen maar ook kamerplanten en snijbloemen. 

Klanten zullen bovendien gezellig verwend worden door stoere tuinmannen die uw bloemen en planten met 

de kruiwagen graag (en gratis) naar uw wagen brengen. U hoeft dus niet te sleuren met uw aankopen. 

Uiteraard is er een feestelijke muzikale animatie.  

Parkeren kan 1 uur gratis in de ondergrondse parking van c.c. CasinoKoksijde. 

Foto 

 

Wandelzoektocht 

De wandelzoektocht van de VVV begint op vrijdag 23 maart en loopt tot woensdag 15 augustus. 

Deelnameformulieren (4 euro) in de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en in 

Veurne. De zoektocht is ca. 6 km lang, start aan het toerismekantoor Koksijde-Bad, richting Koksijde-Dorp, 

o.a. door de Hoge Blekkerduin en terug. Zoals vorige jaren moeten foto’s van bepaalde onderwerpen langs 

het traject gesitueerd en gerangschikt worden. 

Foto VVV - Toerisme 

 

Rommelmarkt 

De jaarlijkse rommelmarkt in de Strandlaan en op de parking van de Kerkepannezaal in Sint-Idesbald vindt 

plaats op paaszondag 1 april. Deze keer is er uitzonderlijk geen ruilbeurs. Deelname 5 euro per 5 m, met 

een maximum van 15 m. Inschrijven bij de dienst Toerisme Koksijde, 058 51 29 10. 

 

Paardenvissers naar zee 

Op paasmaandag 2 april trekken de paardenvissers traditiegetrouw voor de eerste keer van het toeristisch 

seizoen weer naar zee, start om 9 u. op het strand van Oostduinkerke. Na het vissen worden de garnalen 

op de Zeedijk gekookt. 

 

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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Paasvakantie in Navigo 

* Dinsdag 3 april, 14.30 u., Artan et les peintres des pêcheurs, rondleiding (F) voor individuele bezoekers 

* Vrijdag 6 april, 14.30 u., familie@NAVIGO: rondleiding (N) thema IJslandvaart voor individuele 

bezoekers / workshop voor de kinderen Vis, visser, visserij (10-12 j.), 2 euro, inschrijven 058 51 24 68 of 

onthaal@navigomuseum.be) 

* Zaterdag 7 april, 14-18 u., openmuseumdag (gratis toegang voor iedereen, inwoners hebben altijd 

gratis toegang) / actie proper strandlopers, ideale gelegenheid om familie en vrienden die niet in Koksijde 

wonen naar het strand en het museum te leiden. 

* Dinsdag 10 april, 14.30 u., Les peintures, rondleiding (F) voor individuele bezoekers 

* Vrijdag 13 april, 14.30 u., familie@NAVIGO: rondleiding (N) thema Het vissershuisje voor individuele 

bezoekers / workshop Visje, visje (voorleesmoment en knutselen) voor kinderen (3-6 j.), 2 euro, 

inschrijven 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be) 

* Meer info op www.navigomuseum.be. Abonneer je op de nieuwsbrief 

Foto 

 

Yoga in het museum 

Het NAVIGO-museum biedt in zijn aquariumruimte voor de eerste keer een reeks Yin Yoga. In deze 

yogavorm worden liggende en zittende houdingen wat langer aangehouden. Breng lichaam en geest tot 

rust in het gezelschap van de noordzeevissen. 

Op zondag 4, 11,18 en 25 maart, telkens van 14.30 tot 15.30 u. Voorzie zelf yogamatje, kussentje deken 

en eventueel yogablokjes. Prijs 7 euro, inschrijven via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be. 

 

Info: 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum 

Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke 

T. +32 (0)58 51 24 68 

E-mail info@navigomuseum.be 

Website www.navigomuseum.be 
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Abdijmuseum in de paasvakantie 

 

Family@TenDuinen 

Terwijl (groot-)ouders een rondleiding volgen, is er tegelijk een boeiende activiteit voor hun 

(klein)kinderen. 

* Woensdag 4 april, 14.30 u.- Word jij de slimste mens van het Abdijmuseum? voor kinderen en 

jongeren van 8 tot 14 j. Met een gids verkennen ze eerst het museum, en leren ze de belangrijkste zaken 

over de abdij en het even van de monniken. Na de rondleiding volgt een leuke quiz. De slimste mens van 

het Abdijmuseum wint een mooie prijs. Duur 2 uur, max. 25 deelnemers. 

* Woensdag 11 april, 14.30 u. – Zandlopers voor kinderen van 6 tot 12 j. In het ruïneveld leert de 

gids de kinderen je hoe de abdij er in de middeleeuwen uitzag en wat archeologie is door zelf enkele 

voorwerpen op te graven. In het museum verkleden de kinderen zich als monnik. Aan de hand van 

opdrachtjes komen ze te weten hoe de monniken de dag doorbrachten. Duur 2 uur, max 20 deelnemers.  

* Voor beide dagen geldt: inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50. Gratis voor 

inwoners van Koksijde. 

Foto 

 

In de huifkar naar natuur, kunst en geschiedenis 

Op vrijdag 6 april presenteert het museumteam het programma Traag is ook mooi: in de huifkar naar 

natuur, kunst en geschiedenis, met bezoek aan het Abdijmuseum Ten Duinen en het Kunstencentrum 

Ten Bogaerde (KCtB) op één namiddag. 

Start om 13.30 u. aan het onthaalgebouw van het abdijmuseum (Castel Fiertel, Kon. Prinslaan 2). 

Vertrek met de huifkar naar het KCtB. Onderweg vertelt de gids over de duinpolder-overgang 

(beschermd landschap) rond Ten Bogaerde. Op de voormalige abdijhoeve zelf o.m. een bezoek aan de 

George Grardzaal. Met de huifkar terug naar het abdijmuseum voor een bezoek aan de archeologische 

site. Afsluit met een drankje in de gasterie. 

Prijs: 10 euro p.p. (gratis voor kinderen tot 12 j.), reservaties enkel via abdijmuseum@koksijde.be, 058 

53 39 50. 

Foto 

 

Met de VR-bril naar de abdij van 1490 

Met de teletijdmachine terug naar 1490 voor een bezoek aan de toenmalige Duinenabdij? Dat kan dankzij 

de Virtual Reality-bril. Het lijkt alsof je echt doorheen de abdij uit die tijd wandelt. Laat je omverblazen 

door de architectuur van de kerk, of door de prachtig versierde handschriften waarin je zelfs kan 

bladeren. Alles werd zo accuraat mogelijk gereconstrueerd in een virtuele wereld. Vanaf 10 jaar. 

Doorlopend tijdens de openingsuren. 

Info: www.tenduinen.be. 

Foto 
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Gidsbeurten 

Een gids leidt de bezoekers anderhalf uur rond in het museum en op de site. Thema: Leven in de 

middeleeuwse Duinenabdij. Volledig gratis voor inwoners. Anderen betalen het regulier tarief. Inschrijven 

is niet nodig. Op woensdag 4 en 11 april in het Nederlands, op donderdag 5 en 12 april in het Frans. 

Start telkens om 14.30 u. 

 

Open Museumdag 

Elke eerste zaterdag, in april dus op zaterdag 7, zijn de gemeentelijke musea (abdij- en visserijmuseum) 

gratis toegankelijk. Voor inwoners van Koksijde zijn deze musea overigens het hele jaar door gratis te 

bezoeken. 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 
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Golfinitiaties in de paasvakantie 

Met de paasvakantie in zicht komt het golfseizoen weer volop op gang. Golfen kan je heel het 

jaar door. Wind, regen en koude zijn niet altijd spelbrekers. Uiteraard verkiest iedereen 

aangenaam weer, zowel op als naast het golfterrein. Misschien is de golfsport ook iets voor 

jou? In de paasvakantie zijn er weer veel initiaties op Koksijde Golf ter Hille. 

Tijdens deze kennismaking krijg je eerst een korte demonstratie van een echte pro. Nadien is het aan jou 

om je beste golfswing boven te halen. Een golfinitiatie duurt één uur en je kan inschrijven voor een dag 

naar keuze via golfsecretariaat@koksijde.be. 

In april: di 3, wo 4, za 7, di 10, wo 11 en za 14. 

* van 15 tot 16 u. voor jongeren -18 jaar (5 euro) 

* van 16 tot 17 u. voor volwassenen (8 euro) 

Een overzicht van alle initiaties op www.koksijdegolfterhille.be/nl/initiatie 

Start to Golf – Op zondag 15 april is er op Koksijde Golf ter Hille bovendien ook de Start to Golf-dag in 

samenwerking met Golf Vlaanderen. Inschrijven voor een gratis initiatie (10 u., 11 u. of 14 u.) kan via 

golfsecretariaat@koksijde.be. 

Foto 

 

Info: 

Koksijde Golf ter Hille 

Hof ter Hillestraat 2 

8670 Koksijde 

T. 058 53 27 10 

www.koksijdegolfterhille.be 

golfsecretariaat@koksijde.be 
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Omni-KUNSTkamp voor kinderen 

De gemeentelijke Westhoekacademie en het Abdijmuseum Ten Duinen organiseren in de 

paasvakantie een omni-KUNSTkamp voor kinderen (9-12 j.) die graag muzisch aan de slag gaan. 

Er is helemaal geen voorkennis vereist. 

Het omni-KUNSTkamp beslaat de zes domeinen van de kunsten: beeld, dans, drama, muziek, woord en 

media. Het programma mengt alle domeinen dooreen en zorgt zo voor interessante en pittige activiteiten. 

De deelnemertjes ontdekken op die wijze het Abdijmuseum, beleven er het volledige parcours en geven er 

een eigentijdse twist aan. 

Het kamp vindt plaats van dinsdag 10 tot vrijdag 13 april van 13 tot 17 u. in het abdijmuseum. Inschrijven 

(20 euro per kind) via www.westhoekacademie.be of www.tenduinen.be. 

Foto of logo 
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Paasconcert Symfonieorkest Vlaanderen 

Op uitnodiging van de Lionsclub De Panne-Westkust brengt het Symfonieorkest Vlaanderen op 

paasmaandag 2 april om 20 u. in de O.L.V.-ter-Duinenkerk een paasconcert. De opbrengst van 

het concert schenkt de Lionsclub integraal aan zijn sociale projecten, inzonderheid het 

opvangtehuis Havenzate (Veurne) voor mensen met een lichte mentale beperking. 

Onder leiding van dirigent Jonathan Heyward speelt het symfonisch orkest werken van Ralph Vaughan 

Williams (A pastoral Symphony), Ivor Gurney (War Elegy) en Edward Elgar (Celloconcerto). 

Solisten zijn cellist Pieter Wispelwey en soprane Emma Posman. Greet Samyn verzorgt de algemene 

presentatie. 

Het is al de 29ste keer dat de Lionsclub De Panne-Westkust zijn bekend paasconcert organiseert. Het 

gemeentebestuur en de VVV verlenen medewerking. 

Tickets in vvk 30 euro bij de dienst Toerisme en bij de leden van de Lionsclub, add 40 euro. 

 

Info: www.paasconcert.be. 

 

Foto of logo 
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Daguitstap Baasrode-Temse met boottocht op de Schelde 

Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum vzw organiseert op zondag 29 april een daguitstap 

met als hoogtepunten een mini-cruise (90’) langs een uniek stukje Scheldeland en een bezoek 

aan de industrieel-archeologisch waardevolle scheepswerf van Baasrode. 

De luxe-car van Avanti Cars (Diksmuide) vertrekt om 7.40 u. aan de parking Vrijheidsstraat (rechtover de 

vrije basisschool) in Oostduinkerke. 

- Baasrode, 9.15 u., geleid bezoek aan de scheepswerf Van Praet-Dansaert met droogdok, werkplaatsen, 

smidse, loodsen, het voormalige woonhuis-museum Emile Van Damme 

- 11.30 u., boottocht (bedrijf Rivertours) met vergezichten over de Schelde, de groene oevers omzoomd 

door charmante Scheldedorpen Sint-Amands en Mariekerke, de flora van schorren en slikken, de monding 

van de Durme bij het ridderslot van Marnix van Sint-Aldegonde waar de tv-reeks Stille Waters zich 

afspeelde, tot voorbij de oude Boelwerf in Temse. 

- Temse, 13.15 u., vrij middagmaal, vrije tijd voor stadsverkenning 

- 15 u., facultatief bezoek met gids aan het gemeentelijk museum Temse (expo Temsebrug, Boelwerf, 

Wilfordboten) 

- 16.15 u. vertrek van Temse naar Weert (Bornem) 

- Weert, 16.30 u. bezoek aan het streekmuseum De Zilverreiger (met café en buitenterras) 

- 19.30 u. terug in Oostduinkerke 

 

Leden en partner 40 euro p/p (incl. bus-boot-combinatie, all-in tickets musea met gidsbeurt) / niet-leden 

45 p/p. Over te schrijven op rek. BE49 8002 2261 4371 (AXA BBE22) van Vrienden Nat. Visserijmuseum 

met vermelding: dagtrip Temse, naam en aantal personen. 

Tijdig inschrijven: na betaling is uw plaats onmiddellijk gereserveerd. 

Foto 

Een prachtig zicht op het Scheldedorp Sint-Amands. 
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Word vrijwillige lesgever in de bib 

De bibliotheek van koksijde zoekt enthousiaste vrijwillige lesgevers voor diverse cursussen. Een toffe ploeg 

vrijwilligers is daar nu al aan de slag. Regelmatig organiseert de bib in een ongedwongen sfeer en met 

persoonlijke begeleiding korte maar intensieve cursussen met het accent op de praktijk. De lesgevers zijn 

zelf enthousiaste vrijwilligers met ervaring en een passie voor een bepaald onderwerp. De cursussen 

gebeuren in groepjes van max. tien deelnemers. De bib biedt: 

- gratis lidmaatschap van de bib bij vast engagement 

- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen 

- een vrijwilligersvergoeding 

- een vaste aanspreekpersoon en een plaats in een leuke ploeg vrijwilligers 

 

Info: bibliotheek@koksijde.be. 
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Word enquêteur voor bevraging van dagtoeristen aan de 
kust 

Westtoer organiseert van februari tot en met november een onderzoek bij dagtoeristen aan 

zee, aan de hand van korte enquêtes. Voor dit project is Westtoer op zoek naar gemotiveerde 

enquêteurs (m/v). 

 

Wat moet je doen? 

- Zoveel mogelijk voorbijgangers aanspreken op de door Westtoer aangeduide plaatsen in de aan jou 

toegewezen badplaats. Je stelt hen enkele selectievragen om uiteindelijk van dagtoeristen de korte 

enquêtes via iPad af te nemen. 

- Data en tijdstippen worden vooraf meegedeeld en vastgelegd volgens je beschikbaarheid en statuut. 

- Het aantal enquêtedagen schommelt van een 4-tal per maand in voor- en najaar, tot een 3-tal per week 

in de zomermaanden en vakantieperiodes. 

- Het enquêteren gebeurt telkens in de namiddag tussen 14.30 en 17.30 u. 

 

Je profiel als enquêteur 

- je bent minstens 18 jaar bij aanvang van de opdracht. 

- toeristen vlot en correct benaderen. 

- je kan je niet alleen in het Nederlands vlot uitdrukken, maar ook in het Frans (vertaalde vragenlijst). 

- je woont in of nabij een kustgemeente 

- je bent bereid regelmatig mee te werken aan dit project. 

- je bent bereid bij Westtoer een briefing te volgen. 

Je kan je kandidaat stellen als vrijwilliger met een vergoeding via vrijwilligerswerk of als zelfstandige (ev. 

in bijberoep) met vergoeding van 70 euro per enquêteermoment (incl. BTW en verplaatsingskosten). 

 

Interesse? Bezorg Westtoer dan snel je cv met studie-en/of werkverleden en motivatie. Ook studenten 

kunnen zich melden. Info: Hilde Wullus, enqueteur@westtoer.be, 050 30 55 35. 

 

Foto of logo 
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14de Filmfestival van de Westkust 

De Videoclub Westkust presenteert op zondag 11 maart om 14.30 u. in c.c. CasinoKoksijde zijn 

14de Filmfestival van de Westkust. De kortfilms worden deze keer op het grote witte doek van 

de theaterzaal geprojecteerd. De toegang is gratis. 

Op het festival wordt weer een kortfilm gespeeld van de filmmakers die eind vorig jaar met Opgetuigd, 

Opgetogen zilver behaalden op het Vlaamse Filmgala voor Amateurcineasten. Hun nieuwe kortfilm heet 

MuseOs, en is een documentaire over het gelijknamig Koksijds natuurhistorisch museum van schedels en 

skeletten. De collectie en het museumgebouw zijn een realisatie van het echtpaar-biologen Luc en Leentje 

Tyteca-Vandenhoudt, Veurnestraat 2 in Koksijde-Dorp. 

Verder staat er een gevarieerd programma op het menu met o.a. een historische documentaire over de 

landing van Normandië en een natuurdocumentaire over het leven van de aalscholver. Reisfilmpjes die de 

ziel van een land, streek of stad in beeld brengen zullen de kijkers ook zeker in vervoering brengen. 

Foto 
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Veiligheidsmonitor: de start van de bevolkingsbevraging 
staat voor de deur 

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal 

wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap 

en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking 

met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.  

 

De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van 

uw gemeente/stad. Wij vragen u dan ook om deze Veiligheidsmonitor gunstig te onthalen en de nodige tijd 

te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot 

belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden 

worden volledig anoniem verwerkt. 

 

Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor rond half maart 

van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd 

zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden 

opgenomen in de verschillende beleidsplannen. 

 

 

Info & Contact:  

Ellen Van den Bogaerde | Advisor Beleid en Beheer | T +32 2 554 44 46 

Isabelle Van den Steen | Advisor Beleid en Beheer | T +32 2 554 44 47 

Politionele Informatie en ICT | Federale Politie 

Koningsstraat 202a | B-1000 Brussel 
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PWA wordt Wijk-werken 

Sedert 1 januari spreekt men niet langer van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), 

maar wel van Wijk-werken. Deze omvorming gebeurde ten gevolge een besluit van de Vlaamse 

Regering. Concreet betekent het dat 17 Westhoekgemeenten samenwerken met de VDAB om 

Wijk-werken op niveau van de Westhoek te organiseren. 

Voor werkzoekenden – Via Wijk-werken kan je als werkzoekende aan de slag in scholen, verenigingen, 

land- en tuinbouwbedrijven of bij de gemeente. Ook bij mensen thuis is er de mogelijkheid om enkele uren 

per week extra werkervaring op te doen. Deze ervaring is voor veel werkzoekenden goud waard: het is 

een eerste stap in de zoektocht naar een duurzame job. 

Alle info voor wijk-werkers staat op www.vdab.be/wijk-werken/wijk-werker. Ook in de VDAB-kantoren of 

bij het Sociaal Huis. 

Voor gebruikers - Ook particulieren, scholen, vzw’s, enz. kunnen via Wijk-werken iemand verschillende 

soorten opdrachten laten uitvoeren: gras afrijden, kinderopvang of busbegeleiding in een school, 

parkeerwachter, logistieke hulp bij events, enz. 

Als gebruiker vergoedt je de wijk-werker met een cheque: 7,45 euro per cheque per begonnen uur. Om te 

registreren als gebruiker, raadpleeg www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker. 

 

Bemiddelaar - Nadine Lensen, werkwinkel Veurne, Pannestraat 13, 058 31 12 03. 

Logo 
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Oproep Leaderprojecten Westhoek 

Via deze nieuwe oproep gaat de Plaatselijke Leadergroep op zoek naar nieuwe 

plattelandsprojecten die financieel gesteund kunnen worden. Organisaties, verenigingen en 

lokale besturen met een innoverend en uitdagend projectidee voor de regio Westhoek kunnen 

tot 3 april 2018 een aanvraag indienen. 

Leader is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland 

in de Leadergebieden verbeteren door lokale initiatieven te steunen en zo het economisch en 

maatschappelijk weefsel te versterken. 

De projecten streven naar kennisoverdracht en innovatie binnen de reguliere en/of biologische land-, tuin- 

en bosbouwsector. Ze komen de profilering en promotie van de streekidentiteit ten goede of willen armoede 

en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap aanpakken. 

 

Leadergebieden 

In West-Vlaanderen zijn er twee Leadergebieden: de Westhoek (18 gemeenten, waarin ook Koksijde) en 

Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten). 

Voor plattelandsprojecten in de Westhoek is tot 2020 in totaal 4,84 miljoen euro beschikbaar. Deze 

enveloppes bestaan voor 50% uit Europese, voor 25% uit Vlaamse en voor 25% (1,57 miljoen euro) uit 

provinciale middelen. 

In deze programmaperiode, sinds 2014, werden voor Leader Westhoek al 38 projecten goedgekeurd. In 

totaal werd op die manier al ruim 3,2 miljoen euro Leadersteun aan de Westhoek toegekend. 

Info: Leader Westhoek, Wouter Bertier, 0499 56 59 87 of wouter.bertier@west-vlaanderen.be, ook op 

www.west-vlaanderen.be/leader. 

Logo’s 
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