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Persuitnodigingen  

 

• Dinsdag 9 mei om 15 uur: plechtige opening van de spiksplinternieuwe zitbankenroute.  

Het gemeentelijk project is een initiatief van het Sociaal Huis en het gemeentebestuur met 

medewerking van studenten van Howest Brugge. 

Afspraak aan het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 8670 Koksijde. 

Meer info op p. 6 – persbericht ter plaatse 

 

• Vrijdag 19 mei om 11.30 uur: fotomoment inhuldiging nieuw kunstwerk ‘The 

Unbearable Lightness of Being’. Voor plaatsing in de kerk van Sint-Idesbald koopt de 

gemeente Koksijde het houten kunstwerk The Unbearable Lightness of Being van Fransesco 

Fransera. Het werk is 5 meter breed, 3,50 meter hoog en 1,20 meter diep. Het is gemaakt 

volgens de nieuwe techniek van de houten knoopverbinding. Francesco Fransera (°Ronse, 1953): 

“Het werk is gegroeid uit natuurfilosofisch onderzoek. Het wil de scheiding tussen wetenschap, 

techniek, poëzie en ethiek overbruggen. Hierdoor kan de toeschouwer zijn persoonlijk 

wereldbeeld beter plaatsen binnen het door de kunstenaar geformuleerd wetenschappelijk 

wereldbeeld.” Prijs 13.000 euro.  

 

• Zaterdag 20 mei om 11.30 uur: toekenning titel ereburger aan de heer Eric Goens. In 

zitting van 20 februari heeft de gemeenteraad eenparig de titel van ereburger toegekend aan 

journalist Eric Goens omwille van zijn verdiensten voor de gemeente Koksijde. Hij neemt elke 

gelegenheid te baat om “zijn” Koksijde in de picture te zetten. Eric Goens is een kind van de zee 

en in het bijzonder van Koksijde. Hij werd geboren in Nieuwpoort in 1969 als tweede zoon van 

gewezen gemeenteraadslid Hugo Goens en Rogianne Gaytant en groeide op in Koksijde-Dorp. 

(ontvangst in de Raadzaal Kokpit) 

 

• Woensdag 24 mei om 20.00 uur: seizoensvoorstelling 17/18 Cultuurcentrum 

CasinoKoksijde. 

De brochure 17/18 is beschikbaar vanaf eind mei. Abonnementen kan je reserveren vanaf 

dinsdag 6 juni – losse tickets vanaf woensdag 14 juni. 

www.casinokoksijde.be 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.casinokoksijde.be/
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Bel de huisarts van wacht vanaf 1 juni 2017 op het 
algemeen nummer 1733 

 

Vanaf 1 juni start in onze regio het algemene nummer 1733 om een huisarts van wacht te 

bellen. De huisartsenwachtdienst loopt van 19.00 u tot ’s anderendaags 08.00 u.   

Overdag, van 08.00 u ’s morgens tot 19.00 u ’s avonds moet u uw eigen huisarts contacteren.   

Voor dringende gezondheidsproblemen waarmee u niet kan wachten tot de volgende werkdag 

van uw huisarts kunt u via het nummer 1733 de huisartsenwachtdienst contacteren.   

 

Na een taalkeuze wordt gevraagd om de 'postcode' van de regio waarin u zich bevindt in te toetsen. 

Daarna drukt u op '#". Een overzicht van de postcodes van onze gemeenten hieronder: 

 

8430 Middelkerke 

8600 Diksmuide 

8620 Nieuwpoort 

8630 Veurne 

8647 Lo-Reninge, behalve Reninge en Noordschote 

8660 De Panne 

8670 Koksijde 

8690 Alveringem, behalve Stavele en Beveren a/d Ijzer 

 

Bel je tussen 19u ’s avonds en 8u ’s morgens en tijdens het weekend, dan kom je terecht bij een 

operator. De operator zal u een aantal vragen stellen om correct in te schatten hoe ernstig uw situatie is 

en hoe mobiel u bent. De operator verwijst u naar de hulpverlener die op dat ogenblik het best geplaatst 

is om u te helpen: 

• hij kan u vragen om naar de huisartsenwachtpost of de raadpleging van de wachtarts te gaan 

• hij kan in uitzonderlijke gevallen, indien je niet mobiel bent, een huisarts van wacht naar uw huis 

sturen 

• hij kan u voorstellen te wachten tot uw eigen huisarts consultatie houdt 

• als de situatie ernstig blijkt, kan hij u vragen om naar de spoeddienst te gaan of kan hij een 

ziekenwagen naar uw huis sturen 

 

Ter info voor de pers (maar niet ter publicatie) 

Sofie Corteel - Wachtpostmanager HIJW - J. Vanclichthovenstraat 7 - 8620 Nieuwpoort 

www.hijw.be - 0471/865219 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.hijw.be/


 

P 5/29 

Koksijde definitief erkend als onroerend-erfgoedgemeente 

Vlaams minister-president en minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois heeft Koksijde definitief 

erkend als onroerend-erfgoedgemeente. Sinds 30 april 2015 was Koksijde al als eerste Vlaamse 

gemeente voorlopig erkend, maar thans is deze titel definitief. Dit is een mooie bevestiging van de 

voortrekkersrol die onze gemeente al jaren speelt op vlak van onroerend erfgoed. 

 

Een gemeente kan deze erkenning krijgen op voorwaarde dat ze een eigen beleid uitbouwt rond 

onroerend erfgoed. Een erkende onroerend-erfgoedgemeente neemt ook een aantal bevoegdheden van 

het agentschap Onroerend Erfgoed over voor bouwkundig erfgoed, landschappen als archeologie: 

* Advies geven bij sloopaanvragen van items die in een vastgestelde inventaris opgenomen zijn. 

* Advies geven bij aanvragen voor het kappen of verwijderen van houtig erfgoed, opgenomen in de 

vastgestelde inventaris. 

* Meldingen van archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem behandelen. 

* Meldingen van de aanvang van een archeologische opgraving in ontvangst nemen. 

* Toelatingen geven voor handelingen aan of in beschermde goederen (betreft werken waarvoor geen 

stedenbouwkundige vergunning nodig is). 

* Het bekrachtigen van archeologienota’s en nota’s. 

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

058 53 34 40 

onroerenderfgoed@koksijde.be 

www.koksijde.be/onroerenderfgoedgemeente 

 

Foto 

Villa Casa Blanca, een van de vele onroerend-erfgebouwen in onze gemeente. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:onroerenderfgoed@koksijde.be
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Inwandeling Zitbankenwandelpad ‘Zet je mo nére’ 

Koksijde beschikt voortaan over een splinternieuwe zitbankenroute. Die wordt op dinsdag 9 

mei om 15 u. plechtig geopend. Het gemeentelijk project zitbankenroute is een initiatief van 

het Sociaal Huis en het gemeentebestuur met medewerking van studenten van Howest 

Brugge. 

Het betreft een wandelparcours van maximum 5 km met om de 300 m een zitbank. De volledige route is 

verhard en alle drempels werden weggewerkt. Ideaal dus voor minder mobiele mensen, 

rolstoelgebruikers en mensen met een rollator, jonge ouders met een kinderwagen of om senioren weer 

in beweging te krijgen en sociale contacten te verstevigen. SAMEN STAPPEN, EENZAAMHEID 

SCHRAPPEN! 

De zitbankenroute is er gekomen op voorstel van de gemeentelijke seniorenadviesraad (SAR).  

De zeven bachelor-studenten van de opleiding Sociaal Werk in Howest Brugge vonden het belangrijk om 

hun theoretische kennis bij dit project in het sociale werkveld te kunnen toepassen.  

 

Inwandeling 

Om deze nieuwe zitbankenroute in te wandelen worden toeters en bellen uit de kast gehaald. Om 15 u. is 

er de feestelijke inhuldiging aan het Sociaal Huis door de burgemeester. Alle enthousiaste nieuwsgierigen 

worden getrakteerd op een natje en een droogje. Er is tal van randanimatie voorzien (o.a. Accordeonist 

Hubert Van Hecke, verloting van goodiebags, enz.). Daarna wordt de route officieel ingestapt. Er staan 

vele vrijwilligers klaar om mindermobiele mensen tijdens de wandeling te begeleiden. Ook voor 

rolstoelpatiënten worden vrijwilligers ingezet. Graag hiervoor reserveren op 058/53 43 10. 

 

Info: Sociaal Huis of 058 53 43 10. 

Foto 

Logo Provincie  

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Woonmaatschappij IJzer en Zee bouwt 14 sociale 
koopwoningen in Wulpen 

In het najaar start de Woonmaatschappij IJzer & Zee de bouw van 14 sociale koopwoningen 

achter de kerk in Wulpen. Ongeveer een jaar later zullen de nieuwe woningen toegewezen 

kunnen worden aan de kandidaat-kopers op de wachtlijst. 

 

Het ontwerp van de woningen is het resultaat van een wedstrijd. De jury koos resoluut voor het ontwerp 

van PULS–architecten uit Antwerpen. Hun plan omvat zeven achthoekige gebouwen met telkens twee 

woningen rug aan rug. Op het gelijkvloers komt de living en open keuken met berging en toilet. Op de 

verdieping is er plaats voor drie slaapkamers en badkamer met afzonderlijk toilet. Elke woning zal ook 

over een mooie tuin beschikken. Er wordt ook een parking aangelegd. 

Woonmaatschappij IJzer & Zee investeert 2,2 miljoen euro in de woningen. De aanleg van de wegen, 

nutsleidingen en groen gebeurt met subsidie van het Vlaams Gewest voor een bedrag van 278.000 euro. 

Momenteel loopt nog tot de zomer het archeologisch bodemonderzoek. Er zijn al enkele interessante 

vondsten gedaan. Daarna wordt het terrein bouwrijp gemaakt. 

Kandidaten die zich willen inschrijven voor een koopwoning kunnen zich wenden tot de loketten van 

Woonmaatschappij IJzer & Zee, tel 058 31 22 40 of mailen naar info@ijzerenzee.be. 

 

Info: www.ijzerenzee.be 

 

Foto 

V.l.n.r. gewezen directeur Louis Vandenberghe van de dorpsschool van Wulpen, schepen Albert 

Serpieters van Huisvesting, burgemeester Marc Vandenbussche en voorzitter Frans Verhegge van de 

Woonmaatschappij IJzer & Zee. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Campagne “Ik koop lokaal bij een winkelier van hier” 

In samenwerking met Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Unizo en een tiental West-

Vlaamse steden en gemeenten loopt vanaf 18 mei de campagne “Ik koop lokaal bij een 

winkelier van hier”. De actie is opgezet ten voordele van de lokale handelaar. Wie bij hen 

koopt ontvangt een herbruikbare katoenen zak. 

 

De campagne werd uitgewerkt met Europese en provinciale steun, en wil de lokale detailhandelaars 

ondersteunen. In West-Vlaanderen nemen volgende steden en gemeenten eraan deel: Blankenberge, 

Brugge, Ieper, Izegem, Koksijde, Kortrijk, Lichtervelde, Menen, Oostende en Roeselare. 

In Koksijde gaat het om volgende handelaars: De Teunisbloem, Cabane, Vishandel Le Breton, Bakkerij 

Tyteca, Bakkerij Helvetia, Groenten Velle, Slagerij Dubois, Slagerij Fernand, De Fruitmand, Le Broutteux, 

Divers, Vishandel Nautilus, Patissier Stephan Destrooper. 

Vanaf donderdag 18 mei delen de deelnemende handelaars aan hun lokale en vaste klanten een 

katoenen herbruikbare zak aan. Wees er snel bij want de voorraad dergelijke zakken is beperkt. 

 

Info: www.ikkooplokaal.be 

 

Campagnebeeld 

Terug naar de inhoudstafel 
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William Boeva neemt herstart 

William Boeva is een dwerg. En hij maakt dwergenmoppen. Dat is zowat de perceptie van het 

grote publiek. Met z’n nieuwe show Reset wil Boeva daar komaf mee maken. Te zien in c.c. 

CasinoKoksijde op vrijdag 5 mei, 20 u. 

“Boeva transformeert de niet altijd rooskleurige realiteit van zijn bestaan in een warm, grappig betoog, 

met een zak vol topgrappen en genoeg scherpe kantjes om de rock ’n roll van zijn leren vest te 

rechtvaardigen.” (bron: De Standaard) 

 

Tickets 14 euro / <26 j. 11 euro / bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijdenaar Tom Vermeir brengt hedendaagse ode aan 
Chet Baker. 

Met zijn Compagnie Cecilia brengt Tom Vermeir, afkomstig uit Koksijde, op vrijdag 12 mei om 

20 u. in c.c. CasinoKoksijde een ode aan zijn muzikale held Chet Baker, de zoetgevooisde 

zanger die zong zoals hij trompet speelde. Maar Baker was ook de gevallen engel die nooit zijn 

duivels heeft kunnen bedwingen. Samen met drie muzikanten (van o.a. A Brand en Vive la 

Fête) blikt Tom Vermeir naar de intensiteit van het leven. 

 

Chet Baker was een Amerikaans jazztrompettist en –zanger. Naast z’n uitzonderlijk talent staat hij door 

z’n overmatig druggebruik, vroege dood, en charismatische uitstraling ook bekend als "mooie jongen met 

wie het verkeerd afliep". In de nacht van 12 op 13 mei 1988 viel hij, waarschijnlijk onder invloed van 

drugs, uit een raam van z’n hotel in Amsterdam. Hij overleefde zijn val niet. 

 

Een sterke Tom Vermeir brengt een hedendaags eerbetoon aan Chet. Geen concert, geen 

theatervoorstelling maar een mix van beide met een knipoog naar het heden. 

“Naarmate de voorstelling vordert, slagen Vermeir en de muzikanten erin de verwarring en de 

radeloosheid die door Chets hoofd malen intenser te maken. Het stuk wint aan poëtische kracht. De 

voorstelling zuigt je mee. Met een pakkende versie van de Italiaanse klassieker Volare zet Chet zijn 

eeuwige vlucht in. (bron: De Standaard) 

 

Tickets 16 euro / <26 j. 13 euro / bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Opname Koksijde-lied en viering 10 jaar Vleugels van Hoop 
met Jean Bosco Safari 

In de zomer van 2016 werd het Koksijde-lied geboren. Geschreven en gedragen door mensen 

uit Koksijde, onder de professionele leiding van Jean Bosco Safari. Op zaterdag 13 mei volgen 

de opnames van dit unieke lied, samen met het jongerenkoor Jokobeau, de groep 

medeschrijvers, muzikanten, scholen én Jean Bosco Safari. 

Benieuwd hoe een professionele opname er aan toe gaat? Kom het zelf mee beleven! De theaterzaal van 

c.c. CasinoKoksijde wordt op die dag omgetoverd tot een professionele opnamestudio o.l.v. opnameleider 

Johan Bouttery. Start om 14 u. met de opnames van de muzikanten, om 15.30 u. kan je het 

jongerenkoor Jokobeau aan het werk zien, om 16.30 u. volgen de opnames van de groep medeschrijvers 

en om 17 u. zijn de scholen aan de beurt. Om 17.30 u. is de opname met Jean Bosco Safari gepland. Vrij 

en doorlopend toegankelijk! 

 

Boeiende muzikale avond 

Ook ’s avonds blijft Jean Bosco Safari nog in Koksijde. VZW Vleugels van Hoop, werkzaam in Burundi, 

Rwanda en Uganda, bestaat 10 jaar en dat wordt gevierd! Jean Bosco Safari, zelf afkomstig uit Rwanda 

én peter van deze organisatie, verzorgt om 20 u. in c.c. CasinoKoksijde een leerrijke en boeiende 

muzikale avond t.v.v. Vleugels van Hoop. Zanger, songwriter en charismatisch performer Jean Bosco 

Safari is niet in één woord vervatten. Uiteraard zal het Koksijde-lied niet ontbreken. Ook Jokobeau staat 

samen met Jean Bosco Safari op de planken. 

 

Isabelle Verlodt, zaakvoerster van Kapsalon Savagan in Oostduinkerke, is ambassadrice voor Vleugels 

van Hoop. Net als haar adoptiebroer François (medeoprichter van Vleugels van Hoop) en Jean Bosco 

Safari heeft ze Rwandese roots. Ook al wonen ze nu al zo lang in ons land en hebben ze hun leven hier 

opgebouwd, toch blijft een stuk van hun hart en hun verleden voor altijd in Rwanda. 

 

Vleugels voor projecten 

“Wat wil Vleugels van Hoop bereiken?” 

Isabelle Verlodt: “Zoals de naam zelf zegt willen we mensen ‘vleugels’ geven. We ondersteunen heel 

direct lokale projecten, gedragen door lokale mensen in het gebied van de grote meren in Centraal-Afrika 

(Burundi, Oeganda en Rwanda). Wij bieden hen ondersteuning in hun project, ook financiële, geven hen 

vleugels om hun project te doen slagen en laten ze erna ’uitvliegen’, op weg naar een zelfstandig leven. 

Zoals elke vierdepijlerorganisatie is het steeds zoeken naar middelen om projecten te financieren. We zijn 

dan ook heel blij dat we, naast de bijdrage van veel sympathisanten, ook kunnen rekenen op 

ondersteuning van de gemeente Koksijde. Daarnaast zetten wij allerhande initiatieven op om fondsen 

voor projecten te verzamelen. Zo beklommen we vorig jaar de Mont Ventoux ten voordele van Vleugels 

van Hoop.” 

 

“Hoe ontstond het idee om een Koksijde-lied te maken?” 
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Isabelle: “Het is een verhaal van verbondenheid. Wat maakt dat mensen graag in Koksijde wonen? 

Waarom voelen ze zich hier thuis? Wat verbindt hen? Dit is de insteek geweest op de inspiratiedagen 

waar het Koksijde-lied geboren werd. Die verbondenheid met de plek waar je geboren bent, opgroeit of 

woont is iets waar we niet zo vaak bij stil staan, maar wat voor ons, als adoptiekind, misschien 

duidelijker is.” 

 

Tickets voor de avond op zaterdag 13 mei via de Casino-balie, of www.casinokoksijde.be/jean-bosco-

safari, of 058 53 29 99). 

Foto 

V.l.n.r. Isabelle Verlodt, François Verlodt en Jean Bosco Safari, bezielers van de vzw Vleugels van Hoop 

voor ontwikkelingsprojecten in Burundi, Rwanda en Uganda. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Week van de Opvoeding 

Van 16 tot 23 mei vindt elk jaar de Week van de Opvoeding plaats. Omdat kinderen opvoeden 

een belangrijke taak is – en ook niet altijd even makkelijk – wordt in die week positief 

opvoeden onder de aandacht gebracht. Thema dit jaar is: Opvoeden is samen lachen, huilen, 

praten, eten. Het Huis van het Kind Koksijde organiseert dan samen met de partners enkele 

activiteiten voor (groot)ouders en kinderen. 

 

Levensreddend handelen bij kinderen van 0 tot 12 j.  

Tijdens deze opleiding leer je juist reageren en reanimeren. De EHBO-cursus behandelt o.m. verstikking, 

verdrinking, verbranding, vergiftiging, stuipen, reanimatie van baby en kind. Bedoeld voor de 

kinderbegeleiders en ouders. Op woensdag 17 mei van 14 tot 17 u. in het Erfgoedhuis (Leopold II-laan 2 

in Oostduinkerke). Inschrijven via huisvanhetkind@koksijde.be. 

 

Creatieve ateliers 

Knutselen voor kinderen van 4 tot 12 j. samen met de (groot)ouders. Volgende activiteiten, begeleid 

door de Feestplaneet: springkasteel, zandtekeningen, decoratie met Foam Clay, zelf kaarten maken, 

vlinders met Washi Tape maken, make-up en glitteratelier. Op woensdag 17 mei van 14 tot 17 u. in zaal 

Witte Burg in Oostduinkerke. 

 

Film voor 12-plussers  

Op woensdag 17 mei van 16 tot 17 u. in jeugdhuis de PIT (Kursaallaan 28 in Koksijde). Versnaperingen 

worden aangeboden. 

 

Infosessie ‘Leren, bah!’  

Eerste hulp, door Shirley Tyteca, voor ouders en kinderen van het 5de leerjaar tot het 6de middelbaar: tips 

om sneller, beter en met méér zin te leren. Op donderdag 18 mei van 19.30 tot 21 u. in het Erfgoedhuis. 

Beperkt aantal plaatsen. Reserveer via huisvanhetkind@koksijde.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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2de editie Sportdag voor 50+ 

Na een succesvolle eerste editie, organiseert de Koksijdse sportdienst weer een sportdag voor 

50+. Een sportieve dag die volledig in het teken staat van de 50-plusser. Deze dag vindt plaats 

op donderdag 18 mei van 9 tot 16.30 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. 

 

Je kunt kiezen uit een heel ruim sportaanbod: pilates, piloxing, bokwa, valinitiatie, korfbal, body balance, 

zelfverdediging, bouncebal, golf, fietsen, curling, qi gong, line dance, netbal, boogschieten, easy yoga, 

Zumba, Nordic Walking, tafeltennis, petanque, Swissjump, badminton, stoelfitness, aikido en spinning. 

Voor elk wat wils. Er zijn ook twee boeiende workshops: EHBO en E-fiets. Alles uiteraard onder 

begeleiding van professionele lesgevers. Beweging, maar zeker ook plezier en gezelligheid staan de hele 

dag centraal. 

 

Deelnemen kost 4 euro, met sportverzekering, koffiepauzes en broodjeslunch inbegrepen. Inschrijven bij 

de sportdienst of via sportdienst@koksijde.be. Snel zijn, het aantal plaatsen is beperkt. 

Info: sportdienst, 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kijk! Ik Fiets! 

Kinderen vanaf het 2e kleuter, die al vlot kunnen fietsen met steunwieltjes, leren in een 

namiddag fietsen op twee wielen. Een ervaren monitor geeft oefeningen en nuttige tips aan de 

kinderen en hun begeleider. Bedoeling is om op het einde van de sessie alle kinderen fietsend 

op twee wielen naar huis te zien keren met hun fietsdiploma op zak. 

Deze les vindt plaats op woensdag 10 mei van 13.30 tot 16 u. in sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Elk 

kind brengt zijn eigen fiets mee zonder steunwieltjes en wordt de hele les begeleid door een familielid. 

Deelnemen kost 4 euro, koekje en drankje tijdens de pauze inbegrepen.  

 

Vooraf inschrijven en betalen via www.koksijde.be/kijkikfiets. 

Logo 

Terug naar de inhoudstafel 
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Levensloop 2017 is er klaar voor 

De vierde editie van Levensloop staat alweer voor de deur. Levensloop is een initiatief van de 

Stichting tegen Kanker. De organisatie wil samen met alle deelnemers en bezoekers een vuist 

maken tegen de ziekte waarmee elk van ons vroeg of laat, van ver of van dicht geconfronteerd 

wordt. 

Afspraak op zaterdag 27 mei (15 u.) tot zondag 28 mei (15 u.) op het sportpark in Koksijde-

Dorp voor weer een wervelend weekend vol actie, loop- en wandelplezier, fun, optredens, eet- 

en drankgelegenheden, verwennerijen, een lach… en af en toe een traan! 

 

Programma 

Zaterdag 27 mei – 15 u., openingsceremonie met de Harmonie Vrienden van de Brandweer 

Oostduinkerke / 16-20 u., zwerfvuilmannetjes / 16-17 u., kinderdisco / 17-18 u., Rita Cordy en Nicky 

Martinez / 17.30-18.30 u., danscrew / 18-19 u., Mister John / 20-21.30 u., Red Legs / 21.30-21.50 u., 

aangepaste muziek / 21.50–22 u., Il Silencio / 22 u., kaarsenceremonie / 22-22.10 u., gedicht door Chris 

Tahon / 22.05-22.15 u., special guest / 22.30-23.30 u., Brewed and Bottled / 00.00-.?.u., Koksijdse dj’s 

tot in de vroege uurtjes. 

Zondag 28 mei – 9-10 u., Motivation (dansgroep Oostende) / 10-11 u., Adagio / 11-12 u., Jan Verdonck 

/ 13-14 u., The Gate / 14 u., slotceremonie met El Fuerte. 

 

Vechters 

Ben je zelf geconfronteerd met de ziekte? Dan ben jij een vechter, en dus VIP op Levensloop. Registreer 

je via de website en geniet mee van de vele aanbiedingen die het Levensloop-team in petto heeft! De 

aanbiedingen voor de vechters zijn o.a. reiki, manicure, pedicure, gelaatsverzorging, massage, workshop 

bloemschikken, workshop dromenvanger maken met je kleinkind, … 

 

Teams 

Zin om mee te doen? Schrijf je dan in via de site van Levensloop Koksijde. Loop of wandel mee met een 

team, of vorm je eigen team. Bij het afsluiten van de redactie van dit nummer (10 april) waren 21 teams 

ingeschreven: Head up! / Head up juniors! / Pieko Bello / de Blekkertrotters / de Bende van d'Ostensche 

Chris / de Totetrekkers (Wingene) / Standaard Boekhandel Nieuwpoort / de Steiger / de Kleine Ark / KBC 

Oostende-Westhoek / de Truwantjes / Landelijke Gilde Bulskamp-De Moeren / Sint-Bernardusteam / 

Oncoteam azWest / VBS de Droomvlieger / Atletiekclub Koksijde / WZC Noordduin / Rotary Club 

Nieuwpoort-Westhoek / Meishinkan Kendo / de Gernoarskruwers / Vriendenkring PZ Westkust. 

Inschrijven kan nog steeds. 

 

Teamacties 

* Volgende acties van de diverse teams zijn al voorbij: winterbarbecue van team Head up!, quiz van de 

Totetrekkers, stoofvleesavond van d'Ostendsche Chris, vechtersmeeting, spinningmarathon van team 

Head Up! 
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* Volgende acties vinden plaats eind april en in de loop van mei (redactie afgesloten op 10 april): 

bloemenverkoop van 28 tot 30 april / kippenbillenkaarting van team de Blekketrotters op 29 en 30 april / 

verkoop tweedehands speelgoed door team De Kleine Ark op 30 april / mini-Levensloop in het college 

Nieuwpoort op 5 mei / crea-atelier in de gemeenteschool Koksijde op 10 mei / in de weekends van 13/14 

en 20/21 mei zal Femma bij de grootwarenhuizen kaarsenzakjes en andere gadgets voor Levensloop 

verkopen. 

 

Helpen 

Levensloop kan veel helpende handen gebruiken. Steek je graag een handje toe? Meld je vrijblijvend via 

levensloopkoksijde@hotmail.com. 

Opbrengst - De voorbije drie edities brachten samen de som op van net geen 360.000 euro. Dit jaar 

moet daar nog een serieuze schep bovenop. Wil je financieel steunen? Dat kan door een gift op rek. nr. 

BE09 0689 0005 6357 van Levensloop Koksijde of via de website. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal 

aftrekbaar. 

 

Info 

www.levensloop.be/relays/koksijde-oostduinkerke-2017, levensloopkoksijde@hotmail.com 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Week van de begraafplaatsen 

In de stilte van het kerkhof groeit er héél wat. De rustplaatsen van onze dierbare overledenen 

worden keurig versierd met bloemenperken, bomen en struiken. Dit jaar gaat de focus tijdens 

de Week van de Begraafplaatsen naar wat er bloeit en groeit. Tijdens verschillende 

rondleidingen kom je alles te weten over de beplantingen. 

* Koksijde, zaterdag 27 mei, 15 u. – Hoofd Groendienst Ides Leys ontvangt je aan de ingang van de Sint-

Pieterskerk. Ides groeide op aan de rand van dit kerkhof, als zoon van Ward Leys, eerste 

groendienstverantwoordelijke van onze gemeente. Hij is dus een bevoorrechte getuige van de 

ontwikkeling van dit kerkhof. Hij vertelt honderduit over het concept en de visie op het beheer van deze 

begraafplaats: duurzaam onderhoud zonder pesticiden, de aanleg van bloemenweides maar ook de 

bestrijding van ziekten die er de beplantingen bedreigen. 

 

* Oostduinkerke, woensdag 31 mei, 14 u. – Afspraak aan de ingang (Gerylstraat) voor een rondleiding 

met coördinator Groen Klaas Hinderyckx. Deze begraafplaats ligt in de Oostvoorduinen. Doordat de 

ondergrond bestaat uit duinenzand is er gekozen voor een compleet ander beheer en beplanting. Hier 

krijgt de natuurlijke duinvegetatie een kans. Klaas zal deze visie toelichten. 

 

* Wulpen, vrijdag 2 juni, 14 u. - Hans Meyfroodt, teamverantwoordelijke Groendienst, zal vertellen over 

het kerkhof dat in de schaduw ligt van de beschermde Sint-Willibordustoren. Momenteel ondergaat dit 

kerkhof een totale metamorfose. Je komt er te weten hoe de groendienst deze kille plaats wil omvormen 

tot een groene oase. Ook over prairieplanten, muizenoortjes, machoplanten en harmonisch parkbeheer 

zal Hans boeiende info prijsgeven. 

 

* Elke rondleiding is gratis, inschrijven is gewenst. 

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be. 

 

Foto  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Brigitte Balfoort over etiquette op ontmoetingsnamiddag 
voor senioren 

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis presenteert op woensdag 31 mei van 14 tot 17 

u. in de Kerkepannezaal de sprankelende en afwisselende voorstelling De goede-manieren-

show van en door Brigitte Balfoort. 

Journaliste, royaltywatcher en recent gecertificeerd etiquetteconsultant Brigitte Balfoort maakt de kijkers 

en luisteraars wegwijs in de wereld van de goede manieren. Met veel humor en interactie worden de 

lessen wellevendheid uit onze jeugdjaren op een luchthartige manier in hedendaagse etiquetteregels 

omgezet. Brigittes Goede manierenshow is over hoe het vandaag hoort en niet hoort. 

Tijdens de pauze gelegenheid om bij een kopje koffie met gebak andere senioren te ontmoeten. Toegang 

3 euro (aan de deur).  

 

Inschrijven bij projectcoördinator katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 058 53 43 19. 

Foto 

Logo van de provincie 

 
 

Koffienamiddag voor senioren 

Het project Samen Zorgen van het Sociaal Huis organiseert in mei weer een gezellige koffienamiddag, 

meer bepaald op dinsdag 16 mei van 14 tot 16 u. in de Rozenkrans (school, Albert I-laan 54) in 

Oostduinkerke-Bad. Senioren krijgen er de kans buurtbewoners te leren kennen om zo hun sociale 

contacten wat uit te breiden. 

Toegang 2 euro (koffie en taart incl.), inschrijven via katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 

43 19. 

Logo met de steun van de pr. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwsjes van de jeugddienst Koksijde 

 

Jeugdraad steunt beste fuifconcept 

De jeugdraad geeft een financieel duwtje in de rug van organisatoren van fuiven. Vooral fuiven met een 

uniek, origineel of vernieuwend concept scoren hoog bij het toekennen van de punten. 

De doelgroep zijn jongeren van 16 tot 30 jaar of fuiven die exclusief op die doelgroep gericht zijn. Dien 

een aanvraag in bij de jeugdraad: jeugddienst@koksijde.be of stel je concept voor op een vergadering. 

De subsidie bedraagt 1.500 euro. De deadline voor 2017 is 31 augustus. Volledig reglement op 

www.depit.be 

Foto 

 

Izy Dolfen nieuwe voorzitter jeugdraad 

Op vrijdag 17 maart koos de jeugdraad Izy Dolfen als nieuwe voorzitter. Izy, boordevol vertrouwen in 

zijn capaciteiten en daadkracht, is 20 jaar jong en een speelbeest in hart en nieren. Scouts, Speelveugel, 

El Fuerte.., allemaal hebben ze kennis gemaakt met zijn enthousiasme en overal staat hij bekend als een 

harde werker. Hij zal er zeker in slagen om de jeugdraad in goede banen te leiden en op te komen voor 

de Koksijdse jeugd. 

Foto 

 

Laat van je horen in de jeugdraad 

De jeugdraad helpt kinderen en jongeren en geeft hen een stem in Koksijde door op de barricades te 

staan, te luisteren of door te fluisteren (in het juiste oor). Vanaf 14 jaar ben je welkom bij de jeugdraad. 

Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar jeugddienst@koksijde.be en je krijgt een uitnodiging voor de 

volgende vergadering. 

 

Party @ jeugdhuis de PIT: Vertigo 

Op vrijdag 19 mei scheert de PIT hoge toppen. Die dag is er geen plaats voor mensen met hoogtevrees, 

want Vertigo neemt je mee op een reis door het lokale muzieklandschap. 

De affiche: de winnaar van de dj-contest van 28 april (21-22 u.), Dylan (22-23.30 u.), Spjen (23.30-01 

u.) en Tourneur (01-03 u.). Vertigo start om 21 u., toegang amper 3 euro. 

Info: www.depit.be. Foto 

 

Bepaal mee de toekomst van Koksijde en win cinematickets 

De jeugddienst heeft een enquête opgesteld voor jongeren van 12 tot 25 jaar om te vragen wat zij 

vinden van de de gemeente Koksijde. Wat is goed? Wat is slecht? Wat kan beter? 

Deel je mening en bepaal mee hoe het jeugdbeleid er zal uitzien. Met jouw antwoorden gaat de 

jeugddienst aan de slag om Koksijde op maat van de jeugd te maken. Vul de enquête in en win 

cinematickets: www.depit.be/story/bepaal-mee-de-toekomst-win-cinematickets. 

Terug naar de inhoudstafel 
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Infonamiddag hoe opname in een woonzorgcentrum 
voorbereiden? 

Samana Mantelzorg organiseert op dinsdag 30 mei van 14 tot 16 u. in zaal De Brug (Ter 

Duinenlaan 34) in samenwerking met WZC Dunecluze en het Sociaal Huis een infonamiddag 

over hoe men het best de opname in een woonzorgcentrum voorbereidt. Dit infomoment is 

bedoeld voor familieleden en/of ouderen die over dit onderwerp meer info wensen. 

 

Oud worden, gezond zijn en blijven is een wens en voor velen een werkelijkheid. Toch komt er voor 

talrijke ouderen een behoefte aan zorg. De hoop is om ondanks ziekte of ouderdom zolang mogelijk thuis 

te blijven. Maar als de zorg te zwaar wordt en thuiszorg niet meer kan, is een opname in een 

woonzorgcentrum een mogelijke oplossing. Dit is een ingrijpende gebeurtenis. Een goede voorbereiding 

en voldoende informatie kunnen helpen. 

 

Griet Ballieu van de sociale dienst van WZC Dunecluze en diensthoofd Thuiszorg Carine Desaever van het 

Sociaal Huis geven uitleg over belangrijke aspecten bij een opname. Zij gaan in op vele vragen: Wanneer 

inschrijven? Zijn er wachttijden? Kostprijs? Bezoekregeling? Worden mantelzorgers verder betrokken? 

Opvangen en begeleiding? Andere zaken om rekening mee te houden? Onder welke voorwaarden kan het 

OCMW bijspringen? Moeten de kinderen helpen betalen? 

 

Toegang: 3 euro (mapje en drankje inbegrepen).  

Inschrijven: mantelzorg.wvl@samana.be of info@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10 (Sociaal Huis). 

 

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten in het Duinenhuis  

* Workshop Op natuurlijke wijze de zomer in – Op dinsdag 2 mei om 19 u. Maak je eigen 

zonneproducten o.l.v. herboriste Katrien Bonnez met natuurlijke ingrediënten: een zonnecrème, een 

aftersun en een beschermende lippenbalsem. Deze producten neem je mee naar huis. Prijs 15 euro, 

inwoners 12,50 euro. Inschrijven via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52, org i.s.m. VormingPlus. 

* Workshop vegetarische burgers – Op woensdag 3 mei om 19 u. voor alle geïnteresseerden. Leer 

met Peter Vandermeersch (De Zonnekeuken, uit Assebroek) burgers maken op basis van granen, 

groenten en vegetarische eiwitten. Ontdek diverse passende bindmiddelen. Proef je zelfgemaakte 

vegetarische burger. Prijs 18 euro, inschrijven (max. 15 deelnemers) via duinenhuis@koksijde.be, 058 

52 48 17. 

* Eetbare planten – Fietsuitstap (2 u.) op zondag 7 mei om 14 u. op zoek naar eetbare planten. 

Workshop op maandag 8 mei om 19 u. om deze planten tot lekkere hapjes te verwerken. O.l.v. van 

herboriste Marjan Janssens. Prijs 15 euro (uitstap en workshop), inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 

058 52 48 17. 

* Cursus grassen, zeggen en russen – Op di 9,16 mei van 19 tot 22 u, za 20 mei, 3 en 17 juni van 14 

tot 17 u. Grasachtige planten hebben een slechte reputatie. Ze vormen weinig tot de verbeelding 

sprekende bloemen. Als je met een loep de bloeiwijzen van grassen bekijkt, betreed je wel een 

verbazingwekkende wereld. Lesgever is Hans Vermeulen. Inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 058 

52 48 17, prijs (syllabus incl.) 21 euro leden Natuurpunt, 24 euro voor anderen. Org. Natuurpunt 

Westkust i.s.m. het Duinenhuis. 

* Workshop vegetarisch broodbeleg – Op woensdag 17 mei om 19 u.. Maakt kleurrijk, smakelijk én 

eenvoudig broodbeleg op basis van tofu, kikkererwten, kwark, seitan, granen, noten, groenten, boter en 

fruit. Ook aandacht voor de kwaliteit van het brood. Lesgever is Peter Vandermeersch (zie hoger). Prijs 

18 euro, inschrijven vóór 10 mei (max. 15 p.) via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

* 1000-soorten dag - Zaterdag 20 mei. Tientallen soorten planten en dieren zijn zo sterk aangepast 

aan de bodem en het typische klimaat van onze kustduinen dat ze elders in Vlaanderen niet of nauwelijks 

kunnen gedijen. Op deze dag neemt een schare geëngageerde experten de belangstellenden op 

sleeptouw. Van nachtvlinder tot strandvondst. Streefdoel: 1.000 soorten. Basiskennis aanbevolen. Gratis 

deelname, info op www.koksijde.be/duinenhuis en www.natuurpuntwestkust.be. 

* Dauwtrip met Fair Trade ontbijt - Zaterdag 20 mei om 5.30 u. Vroege vogels kunnen tijdens deze 

stevige wandeling luisteren naar andere vroege vogels en genieten van een prachtige zonsopgang in de 

Schipgatduinen. Met natuurgids René Billiau wandeling door de duinen en kennismaking met de prachtige 

fauna en flora. Nadien stevig Fair Trade ontbijt in het Duinenhuis. Deelname 6 euro (max. 25 

deelnemers), inschrijven via duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

* Voordracht buitenaards leven – Op vrijdag 2 juni om 19.30 u. door Katrien Van Der Heyden 

(Volkssterrenwacht Urania en bestuurslid WGAS-werkgroep). Zijn we alleen in dit heelal? Waarom horen 

we niets van ET? Zoeken we op een verkeerde manier of op de verkeerde plek? De spreekster kijkt naar 

de vele zoektochten in de geschiedenis en het resultaat ervan. Wat kan de toekomst brengen? Toegang 5 
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euro, 4 euro leden Sterrenjutters, inwoners Koksijde, gidsen Duinenhuis en studenten (drankje incl.), 

org. De Sterrenjutters, inschrijven duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. 

Maandelijkse opendeur Sterrenkijker (derde vrijdag van de maand): vrijdag 19 mei, 21 u. 

* Gratis workshop gft thuis composteren – Heb je te veel afval van groenten, fruit en tuin (gft)? 

Maak er thuis compost van in de kringlooptuin. Op dinsdag 23 mei om 19 u. de theorie: basisknepen / op 

dinsdag 30 mei om 19.30 u. de praktijk. Deskundige lesgever is Sonia Hannon. Inschrijven 

duinenhuis@koksijde.be, 058 52 48 17. Duinenhuis i.s.m. vzw Vlaco en IVVO. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Oproep NAVIGO voor zomerexpo Onze vissers - Het DNA van 
het zilte leven. 

Van 1 juli tot 7 januari 2018 loopt in NAVIGO- Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke de zomerexpo 

Onze vissers - Het DNA van het zilte leven. Dit wordt een tentoonstelling over (en door) vissers voor het 

brede publiek, boeiend en omvangrijk. Het museum wil heel wat foto’s en objecten tonen, telkens 

gekoppeld aan verhalen van echte vissers. Zo zoekt het museum piekenoazen en andere persoonlijke 

vissersobjecten. 

Rond de visserij hangt een bijna mysterieus aura. Wie waren onze vissers, en wie zijn ze nu? Vissers 

jagen op voor landrotten onbekend terrein: de zee. In de expo gaat het NAVIGO-museum op zoek naar 

de stem van de vissers en gunt het de bezoeker een intiem beeld in dit ruw leven. Eerlijk en rechtuit 

zoals het vissersleven was (en is), maar met respect voor de weinige vissers die er nog zijn en de vele 

die er waren. 

 

Piekenoas 

Een visser zonder piekenoas is lik een hoere zonder trutte… was vroeger een vaak gehoord gezegde in de 

visserij. Vissers hadden aan boord altijd hun piekenoas bij. Het vlijmscherpe mes met een kenmerkende 

‘schoppen’ op het lemmet werd zowel gebruikt om te eten als om de vis te gutten of om aan het net te 

werken. Ongetwijfeld zijn er aan het mes ook levens te danken..? 

Heb je je piekenoas nog liggen? Of het vissersmes van je vader of grootvader. Zou je het graag in de 

expo zien liggen? Contacteer het museum! 

 

Voorwerpen met verhaal 

Naast piekenoazen komen in de expo ook andere persoonlijke objecten aan bod. Bv. kledij zoals een 

vissersmuts, kloeflaarzen of handschoenen. Misschien heb je je vaders visserskiel nog? Of had je moeder 

een bijzondere geluksbrenger voor als je vader op zee zat? Of juwelen? 

Laat dit zeker weten aan het museum. Misschien wordt het stuk in de expo opgenomen. Hoe vaker het 

gebruikt werd of hoe nauwer het aan het hart lag, des te waardevoller voor de tentoonstelling! Zo reist 

het NAVIGO-museum langs de Vlaamse kust, van oost naar west en dwars door de tijd heen.  

 

Praktisch 

Heb je iets dat misschien interessant is voor de tentoonstelling? Geef dan zeker een seintje. Kom eens 

naar de balie van het museum, bel 058 51 24 68 of mail info@navigomuseum.be. Alle bezorgde 

voorwerpen worden na de tentoonstelling aan de eigenaar terugbezorgd. 

Belangrijk - Enkel het NAVIGO-museum beslist over al dan niet opname van een bezorgd voorwerp in de 

expo. 

Info: www.navigomuseum.be 

Afbeelding: campagnebeeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Nieuwe museumzaal strandvisserij in samenspraak met de 
vissers 

Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke neemt begin 2018 de zaal 

strandvisserij onder handen. Dat zal gebeuren in samenwerking met Tapis Plein, het landelijk 

expertisecentrum voor immaterieel cultureel erfgoed. Om de bijzondere plannen te 

verwezenlijken gaat het museum zoveel mogelijk betrokkenen bevragen. Titel van het project 

is De netten worden geboet… 

Uiteraard zijn dat de garnaalvissers te paard en de kruwers te voet, en uiteraard ook de vissers die een 

netje leggen. Verder ook hun omgeving, maar ook de inwoners, het museumpubliek, de gidsen. De 

vissers zullen door het museum gecontacteerd worden om te polsen of ze zin hebben om aan dit project 

mee te werken. Tweede doel is zo accuraat mogelijke info te verzamelen, te documenteren en in de 

nieuwe opstelling te ontsluiten. 

Hebt u een bijzonder verhaal, object of beeldmateriaal rond de garnaalvissers te paard en de 

strandvisserij? Geef het museumteam een seintje! Dat kan via 058 51 24 68 of info@navigomuseum.be. 

 

Foto 

“Pêcheur de crevettes” van Jan Delvin ‘’ (Olie op doek, inv. nr. 4300, NAVIGO © www.lukasweb.be) 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Aanwinsten voor het Abdijmuseum 

Op een veiling in Brugge heeft Koksijde een lot drukwerkjes en handschriften in verband met 

de Duinenabdij verworven. Zeven stukken in totaal, waarvan er vier op de grote 

cisterciënzerabdij betrekking hebben. 

Een merkwaardig drukwerk is een stuk uit 1681 over een conflict in de abdij, waarbij op Ten Bogaerde 

een tegenabt zetelde. Hij werd gesteund door de Franse koning en ging in tegen de abt van de grote 

abdij in Brugge. Er kwam een scheuring van want de tegenabt nam alle bezittingen in het Westkwartier 

over. Maar na vijf jaar delfde de tegenabt ook in Parijs het onderspit en werd de eenheid hersteld. 

 

De recordhouder… 

Een ander mooi stuk (1773) is ook een gedrukte GELUK-WENSCH ter ere van Robrecht Van Severen, abt van 

1748 tot 1792 of liefst 44 jaar: met voorsprong het langste abbatiaat van allemaal! In 1773 vierde hij het 

feit dat hij 25 jaar aan het roer van de Duinenabdij stond. Een zekere J.C.T.L. schreef toen een 

huldegedicht van 9 bladzijden over Van Severens levensloop en vele kwaliteiten. Het lofdicht is gedrukt in 

Gent. Met vooraan het blazoen (zijn wapenschild in een cartouche) van de abt, zijn leuze en de 

waardigheidstekens: een mijter en twee staven. 

Foto 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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10-daagse meetcampagne eolisch zandtransport op strand 
van West-Groenendijk  

In het kader van de 2-jarige Europese campagne (CREST) plant KU Leuven (in opdracht van de Vlaamse 

Overheid)  een 10-daagse meetcampagne op het strand van Oostduinkerke (iets voorbij surfclub 

Windekind) van 8 tot 19 mei 2017.  

Ter hoogte van de laagwaterlijn zal het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout een frame 

installeren met meetinstrumentatie. Verder zullen een meteomast en enkele mobiele instrumenten  

net voor de duinengordel staan.   
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Word jij onze nieuwe onthaalouder? 

De dienst Onthaalouders van Koksijde richt een oproep tot mogelijke kandidaten-onthaalouder. Een 

onthaalouder vangt baby’s en peuters thuis op. Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen 

de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je dat het liefst in jouw huis? Dan is onthaalouder 

zijn misschien iets voor jou. 

 

Wat verwacht de dienst? 

* Met de ouders overleg je over een goede aanpak en zorg voor elk kind, en maak je goede afspraken. 

* je speelt in op het ritme van het kind, gaat op een pedagogisch verantwoorde manier met het kind om. 

* Je garandeert een veilige en huiselijke omgeving. 

* Je kan goed organiseren en zelfstandig werken. 

*  Je kan van je huis een thuis maken voor anderen. 

* Je bent bereid om dit in samenspraak met de dienst te organiseren en de begeleiding te volgen in hun 

veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

 

Voorwaarden: 

* Je bent minstens 18 jaar, medisch geschikt en in het bezit van een getuigschrift van goed zedelijk 

gedrag. 

* Je spreekt en begrijpt goed Nederlands. 

* Je bent bereid flexibel te werken. 

* Diploma kinderzorg of gelijkgesteld (meer info daarover bij de dienst Onthaalouders). 

* Bereid zijn om op een vlotte manier samen te werken met een collega-onthaalouder en de dienst. 

* Slagen in de selectieproeven en blijk tonen van voldoende zelfstandigheid. 

 

De dienst biedt 

* Tewerkstelling als onthaalouder onder een speciaal statuut: je hebt recht op een vervangingsinkomen 

bij afwezigheid van kinderen, opbouw pensioenrechten, recht op kinderbijslag, geboorte- en 

adoptiepremie en ziekte-uitkering. De job is cumuleerbaar met loopbaanonderbreking. 

* Belastingvrije onkostenvergoeding. 

* Eventueel extra vergoeding voor flexibele opvang. 

* Gratis startopleiding en jaarlijkse vormingen. 

* Gratis uitleendienst meubilair en speelgoed. 

* Na je werkdag wacht je geen stapel papierwerk of gedoe met administratie, rekeningen en facturen. De 

dienst regelt veel van jouw administratie en betalingen. 

* Ondersteuning en coördinatie van de dienst (die permanent onder controle staat van Kind en Gezin). 

 

Info en solliciteren 

Dienst voor Onthaalouders, Leopold II-laan 4, Oostduinkerke, 058 51 80 74, onthaalouders@koksijde.be 

(Nathalie Leleu), meer info ook op ikwordonthaalouder.be. Foto Terug naar de inhoudstafel 
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Familiemaal voor Cross to Romania 

De vereniging Cross to Romania organiseert op zondag 11 juni vanaf 11.30 u. in zaal Witte 

Burg in Oostduinkerke zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de humanitaire werking 

in Roemenië. 

Deze organisatie, die voornamelijk leden telt uit Koksidje en uit buurgemeente De Panne, reist al ruim 25 

jaar met een konvooi hulpgoederen naar de Roemenië. Sedert enkele jaren worden de hulpgoederen 

geleverd bij Romagemeenschappen waar de armoede nog heel schrijnend is. Daarnaast worden nog tal 

van maatschappelijke projecten gesteund in de Openbare Nutsvoorziening en de Gezondheidszorg. De 

adoptiedorpen Borzia en Andreneasa zijn heden minder behoeftig maar worden toch bezocht om de 

goede contacten te bewaren. Op het familiemaal wordt gebraiseerde ham met een groentebuffet 

opgediend. De toegangsprijs bedraagt 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen minder dan 10 

jaar. 

Inschrijvingen bij André Cavyn, 0479 94 58 49, andreas.cavyn@telenet.be. 

 

Foto 

De initiatiefnemers van de jaarlijkse Cross to Romania. (Foto Eric Delanghe) 
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