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Persoverzicht 

mei 2018 

24/04/2018  

  

Contact & meer info  
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Persuitnodigingen 

 

• Vrijdag 27 april 2018 om 18.30 uur:  

officiële opening van Sea Nat ‘Logies van de toekomst’ met gedeputeerde Franky Deblock 

en burgemeester Marc Vanden Bussche en de voorzitter van de Belgische Federatie voor 

Naturisten. De officiële opening gaat gepaard met een tentoonstelling, met als titel 

‘Blootgewoon’, in samenwerking met de Westhoek Academie van Koksijde en een fotograaf. 

Info: Sea Nat GCV Vakantielogies - Molenwal 40 - 8670 Oostduinkerke Koksijde 

0495 80 12 07  - info@seanat.be  

 

• Zaterdag 5 mei om 11.00 uur:  

Fakkeloverdracht ‘Krak van Koksijde’ - Het voorbije jaar lieten heel wat mensen in Koksijde 

zich op een positieve manier opmerken. KW-Krant van West-Vlaanderen ging op zoek naar deze 

mensen en nomineerde hen voor de Krak van jouw gemeente. Iedereen kon stemmen op zijn 

favoriet. In Koksijde werd dat Annick Casselman, personeelsverantwoordelijke bij het Sociaal 

Huis. In haar privé en op eigen initiatief steunt en stuurt ze een dorpje Mar Fafaco in Senegal. 

Juf Hilde Werbrouck, Krak van Koksijde 2016, zal de fakkel overdragen aan Annick Casselman.   

 

• Woensdag 23 mei om 20.00 uur:  

Voorstelling cultuurseizoen 2018-2019 c.c. CasinoKoksijde 

Info: www.casinokoksijde.be of 058 29 29 29 

=> Affiche seizoensvoorstelling in bijlage 

 

• Zaterdag 26 mei: 

o om 10.30 uur – Kokpit gemeentehuis: huldiging Long Dieusart. 

Long Dieusaert is een uitzonderlijke 16-jarig pianotalent uit Koksijde.  Hij heeft de 

internationale pianowedstrijd Triomph de l’Art gewonnen met de grootste 

onderscheiding. Hij is op weg om een zeer groot concertpianist te worden en is nu reeds 

met lessen aan het conservatorium bezig bij Polina Leshenko en bij de bekende 

pianopedagoog Sergej Leshenko. 

 

o om 11.00 uur: huldiging Cultureel ambassadeur, Luc en Marleen Tyteca van Museos.  

(meer info volgt nog) 

.  

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen 

* Week van de Amateurkunsten: Eigen-ZIN-nig  

Het atelier Schilderkunst I van de Westhoek Academie Koksijde stelt tentoon tijdens de Week van de 

Amateurkunsten. Docent: Rita Vansteenlandt. Toegankelijk op 28 en 29 april – 5, 6, 12, 13, 19 en 20 

mei. Open van 14 tot 18 u. Locatie: benedenzaal van de Oude Vleeshalle (Grote Markt 1, Veurne)  

 

* Atelier Textielkunst Closing Time van de Westhoekacademie 

Van 5 tot 21 mei in kapel Ster der Zee (open 14-18 u. op vr., za. en zo.)  

De cursisten van het atelier Textielkunst van de Westhoek Academie Koksijde stellen nog een laatste 

keer tentoon o.l.v. leerkracht Trui Martens die vanaf 1 september met pensioen gaat. Deze 

tentoonstelling focust op de diverse mogelijkheden van werken met textiele materialen en de gebruikte 

technieken. Dit resulteert doorgaans in een verrassend beeldend resultaat.  

Vernissage op za. 5 mei, om 11 u. Open van 14 tot 18 u. op vrijdag, zaterdag en zondag. Eveneens 

open op do. 10 en ma. 21 mei.  

 

* Expo: storyboard over het zelfportret  

Van 3 tot 19 mei in de Gaanderij (Westhoek Academie Koksijde) 

Docent kunstgeschiedenis Jan Florizoone gaf tijdens het voorbije schooljaar les over portretten vanaf de 

Renaissance tot vandaag. Om deze lessenreeks te besluiten opent de leraar zijn schriften en stalt hij deze 

uit tot een panoramisch schoolbord – ter herinnering aan enkele data, gezichten en woorden: een educatief 

initiatief met focus op het zelfportret. Neem gerust een selfie met op de achtergrond schaduwen van o.a. 

Caravaggio en Picasso. Open tijdens de openingsuren van de Westhoek Academie Koksijde (Veurnelaan 

109).  

Foto: WAK 

 

* Cabin Art: de Abdij en de Zee 

Het thema van de tiende editie van Cabin Art is de Abdij en de Zee. Het historische verhaal van de 

middeleeuwse Duinenabdij van Koksijde inspireerde de kunstenaars. Dertig witte strandcabines langs de 

Zeedijk in Sint-Idesbald worden daardoor precies teletijdcabines.  

De kunstwerken van Cabin Art zijn vanaf 19 mei te bewonderen langs de Zeedijk van Sint-Idesbald. 

Informeer bij de dienst Toerisme naar het deelnameformulier en kies de mooiste cabine.  

Info: cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40. Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Vanaf 23 juni is het Kunstencentrum Ten Bogaerde opnieuw 
open 
Voor de derde keer landt er een selectie hedendaagse kunst vanuit het Frac Grand Large – Hauts-de-

France in Koksijde. Titel van deze tijdelijke expo is Only art can break your heart. 

Noteer alvast deze data in de agenda: 

* Kunst Smaakt: restaurant Mondieu pakt uit op donderdag 28 juni 

* Night @ Ten Bogaerde: Gezinsnocturne met overnachting op zaterdag 7 juli 

Volg ons op www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde en Facebook! 

 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Mobiliteit: tweede fietsstraat en elektrische laadpalen 

 

Karthuizerstraat: tweede fietsstraat 

Sinds kort is de Karthuizerstraat een fietsstraat. Om het voor de fietsers aangenamer en veiliger te 

maken, besliste de gemeenteraad om deze straat om te vormen tot fietsstraat. In de Doornpannestraat 

en een stuk van de Guldenzandstraat is dat al een tijdje het geval. 

In een fietsstraat mag de auto de fietsers niet voorbijsteken, de maximale snelheid is 30 km. per uur en 

de fietser mag de helft van de rijweg innemen. 

Foto 

 

Nieuwe elektrische laadpalen 

In Koksijde zijn er al geruime tijd elektrische oplaadpunten voor auto’s in de Westendestraat en in de 

ondergrondse garage Centrum (Kursaallaan). De twee meest recente oplaadpunten bevinden zich op het 

Fabiolaplein in Oostduinkerke-Bad en op het Lucionplein in Sint-Idesbald. Per laadpaal zijn er twee 

parkeerplaatsen. Je kan er dus je voertuig opladen, mits het nemen van een regulier parkeerticket. 

Opladen kan met een universele laadkaart, te verkrijgen bij je garagehouder. 

Foto 

 

Info:  

Dienst Technisch Bureau  

Griet Maenhout 

expert verkeer, mobiliteit en signalisatie  

Tel. 058/53.30.84 

GSM 0491/356.327  

griet.Maenhout@koksijde.be  

 
 
 

Terug naar de inhoudstafel 
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Concessie brouwinstallatie en brouwerij met gelagzaal Ten 
Bogaerde 

Het gemeentebestuur van koksijde maakt volgende onderhandelingsprocedure (zonder 

openingszitting – tweede oproep) bekend: concessie voor de oprichting van een 

brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal Ten Bogaerde. 

De inschrijvingen dienen schriftelijk en aangetekend gezonden te worden (datum poststempel geldt als 

bewijs) of tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de dienst Secretarie, op uiterlijk 14 mei 2018 onder dubbel 

en gesloten omslag. De binnenomslag draagt de vermelding “Concessie voor de oprichting van een 

brouwinstallatie en de uitbating van een brouwerij met gelagzaal in de voormalige varkensstallen Ten 

Bogaerde”. De inschrijving richten aan: College van burgemeester en schepenen, Zeelaan 303 in 8670 

Koksijde, volgens de voorwaarden opgenomen in het lastenboek. 

Het lastenboek is te verkrijgen op de dienst Secretarie, gemeentehuis, Zeelaan 303,  via info@koksijde.be, 

of op www.koksijde.be/concessies (058 53 30 33). 

Foto 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Lancering van het keurmerk ‘Elke dag Nederlands’ in De 
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. 

Op donderdag 18 april vond de officiële lancering plaats van het logo voor het keurmerk ‘Elke 

dag Nederlands’, in aanwezigheid van een aantal lokale handelaars, diensten en politici. 

Het keurmerk is een initiatief van de intergemeentelijke integratiedienst Wintegratie.  Deze 

actie kadert in een totaalproject waarbij geprobeerd wordt om anderstaligen in het dagdagelijks 

leven zoveel mogelijk oefenkansen Nederlands aan te bieden.  Het project wordt financieel 

gesteund door het agentschap integratie en inburgering. 

 

Diensten en handelaars met het keurmerk willen anderstaligen actief ondersteunen in het oefenen van het 

Nederlands.  Dit betekent dat ze het nodige geduld aan de dag leggen en hun communicatiestijl aanpassen 

aan de anderstalige.  Ze worden hierin ondersteund door de integratiedienst, die hen tips & tricks meegeeft 

en steeds klaarstaat voor vragen. 

De week van 23 april tot 27 april 2018 wordt een echte kick-off week.  Zo wordt een oefenparcours voorzien 

waarbij de anderstaligen langsgaan bij een aantal handelaars en diensten om hun Nederlands te oefenen.  

 

Ondertussen meldden reeds 28 handelaars en diensten zich aan om 

het keurmerk te ontvangen.  Zij mogen heel binnenkort bezoek 

verwachten van een mysterie shopper, waarna het keurmerk kan 

uitgereikt worden en opgehangen wordt in hun zaak of dienst.  

Binnenkort zal je het keurmerk ‘Elke dag Nederlands’ dus ongetwijfeld 

zien opduiken in het straatbeeld. 

 

Handelaars en diensten die graag het keurmerk willen ontvangen, 

mogen zich steeds melden bij projectcoördinator Michèle Baeyaert via michele.baeyaert@koksijde.be of 

0491/92.97.32. 

Meer info over dit project en de andere projecten van Wintegratie kan je vinden op www.wintegratie.be of 

via integratieambtenaar Anke Inghelbrecht via 058/53.34.59 - wintegratie@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kinderopvang-initiatieven geselecteerd voor Gouden 
Kinderschoen 2018 

 
De Gouden Kinderschoen is een prijs van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten 

(VVSG) die  inzet en investeringen van lokale besturen op vlak van kinderopvang bekroont. 

De gemeente Koksijde heeft het geluk om betrokken te zijn bij deze wedstrijd, dankzij twee 

mooie initiatieven. Enerzijds het project ‘verteltasjes: onthaalouders in interactie’ van de dienst 

Onthaalouders van de gemeente (DVO) en anderszijds het initiatief ’t Wiske, de kinderopvang 

van de IGS (W)Integratie (samenwerking tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort 

en Veurne).  

Beide projecten werden geselecteerd in een andere categorie en maken dus kans om de Gouden 

Kinderschoen 2018 binnen te halen. Stemmen dus!   

 

Project verteltasjes voor onthaalouders 

De dienst voor onthaalouders ging in september 2015 een samenwerking aan met een school die een 7de 

jaar kinderzorg aanbiedt. Elk schooljaar komen de leerlingen van het 7de jaar kinderzorg in 

oktober/november op bezoek bij de dienst onthaalouders en krijgen ze van de dienstverantwoordelijke 

uitleg over 'onthaalouder zijn'. Ook het project van de verteltasjes werd uitgelegd. 

Voor dit project werden de verteltasjes ontworpen door leerlingen van het Annuntiata-instituut Veurne 

(richting kinderzorg). De tasjes bevatten telkens een voorleesboekje en activiteiten voor baby’s en peuters. 

Ze zijn ook mooi versierd zodat de kindjes meteen geprikkeld worden. De onthaalouders kunnen de 

verteltasjes op de dienst uitlenen. Voor hen zijn dit kant en klaar uitgewerkte activiteiten samen met de 

kindjes. Zo wordt de interactie tussen onthaalouders en kindjes en de (taal)ontwikkeling van de kindjes 

gestimuleerd. Volgende thema-tasjes werden al gemaakt en kunnen gratis uitgeleend worden door de 

onthaalouders: kermis, huisdieren, voertuigen, op de boerderij, bij de dokter, feest, eten en drinken, 

groenten en fruit, slapen, kledij, zomer, herfst, zoo. (foto’s) 

 

Kinderopvangproject ’t Wiske 

Het kinderopvangproject ’t Wiske is een initiatief voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. 

Met dit initiatief wil de dienst Wintegratie tegemoet komen aan de specifieke opvangvraag die andere 

initiatieven of onthaalouders moeilijk kunnen aanbieden en zoveel mogelijk ouders Nederlandse les of 

lessen inburgering laten volgen. 

Als gevolg van het asielcentrum in Koksijde krijgen de gemeenten aan de Westkust te maken met een 

grote instroom van anderstaligen. Om hen zo snel mogelijk te laten integreren is het leren van 

Nederlands een belangrijke vereiste. Vaak kunnen ouders met jonge, niet-schoolgaande kinderen niet 

naar de les omdat er geen opvang is voor hun kind. Een geschikte opvangplaats is moeilijk te vinden 

aangezien deze ouders slechts opvang vragen voor halve dagen en enkel tijdens het schooljaar. Met 't 
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Wiske wordt een antwoord geboden op dit probleem en bovendien wordt gezorgd voor een zachte 

overgang naar een reguliere opvangplaats.  

 

Het stemmen kan beginnen 

Het project ‘verteltasjes’ van de dienst Onthaalouders werd door de VVSG geselecteerd en ondergebracht 

in de categorie ‘Kind-baby en peuter’. Terwijl het initiatief van (W)Integratie onder de categorie ‘Beleid’ 

werd opgenomen.  

Tot 21 mei 2018 kan iedereen stemmen op de geselecteerde projecten.  

De drie projecten per categorie die de meeste stemmen verzamelen, worden genomineerd. Uit die vijftien 

genomineerden worden uiteindelijk vijf winnaars gekozen.  

 

Je stem uitbrengen doe je via: www.goudenkinderschoen.be. 

 

Meer info: 

• Dienst voor Onthaalouders (DVO) 

Leleu Nathalie, diensthoofd kinderopvang , 058/51.80.74 , Nathalie.leleu@koksijde.be 

Loones Miet, verantwoordelijke DVO, 058/51.80.74, Miet.Loones@koksijde.be 

Leopold II-laan 4 | 058 51 80 74 | G 0479 97 78 41 | onthaalouders@koksijde.be 

 

• ’t Wiske -  kinderopvang van de IGS (W)Integratie 

projectcoördinator Michèle Stalmans - michele.stalmans@koksijde.be - 0491 92 92 99 

www.wintegratie.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Ereburger Eric Goens komt even terug thuis 
De dames van Vrouwenstemmen nodigen Eric Goens uit voor een causerie in c.c. 

CasinoKoksijde op donderdag 3 mei. Maak kennis met de journalist-reportagemaker vanaf 

19.30 u.  

Eric Goens groeide op in Koksijde. Hij studeerde politieke wetenschappen en journalistiek. Daarna volgde 

hij een indrukwekkende carrière bij De Morgen, Panorama/De Post, Canal+, VTM en Woestijnvis. Goens 

richtte daarnaast ook het productiehuis Nieuwshuis op. Hij werd vooral bekend dankzij programma’s als 

Kroost en Het Huis/Die Huis.  

Toegang: 10 euro, niet-leden 12 euro – Organisatie: Vrouwenstemmen  

Info: Greet Verhaeghe (greet.verhaeghe@scarlet.be, 0477/72.73.12) 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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c.c. CasinoKoksijde: Bert Gabriëls op zoek naar geluk - 
voorstelling nieuw cultuurseizoen 

 

Geluk zit in Gelul 

Bert Gabriëls gaat op zoek naar geluk 

In zijn nieuwe show gaat Bert Gabriëls op zoek naar geluk in een zotte wereld waarin rare 

mensen leven. Ontdek op vrijdag 4 mei vanaf 20 u. of hij slaagt in dat opzet.  

Kiezen voor deze voorstelling geeft je 100 procent garantie op geluk, want een groot deel van geluk zit in 

gelul. Bert Gabriëls is bekend van programma’s als Zonde van de zendtijd en Advocaat van de duivel, 

maar ook met de veelbesproken docureeks Terug naar eigen land oogstte hij veel lof. Met die ervaringen 

op zak is Bert Gabriëls opnieuw op de podiumplanken te vinden voor het pure comedywerk. Volgens De 

Standaard “graaft zijn humor dieper dan de gebruikelijke huis-tuin-en-keukenobservatie.”   

Tickets 14 euro, <26 jaar 11 euro: via www.casinokoksijde.be of 058 23 29 29.  

Foto (copyright: Johannes Vande Voorde) 

 

 

Cultuurcentrum CasinoKoksijde nodigt uit 

Op wonesdag 23 mei om 20.00 uur: voorstelling seizoen 2018-19 

Het lopende cultuurseizoen zit er bijna op. Tot hier het slechte nieuws, want er staat al een 

volledig nieuwe jaargang in de steigers.  

Er is ook tijd voor een glas achteraf, inschrijven is niet nodig. Meer informatie op de affiche in bijlage.    

 

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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Beau-re-mi en Jokobeau zingen met gerenommeerd 
Berchmans Jeugdkoor over oorlog en vrede  

Op zaterdag 12 mei zingen het Brusselse Berchmans Jeugdkoor en het Berchmans Collegium 

Vocale vanaf 19.30 u. in de kerk van Koksijde-Bad. Deze koren worden geflankeerd door 

kinderkoor Beau-re-mi en jongerenkoor Jokobeau, allebei uit Koksijde. De opbrengst van deze 

muzikale avond wordt geschonken aan de vzw Kiekafobee (project Noctiluca, 

Kinderkankerfonds).  

Het Berchmans Jeugdkoor en het Berchmans Collegium Vocale brengen liederen over oorlog en vrede met 

Sound of Liberty & Peace. Beide Brusselse koren staan onder leiding van Sergio Agreda De Ro. Het 

Berchmans Jeugdkoor bestaat uit de eerste drie jaren van de humaniora en telt 120 koorleden. Het 

Collegium Vocale is het koor uit de hoogste drie jaren van de humaniora. Het Sint-Jan Berchmanscollege 

is een jezuïetencollege in hartje Brussel. Deze school zette de jongste jaren al heel wat 

kooruitwisselingsprojecten op poten, in o.a. Duitsland, Engeland, Frankrijk, Spanje en Tsjechië.  Op 12 mei 

krijgt het Brusselse koor gezelschap van jongerenkoor Jokobeau en kinderkoor Beau-re-mi.  Beide 

Koksijdse koren werden opgericht onder de vleugels van het Beauvarletkoor. Jokobeau bestaat sinds 2013 

en is voor zingende jongeren tussen 12 en 21 jaar. Beau-re-mi bestaat sinds vorig jaar en is voor kinderen 

van 8 tot 12. De twee koren staan onder leiding van Sarah Decadt.  

Dit unieke kwartet brengt dus Sound of Liberty & Peace op zondag 12 mei. De toegang is gratis, maar het 

concert is wel gekoppeld aan een goed doel. Na het concert kan iedereen een vrijwillige bijdrage geven ten 

voordele van de vzw Kiekafobee, project Nuctiluca – Kinderkankerfonds.  

 

Info: www.jokobeau.be  

Foto 

  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Herdenking Zoeaven op pinkstermaandag  

Op maandag 21 mei herdenkt Koksijde de 8.000 Franse Zoeaven die hun leven lieten in de 

Westhoek tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

Oud-strijders uit WO I zijn er niet meer. Tegenwoordig worden zij vertegenwoordigd door de 

vaderlandslievende verenigingen en de oud-strijders uit de Tweede Wereldoorlog. De herdenking op 

pinkstermaandag wordt opgeluisterd door de Zoeaven van Walcourt.  

Programma 

* 10 u., bloemenhulde aan Frans militair kerkhof, Koksijde-Dorp  

* 11 u., toespraken en bloemenhulde aan het Zoeavenmonument, Koksijde-Bad  

* 11.30 u., Start optocht met Koninklijke Gemeentelijke Harmonie van Koksijde naar het gemeentehuis 

waar het défilé plaatsvindt.  

Foto 

 

Info:  

Dienst Toerisme  

Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Levensloop 2018 is er klaar voor 

De vijfde 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 waar elk van ons vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. 

Afspraak op zaterdag 26 mei (15 u.) tot zondag 27 mei (15 u.) op het sportpark in Koksijde-

Dorp voor opnieuw een intens etmaal vol actie, loop- en wandelplezier, optredens, eet- en 

drankstandjes en andere verwennerijen.  

 

Programma 

Zaterdag 26 mei – openingsceremonie om 15 u. door Jong El Fuerte / gevolgd door diverse artiesten op 

het grote podium zoals David Decoene, Adagio, DynamiCrew, Frederic Deloor, Tamara & Tom Davis, Kevin 

& Romina en Red Legs / 22 u., kaarsenceremonie: herdenkingsmoment ter ere van de mensen die de strijd 

niet haalden / daarna pakt The Gate uit met stevige rock- en popmuziek. 

Zondag 27 mei – vanaf 7u. optredens van o.a. Patrick Lori, Stillen Eric, het koor Wak maar Proper, Filip 

D'haeze en Nicky Martinez / om 12 u. is het aan de Vintage Hotties (coverband) / vanaf 14.30 u. geeft 

Trisha het beste van zichzelf / ten slotte komen Paul Bruna (peter van Levensloop) en de K. Harmonie 

Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke. 

 

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, een 

optreden van een cabaretière.  

 

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. Half april waren er al 23 teams ingeschreven: de bende van d’Ostendsche 

Chris, De Steiger, De Totetrekkers, Pieko Bello, Tjorre Forever!, De Torretrikers, KBC Cluster Oostende, 

Sint-Anna, Davidsfonds Pervijze, De Garagevrienden, De Truwantjes, De Kleine Ark, Wit-Gele Kruis Veurne, 

Alveringemse Harten, Wak Maar Proper, Landelijke Gilde Bulskamp – De Moeren, Akpropolis gaat om een 

zotte Brugse manier vreemd, Purasana.be, Kom Uit voor Koksijde, Rode Kruis vrienden, Woonzorgcentrum 

Noordduin, De Gernoarskruwers – Wandelclub Nieuwpoort, Annuntiata en College Veurne. Inschrijven is 

nog altijd mogelijk. 

 

* Helpen – Levensloop kan veel helpende handen gebruiken (info & onthaal, kassa, hulp bij op- en afbouw). 

Steek je graag een handje toe? Meld je vrijblijvend via koksijde@levensloop.be. 

* Opbrengst –  De voorbije vier edities brachten samen de som op van net geen 454.000 euro. Dit jaar 

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

mailto:koksijde@levensloop.be
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BE09 0689 0005 6357 van Levensloop Koksijde of via de website. Voor bedrijven zijn er interessante 

sponsorpakketten. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. 

* Kaarsenzakjes – Je kan Levensloop ook steunen door een kaarsenzakje te kopen. Koop een kaarsenzakje 

ter plaatse of reserveer op de website.  

 

Info – www.levensloop.be  

 

Foto: Comité Levensloop Koksijde-Oostduinkerke – Staand (v.l.n.r.): Fioranna Truwant, Bernard Pottier, 

Christel Vervenne, Nancy Deprez, Iban Bogaert, Heidi De Maet, Stefaan Deprez, René Decorte, Thérèse 

Lapouter / Onder: Frederique Louis, Nicole Van Acker, Linda Marvellie, Daisy Larmuseau, Rik Rikaert, 

Gaston Van Laeren / Niet op de foto: Nathalie Seynaeve, Marc Vanhove, Renzo Truwant 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Week van de begraafplaatsen: twee interactieve 
fotozoektochten voor het hele gezin 

Koksijde beschikt over een rijk en gevarieerd funerair erfgoed. Vandaar dus dat ook de 

gemeente deelneemt aan de Week van de Begraafplaatsen. Niet d.m.v. klassieke 

rondleidingen, maar wel met een activiteit voor het hele gezin. Op het kerkhof van Koksijde en 

op de begraafplaats van Oostduinkerke is er een interactieve en educatieve fotozoektocht. De 

gids vertelt op kindermaat over de rijke symboliek van de graven en de typische gebruiken die 

we kennen om onze overledenen te herdenken.  

 

De Week van de Begraafplaatsen is een Europees initiatief en heeft als doelstelling om  begraafplaatsen 

in de kijker te zetten als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed. 

* Kerkhof Koksijde (Kerkstraat) op zondag 27 mei, om 10.30 u.– afspraak aan de ingang van de 

Sint-Pieterskerk 

* Begraafplaats Oostduinkerke (Geryllaan) op zondag 3 juni, om 10.30 u. – afspraak aan de ingang 

van de begraafplaats 

* Voor alle gezinnen met kinderen in de lagere school.  

* Inschrijven gewenst: cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40 

Foto 

 

PRIMEUR! Ontdek vanaf 26 mei de gedigitaliseerde funeraire erfgoedwandelingen via het 

begraafplaatsenloket. Met de smartphone of tablet leer je het verleden van Koksijde zo op eigen houtje 

kennen: www.koksijde.be/begraafplaatsen.  

 

 
 
 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 
 
 
 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Iedereen zanger: gratis zangplezier in de 
Achthoekgemeenten 

Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband Achthoek roept mensen op om samen 

te zingen. Het concept Iedereen zanger loopt t.e.m. eind juni. Op vrijdag 8 juni om 20 u. is er 

zangplezier voor iedereen in de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke. 

Het eenvoudige concept van Iedereen zanger wil mensen samenbrengen. Zangplezier staat centraal, talent 

is niet nodig. Het repertoire bevat hits en bekende pop- en rockliedjes van de jaren-1950 tot nu. De 

organisatie zorgt voor de teksten. Tussen begin april en eind juni zijn er in totaal acht zangsessies, 

verspreid in de regio. Dit project kwam er in samenwerking met Allez, chantez (info: www.allezchantez.be). 

 

Info: www.iedereenzanger.be  

Foto (copyright: Allez, Chantez) 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Bunkerdag strijkt opnieuw neer in Koksijde 

Op zondag 10 juni staat Bunkerdag op het programma. Dit uit Nederland overgewaaid initiatief 

zorgt ervoor dat bunkers langs de kustlijn één dag opengesteld worden voor het publiek. Voor 

deze tweede Vlaamse editie selecteerde Koksijde twee bunkers: één in de Karthuizerduinen en 

één in het Hannecartbos.  

De op de top gelegen bunker in de Karthuizerduinen behoorde tijdens de Tweede Wereldoorlog tot het 

gelijknamige weerstandsnest. In het Hannecartbos vind je een Franse radiotelegrafiepost uit de Eerste 

Wereldoorlog. Deze bunker is sinds 2011 beschermd als monument. Een gids vertelt alles over de bouw, 

functie en bemanning van beide bunkers. 

* Wandelingen Karthuizerduinen om 10, 11.30, 14, 15, 16 en 17 u. (afspraak ingang duinen, 

Noordzeedreef) 

* Wandelingen Hannecartbos om 10, 11.30, 14.30 en 16.30 u. (afspraak ingang Hannecartbos, 

Noordzeedreef) 

 

Inschrijven noodzakelijk via cultuur@koksijde.be of 058 53 34 40 (vóór 8 juni) 

 

Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

www.raversyde.be 

 

Foto 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Familiemaal voor Cross to Romania 

De vereniging Cross to Romania organiseert zijn traditioneel familiemaal ten voordele van de 

humanitaire werking in Roemenië op zondag 10 juni vanaf 11.30 u. Locatie: zaal Kerkepanne in 

Sint-Idesbald. 

Deze organisatie telt voornamelijk leden uit Koksijde en De Panne. Al ruim 25 jaar reist men met een 

konvooi hulpgoederen naar Roemenië. Sinds enkele jaren worden de hulpgoederen geleverd bij Roma-

gemeenschappen 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 tegenwoordig minder behoeftig maar worden toch bezocht om de goede contacten te 

bewaren. Op het familiemaal wordt gebraiseerde ham met een groentebuffet opgediend.  

Toegang: 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen <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) 

 

 
 
 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 



 

 

 

 

P 21/29 

 

 

 

Opnieuw groot scherm tijdens WK voetbal  

Het Theaterplein wordt tijdens het WK voetbal in Rusland opnieuw omgedoopt tot het Rode 

Duivelsplein. De drie groepswedstrijden van onze vaderlandse voetbaltrots worden er 

uitgezonden op een groot scherm: iedereen is alvast welkom op 18 juni voor de eerste 

groepswedstrijd tegen Panama! 

Het wereldkampioenschap voetbal vindt deze zomer plaats in Rusland. Voetballiefhebbers kunnen dus 

vanaf 14 juni dromen van een Belgische voetbaltriomf. De Rode Duivels worden door verschillende 

analisten naar voren geschoven als schaduwfavoriet voor de eindzege. Net zoals tijdens het WK in 2014 

(Brazilië) en het EK in 2016 (Frankrijk) worden alle wedstrijden van onze nationale ploeg op groot scherm 

uitgezonden op het Theaterplein voor het gemeentehuis. Dat geldt ook voor de finale, zelfs als België er 

tegen dan al zou uitliggen. De organisatie is in handen van KVV Coxyde i.s.m. het gemeentebestuur van 

Koksijde.  

Foto  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 
  



 

 

 

 

P 22/29 

 

 

 

Koksijde ontvangt delegaties uit Konz en Wanze 

De jumelage tussen Koksijde en Konz (Duitsland) bestaat al 45 jaar, de stedenband tussen 

Koksijde en Wanze (provincie Namen) is twintig jaar jong. Ter gelegenheid van beide 

verjaardagen komt er medio juni een delegatie uit beide gemeenten naar Koksijde. 

Geïnteresseerde inwoners zijn welkom om het programma mee te volgen op zaterdag 16 juni.   

Programma  

* 8.45 u., Demonstratie garnaalkruien i.s.m. Garnaalkruiersclub De Spanjaardbank (vertrek eerste 

groep) 

* 9.15 u., Demonstratie garnaalkruien (tweede groep) 

* 11.30 u., Koken en degustatie verse garnalen in het Duinenhuis 

* 12.30 u., Vertrek naar Bistro Bruno (lunch) 

* 14 u., Vertrek naar Sint-Idesbald (met de gocart) 

* 14.30 u., Inhuldiging Konzplein (45 jaar jumelage) 

* 15 u., Inhuldiging Wanzeplein (20 jaar jumelage) 

* 16 u., Bezoek Abdijmuseum Ten Duinen 

* 17 u., Drink in villa Castel Fiertel 

* 19.30 u., Ontvangst en academische zitting in Koksijde Golf Ter Hille, diner & dans. 

 

Alle Koksijdenaars zijn welkom en kunnen bovenstaand programma bijwonen mits inschrijving.  

Info: contacteer secretaris Greta Cambier (gcambier@telenet.be – 0478/77.05.44). 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten van het Sociaal Huis Koksijde 

Workshop: extra veerkracht voor mantelzorgers 

Het mantelzorgcafé De Luisterschelp organiseert op maandag 7 mei van 14 tot 16.30 u. een workshop 

die mantelzorgers kunnen helpen om hun veerkracht te verhogen. De sessie vindt plaats in zaal De Brug 

in het Sociaal Huis Koksijde.   

Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een hulpbehoevend familielid of kennis lopen een groter 

risico om terecht te komen in sociaal isolement of zelfs een depressie. Om mantelzorgers te 

ondersteunen tijdens hun zorgtaak organiseert het sociale innovatiebureau !DROPS – in samenwerking 

met het Sociaal Huis Koksijde – een interactieve versterkingssessie voor mantelzorgers. Tijdens deze 

workshop werken mantelzorgers in groep aan positieve energie, veerkracht en inspiratie om persoonlijke 

uitdagingen aan te pakken.  

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

Logo Luisterschelp 

 

Koffienamiddagen voor senioren 

De vorige koffienamiddagen waren een schot in de roos en daarom blijft het Sociaal Huis hierop inzetten. 

De nadruk ligt nog steeds op het leren kennen van buren. Wie komt, krijgt ook de kans om een talent 

naar voor te brengen of om iets te vertellen dat de andere aanwezigen kan interesseren.  

* Oostduinkerke: woensdag 16 mei in de Rozenkrans (feestzaal school, Albert I-laan 54)  

* Koksijde-Dorp: vrijdag 25 mei in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat 20) 

* Koksijde-Bad: woensdag 30 mei in de W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek)   

Telkens van 14 tot 16 u. Toegang: 2 euro 

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

 

Uiteenzetting pijnbeleving door dr. Petra Maes 

Petra Maes is specialiste pijntherapie en ze geeft op maandag 14 mei om 14 u. een uiteenzetting in c.c. 

CasinoKoksijde over wat pijn met een mens kan doen.  

Als een bepaalde pijn blijft duren, is dat nefast voor de rest van het lichaam. Daarom is het belangrijk 

dat patiënten leren leven met die steeds aanwezige pijn. Het is belangrijk dat de patiënt een inzicht krijgt 

op de intensiteit en het soort pijn dat hij of zij ervaart. Vanaf dan kan een arts starten met een gerichte 

behandeling. Dokter Maes is pijnarts in AZ West en gaat tijdens deze uiteenzetting dieper in op de 

wetenschappelijke, medische en filosofische aspecten van pijnbeleving. Na haar betoog is er mogelijkheid 

tot vraagstelling.  Wees tijdig aanwezig om zeker te zijn van een zitplaats (theaterzaal, c.c. 

CasinoKoksijde). Toegang: 2 euro 

Info: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 42  

 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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EHBO-cursus voor senioren 

De seniorenadviesraad (SAR) organiseert opnieuw een EHBO-cursus voor senioren op vrijdag 4 mei van 

9.30 tot 12 u. Locatie is zaal De Brug in het Sociaal Huis Koksijde.  

Deze cursus behandelt twee thema’s: basisprincipes en -technieken EHBO (eerste hulp bij ongevallen) en 

reanimatietechnieken (zoals het gebruik van een AED-toestel). “Een ongeluk zit vaak in een klein 

hoekje”, is de slagzin vanwaar de SAR vertrekt. Dankzij deze sessie weten deelnemers wat te doen bij 

een ongeval of incident thuis of op locatie. Deze heropfrissingscursus EHBO is in samenwerking met het 

Rode Kruis.  

Toegang: 2 euro. Graag vooraf inschrijven (beperkt aantal deelnemers). 

Info: www.sociaalhuiskoksijde.be, katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 10. 

 

Wordt jouw straat of wijk geselecteerd voor proefproject Warme Buur(t)? 

Woon je in een straat met veel alleenstaande senioren, nieuwe inwoners of mensen die nood hebben aan 

sociaal contact? Aarzel niet en neem contact op met het Sociaal Huis, het project Samen Zorgen zoekt 

een straat of wijk om het concept Warme Buur(t) te lanceren.  

Info: katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be of 058 53 43 19 

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 
 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Sportaanbod 
 

Sportdag voor 60+ 

Op donderdag 17 mei staat er een sportdag voor 60-plussers op het programma. Centraal staan sporten 

op eigen tempo, de kennismaking met iets nieuws, vertrouwde medesporters ontmoeten of nieuwe 

mensen leren kennen. Beweging is het uitgangspunt, maar dat geldt ook voor plezier en gezelligheid. 

Deelname kost 5 euro (incl. verzekering, koffiepauzes en broodjeslunch). 

Inschrijven bij de sportdienst vanaf dinsdag 17 april, 058 53 20 01 of via sportdienst@koksijde.be. 

Foto 

 

Minivoetbalseizoen 2018-2019: schrijf nu in! 

Na de zomer start de 46ste jaargang van de minivoetbalcoördinatie in Koksijde. Elke maandag en 

dinsdag vinden er – vanaf september t.e.m. april – wedstrijden plaats tussen 18.30 en 22.30 u. De 

confrontaties vinden plaats in de sporthal van Koksijde-Dorp. Nieuwe ploegen zijn zeker welkom! 

Info en inschrijven bij voorzitter Gilbert Rommelaere (Overwinningslaan 12, Koksijde), 058 51 73 52. 

 

Vierde editie Golf ter Hille Triatlon 

De vierde editie van de Golf ter Hille Triatlon vindt plaats op zondag 20 mei en start om 14 u. in Wulpen 

(ter hoogte van Dijk 9) met het zwemonderdeel. Deze kwarttriatlon bevat één km. zwemmen in het 

kanaal Veurne-Nieuwpoort. Daarna volgt een fietsparcours van 41 km. in de polders. Ten slotte is er nog 

een looptraject van 10 km. rond  het domein van Koksijde Golf Ter Hille. De aankomst is op het 

binnenplein van het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 

Info: www.golfterhilletriatlon.be   (affiche) 

 

Volley Team Koksijde zoekt trainers 

Door het toenemende aantal jeugdploegen zoekt Volley Team Koksijde extra trainers. Geïnteresseerden 

om het trainerskorps deeltijds of voltijds te versterken, kunnen zich wenden tot Peter Tanghe of iemand 

van het bestuur. Contact: 0498 886 802 of via peter.tanghe5@telenet.be.    

 

Sea Coast Challenge 

Tijdens het weekend van 12 en 13 mei organiseert BBC Koksijde de derde editie van de Sea Coast 

Challenge, een internationaal basketbaltornooi voor de jeugdcategorieën U10, U12 en U14. Voor de 

spelertjes van BBC Koksijde wordt dit een unieke sportieve ervaring, liefhebbers van jeugdbasketbal 

mogen uitkijken naar de komst van gerenommeerde ploegen zoals de Stuttgart Eagles (VS), 

Kaiserslautern (Duitsland), Almere (Nederland) en Liège Basket.  

Info: gratis toegang, gedetailleerd programma op www.bbckoksijde.be. 

Foto 

Terug naar de inhoudstafel 
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In de bib: workshop stress bij kinderen, mei’ 68 in de kijker 
& lezing Korneel De Rynck 

Workshop (toets)stress bij jonge kinderen (vanaf 6 jaar) 
Op vrijdag 11 mei om 13.30 u. geeft Pim Catry een workshop over hoe ouders hun kinderen kunnen 

ondersteunen tijdens stressvolle momenten, bijvoorbeeld tijdens de periode van de toetsen. Mind- en 

heartfulness liggen aan de basis van de toegepaste (wetenschappelijk onderbouwde) methode. Ouders 

krijgen praktische tips aangereikt om stress te kanaliseren. Kom met zoon- of dochterlief naar de bib en 

ontdek de impact.  

Inschrijven aan de balie, uitsluitend mogelijk voor leden van de bib. Plaatsen zijn beperkt.  

Kostprijs: 5 euro. Identiteitskaart vereist. 

Foto 

 

Mei ’68: vijftig jaar later 

Vijftig jaar geleden zette mei ’68 de wereld op stelten. Studentenprotest, revolutie en de Vietnam-oorlog 

beheersten toen elke dag het nieuws. De bib brengt je terug in de tijd. Het boek 1968: ‘you say you want 

a revolution': Parijs, Praag, My Lai, Chicago, Mexico, Amsterdam van Roel Janssen illustreert deze periode 

perfect. Idem voor de film Après mai. Gelukkig was er ook muziek: de sixties zorgden voor een revolutie 

in de muziekgeschiedenis. Rudolf Hecke toont dit op prachtige wijze aan in zijn boek De sixties: Seks! 

Drugs! Rock-'n-roll! Revolutie! The Beatles, Pink Floyd, The Doors en anderen zorgen voor de ultieme 

soundtrack.  

 

In Europese velden met Korneel De Rynck 

Op donderdag 14 juni komt historicus en schrijver Korneel De Rynck naar de bibliotheek. Hij vertelt over 

het Europese strijdtoneel tijdens de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste plaatsen komen aan bod en hij 

gaat dieper in op interessante sporen, monumenten, begraafplaatsen en musea in verschillende landen. 

De geselecteerde locaties zijn niet alleen historisch belangrijk, maar het zijn ook bestemmingen die tot de 

verbeelding spreken. Het contrast tussen de oorlog en de mooie landschappen wordt duidelijk aan de hand 

van een door de spreker uitgekozen selectie foto’s.  

Inschrijven in de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. De lezing start om 19.30 u.  

Kostprijs voor leden bedraagt 2 euro, niet-leden betalen 5 euro.  

Foto 

Bib-varia: de bibliotheek is gesloten op dinsdag 1, donderdag 10 en maandag 21 mei.   

 

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 
* (Gratis) Strand- en duinenwandeling – Zondag 29 april om 10 u. O.l.v. gids Marjan Janssens. 

Inschrijven niet nodig. Zorg voor aangepast schoeisel. Start vlakbij strand van Sint-André (einde G. 

Scottlaan, Oostduinkerke). 

 

* (Gratis) wandeling Lentekruiden in de Noordduinen – Dinsdag 1 mei om 14 u. Jonge frisse 

lentekruiden geven onze dagelijkse kost meer kleur. O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. 

Start ter hoogte van de Zuid-Abdijmolen, J. Van Buggenhoutlaan Koksijde.  

Logo week van de zee 

 

* Voordracht Islam en Sterrenkunde – Vrijdag 4 mei  om 19.30 u. Ontdek hoe de astronomie een 

bijzondere plaats nam binnen de wetenschappelijke wereld van de Islam (700 -1600). O.l.v. Stijn Van 

Nieuwenhuyse (licentiaat in de Arabistiek en Islamkunde). I.s.m. De Sterrenjutters. Inschrijven: 

Duinenhuis. Vier euro voor leden, inwoners en gidsen, niet-leden betalen vijf euro.  

 

* (Gratis) wandeling Zeewieren – zondag 13 mei om 14 u. Een actieve zoektocht naar strandvondsten. 

Trek stapschoenen of laarzen aan. O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Start op de parking 

van het Elisabethplein in Koksijde-Bad.  

 

* Workshop Determineren – woensdag 16 mei om 19.30 u. Paddenstoelen worden onder de loep 

genomen in het Duinenhuis. Organisatie: Paddenstoelenwerkgroep Westhoek. Voorkennis is aangewezen. 

Info en inschrijven: carl.vandenbroeck@gmail.com, 0475 22 08 43.   

Foto 

 

* 1000-soortendag – vrijdag 18 en zaterdag 19 mei – Over de verscheidenheid van o.a. levensvormen 

en ecosystemen op onze planeet. Ook Koksijde heeft een rijke soortenrijkdom. I.s.m. Natuurpunt Westkust. 

Basiskennis is aanbevolen. Info: www.natuurpuntwestkust.be.  

Foto 

 

* Sterrenkijkmoment - Vrijdag 18 mei vanaf 21 u. De sterrenwacht op het dak van het Duinenhuis is bij 

helder weer elke derde vrijdag van de maand open. De Sterrenjutters geven uitleg. Info: 

www.desterrenjutters.be.  

 

* Ochtendwandeling met ontbijt – Zaterdag 19 mei om 6u. Ontdekkingstocht door de 

Schipgatduinen. Kennismaking met fauna en flora, zoektocht naar sporen ten tijde van de duneboertjes 

en strandjutters. Daarna uitgebreid fairtradeontbijt in het Duinenhuis. O.l.v. gids Luc David. Inschrijven: 

mailto:carl.vandenbroeck@gmail.com
http://www.natuurpuntwestkust.be/
http://www.desterrenjutters.be/
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Duinenhuis. 5 euro. Maximum 25 deelnemers.  

Foto 

 

* (Gratis) wandeling Vlierstruik – Maandag 21 mei om 14 u. Het verhaal van de vlierstruik. Ontdek 

hoe de vlierbloesem ons wapent tegen allerlei infecties én hoe heerlijk deze bloesem smaakt in cocktails. 

O.l.v. gids Marjan Janssens. Inschrijven niet nodig. Startplaats: Zeelaan, ter hoogte van het bord Hoge 

Blekker (Koksijde-Dorp).  

 

* Fietstocht en kookworkshop – Zondag 27 (14 u.) en maandag 28 mei (19 u.). Geleide fietstocht op 

zoek naar alles wat eetbaar is op en rond de bloemenweide van de gemeentelijke Groendienst. Daags 

nadien worden de geurige kruiden en planten verwerkt tot lekkere hapjes. Inschrijven alleen mogelijk voor 

beide activiteiten. Startplaats fietstocht: Sint-Pieterskerk (Koksijde-Dorp). I.s.m. de gemeentelijke 

Groendienst. Deelnameprijs: 15 euro. Maximum 20 deelnemers.  

 

* Vegetarische kookworkshop – Donderdag 31 mei om 19 u. Natuurlijke vegetarische keuken: een 

salade is zoveel meer dan rauwkost en vinaigrette. O.l.v. lesgever Peter Vandermeersch. I.s.m. 

VormingPlus. Inschrijven en info: www.vormingplusow.be of 059 50 39 52. Deelname kost 25 euro, 

voordeeltarief: 21 euro.  

 

Info:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7 

8670 Koksijde 

T. 058 52 48 17 

duinenhuis@koksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vormingplusow.be/
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Steun Mama Na Watoto van Wulpense Ilse Driesse 
In 2014 vertrok Ilse Driesse naar Kenia om een mobiele kliniek op te starten. Ze verblijft er 

nog steeds om medische en sociale hulp te verlenen aan de bevolking. 

Ilse Driesse studeerde af als vroedvrouw in 2012. Daarna deed ze vrijwilligerswerk in Nakuru (Kenia) van 

september tot en met november 2013, in een plaatselijke materniteit aan de rand van de sloppenwijk 

Bondeni. Deze periode inspireerde Ilse Driesse om een eigen project op te starten en dat mondde uit in 

het project Mama Na Watoto.  

Sinds november 2014 verblijft de Wulpense constant in Kenia waar ze inmiddels een mobiele kliniek 

opstartte. Meer info, haar visie en doelstellingen lees je op www.mamanawatoto.com. Mailen kan naar 

dreisseilse@gmail.com.  

Het project steunen kan door over te schrijven op BE57 6528 3665 9135 op naam van Mama Na Watoto.  

Foto  

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.mamanawatoto.com/
mailto:dreisseilse@gmail.com

