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Datum  

Persoverzicht 

mei 2019 

25/04/2019  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  

ilse.chamon@koksijde.be - T. 058 53 34 05  

Persverantwoordelijke: Isabelle Deshayes  

isabelle.deshayes@koksijde.be – T. 058 53 34 26  
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Persuitnodigingen 

 

• Zaterdag 4 mei om 10 uur: uitreiking laureaat van de Arbeid 2018 aan dhr. Patrick 

Geryl. Locatie: Raadzaal “Kokpit” van het gemeentehuis.   

  

• Maandag 13 mei: persmoment opgraving potvis Valentijn op de opgravingssite.  

Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 11 te Koksijde. Meld je graag vooraf aan via 

isabelle.deshayes@koksijde.be, ook interviewafspraken kunnen op die manier worden 

vastgelegd. Meer info volgt.  

 

• Donderdag 23 mei om 20.00 uur: seizoensvoorstelling c.c. CasinoKoksijde 

De pers is van harte welkom voor de avant-première van de seizoensbrochure 2019-2020. 

Inschrijven is niet nodig. www.casinokoksijde.be  

=> Uitnodiging zie beeldmateriaal persoverzicht 

 

• Zaterdag 25 mei om 11.30 uur: ontvangst 50 jaar Tafeltennisclub Oostduinkerke in 

raadzaal Kokpit in het gemeentehuis.  

Wat ooit begon als het wat heen en weer slaan van een bal in de garage van twee 

Oostduinkerkse jongens, groeide uit tot één van de grootste tafeltennisclubs van de Westhoek. 

  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:isabelle.deshayes@koksijde.be
http://www.casinokoksijde.be/
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Tentoonstellingen  

* Unieke expo met fresco’s van Paul Delvaux 

Voor het huis van Périer 

Open van 10.30 tot 17.30 uur. Van 2 maart tot 30 september: dinsdag tot zondag. Van 1 oktober tot 5 

januari: donderdag tot zondag. 

Gratis voor Koksijdenaars en houders van een K-pas. Info: www.delvauxmuseum.be - 

info@delvauxmuseum.be – 058 52 12 29 – Paul Delvauxlaan 42, Koksijde.  

 

* Expo Eau Forte.  

Van 30 maart tot 16 juni in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum. 

Info: 058 53 27 00 – westhoekacademie@koksijde.be – www.navigomuseum.be – 058 51 24 68  

 

* Cabin Art 

De officiële opening van Cabin Art vindt plaats op zaterdag 11 mei om 11 uur op de Zeedijk (t.h.v. 

George Grardplein) in Sint-Idesbald. 

Programma: 

• Verwelkoming door Stéphanie Anseeuw, schepen van Cultuur & Erfgoed 

• Officiële opening van de tentoonstelling door Marc Vanden Bussche, burgemeester 

• Receptie aangeboden door het gemeentebestuur 

Graag uw aanwezigheid bevestigen uiterlijk 8 mei aan de dienst Cultuur & Erfgoed, tel. 058 53 34 40, 

cultuur@koksijde.be of via www.koksijde.be/cabinartvernissage 

Deze tentoonstelling loopt van 11 mei tot en met 15 september 2019. Zie persbericht p. 5 

 

* De Muelenaere & Lefevere – Art Gallery, Polderstraat 76, 8670 Oostduinkerke 

• Expo Shape: van 30 maart tot 26 mei   

• Expo Animalia: van 30 mei tot 28 juli 

Hadrien David – Erwin Peeters – Marie Thys – Pieter Vanden Daele.  

Open vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 14 tot 18 uur.  

Info: 058 51 47 57 – 0475 38 66 02 – info@dmlgallery.be – www.dmlgallery.be  

 

* Keramiek van Rika Van Belleghem (Nieuwpoort) 

In kapsalon Lievino, Strandlaan in Sint-Idesbald (lievino@lievino.be) 

 

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

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

=> affiches en uitnodigingen zie beeldmateriaal persoverzicht april 2019 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:westhoekacademie@koksijde.be
http://www.navigomuseum.be/
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/cabinartvernissage
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Dertig strandcabines veranderen in een kunstwerk 

Meer dan dertig strandcabines vormen het decor voor de unieke openluchttentoonstelling 

Cabin Art. Een expo waarin cabines dienst doen als canvas. De kunstenaars maken gebruik 

van uiteenlopende technieken: olieverf, acryl, fotografie en fractale computertechnologie.  

Laat je tijdens je wandeling verrassen door de ene techniek na de andere.  

 

Cabin Art bouwt voor de eeuwigheid 

Het thema van deze editie, Bouwen voor de eeuwigheid, verwijst naar de tentoonstelling in het 

Abdijmuseum Ten Duinen die start op 22 juni. Een thema dat de kunstenaars breed mochten 

interpreteren. En dat hebben ze dan ook gedaan. Je bouwt niet alleen een huis in je leven, maar je bouwt 

ook aan je familie of je relatie.  

De deelnemende kunstenaars vind je op www.koksijde.be/cabinart. 

 

Stem mee en win 

Kies jouw favoriete strandcabine en win een geschenkenpakket. Vul het wedstrijdformulier in, dat je 

vindt bij de dienst Toerisme in Sint-Idesbald of bij Rodeo fietsenverhuur op het Grardplein (vanaf 11 

mei). Na afloop maakt de dienst Cultuur & Erfgoed bekend wie de publieksprijs won. 

 

Gratis rondleiding 

Volg op zaterdag 6 en 20 juli en op 10 en 17 augustus een gratis rondleiding. Zo krijg je bij elk 

kunstwerk een woordje uitleg. Afspraak telkens om 11 uur aan het bureau voor Toerisme in Sint-

Idesbald. 

 

Praktisch 

Bewonder de kunstwerken van Cabin Art van 11 mei tot en met 15 september langs de Zeedijk van Sint-

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

 

Info: cultuur@koksijde.be - 058 53 34 40 - www.koksijde.be/cabinart 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.koksijde.be/cabinart
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/cabinart
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Gedeeltelijke herziening van het GRUP Pylyserlaan en 
omgeving  

 

Op 26 februari heeft de gemeenteraad de gedeeltelijke herziening van GRUP Pylyserlaan en 

omgeving voorlopig vastgesteld. Deze herziening is nodig om een materiële fout in het 

bestaande GRUP te herstellen. 

 

Op 12 december 2013 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Pylyserlaan en omgeving 

goedgekeurd door de deputatie van West-Vlaanderen. Na goedkeuring bleek een materiële fout in het 

GRUP te zijn geslopen: het onbebouwbaar maken van een perceel dat voordien wel nog bebouwbaar was. 

Dit was niet de bedoeling en wordt met deze gedeeltelijke herziening rechtgezet. Het plangebied behelst 

dan ook maar één perceel waarvoor een aanduiding van bijkomende woning ten opzichte van de 

vergunde toestand wordt voorzien. 

 

Voor deze herziening wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 april tot en met 13 

juni 2019. Iedereen kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis de plannen komen inzien aan 

het loket van de dienst Stedenbouw en opmerkingen of bezwaren indienen.  

Geef die tegen ontvangstbewijs af aan het loket van de dienst Stedenbouw. Of stuur ze aangetekend 

naar: 

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 

p/a gemeentebestuur Koksijde, dienst Stedenbouw 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

 

En dit uiterlijk op donderdag 13 juni. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Werkzaamheden in Koksijde 

Geplande werken 

Verkaveling Kerkwijk/Dorpsplaats te Wulpen 

Pas na de ruwbouw en afwerking van de woningen start de aannemer met de wegeniswerken. Als de 

weersomstandigheden dit toelaten, is dit voorzien in het najaar van 2019. 

 

Middelkerkestraat, Sint-Idesbaldusstraat en Albertplein 

De heraanleg van deze straten is momenteel in aanbesteding, uitvoering voorzien dit najaar. Meer 

hierover in een volgende persoverzicht. 

 

Werken in uitvoering 

Polderstraat Oostduinkerke 

Aanpassingswerken, vernieuwen van straatkolken, verwijderen van klinkers op de kruispunten en 

vervangen door asfalt. De tweede fase (tussen de A. Geryllaan en de Irène Bauwenslaan, kruispunt 

inbegrepen), start begin mei en moet klaar zijn tegen juni 2019. 

 

Hortensialaan en Dumareystraat Koksijde 

Aanleg van vuilwater- en regenwaterriolering en vernieuwen bovenbouw. De werken zijn gestart na de 

paasvakantie. De bedoeling is dat de werken tegen het zomerreces afgerond zijn. Een overzicht van de 

verschillende fasen vind je op de website. 

 

Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat – Zeelaan 

Zeelaan (Fase 3) tussen huisnummer 22 en het kruispunt Massartstraat. Op 23 april, dus vroeger dan 

gepland, is men gestart met het opbreken van het wegdek om daarna de  fundering van de rijweg aan te 

leggen. Einde voorzien tegen 11 juli.  

Noordstraat (fase 5): Op 23 april, dus ook vroeger dan gepland, is men gestart met het opbreken van het 

wegdek om daarna de  fundering van de rijweg aan te leggen. Tegen 9 juni (rommelmarkt) zou dit stuk 

toegankelijk moeten zijn. 

Kruispunt Zeelaan – Houtsaegerlaan – R. Vandammestraat (fase 4) blijft gepland om op 1 september 

2019 te starten.  

Deel Kerkstraat (fase 5 bis): uitgesteld naar september 2019 omdat er riolen moeten worden vernieuwd 

en regenwaterriolering moet bijkomen. In september is de waterstand het laagst.  

Alle fases (met uitzondering van fase 4 en fase 5 bis) zullen uitgevoerd zijn tegen het bouwverlof van 11 

juli 2019. De timing van uitvoering van het kruispunt tussen fase 3 en fase 5 zal in overleg met de 

hotelschool en de brandweer gebeuren. 

 

Biedenkopflaan  

Einde van de werken voorzien in de loop van deze maand.  
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Parnassiusstraat 

De werken verlopen veel vlotter dan gepland waardoor fase 1 al begin juni zal afgewerkt zijn.  

Met fase 2 start de aannemer na het schooljaar. Wat staat er nog op het menu? Ondergronds brengen 

van de netten, riolen Middenlaan en de aanleg van een klein stukje voetpad. 

 

Ten Bogaerdelaan (N8) 

De werken zijn gestart op 23 april. Nieuwe DWA (huisvuilwater) riolen zullen na overleg met 

administratie Wegen en Verkeer worden aangelegd onder de bestaande regenwaterriool of onder de 

gracht. Hierdoor is er hinder voor fietsers. 

Na de heraanleg van het fietspad en het bijkomend voetpad start men met de kant Koksijde. Als laatste 

komt de Fluithoekweg aan de beurt. 

Opgepast: tussen 17 en 21 juni wordt de straat afgesloten voor het verkeer. 

 

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

De Technische dienst past deze pagina regelmatig aan. Geplande data kunnen altijd opschuiven door 

weersomstandigheden. 

 

Foto: de aanleg van de Biedenkopflaan is bijna voltooid  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Oefen op voorhand hoe je elektronisch stemt 

Het gemeentebestuur organiseert publieke oefensessies met elektronische stemapparatuur. Dezelfde 

computers die gebruikt worden bij de verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het 

Europees- en het Vlaams parlement van zondag 26 mei.  

Deze oefensessies vinden plaats op de dienst Burgerzaken van 14 tot 22 mei. Van maandag tot vrijdag 

telkens in de voormiddag (9 tot 12 uur) en op maandag- en woensdagnamiddag (13.30 tot 16 uur). Niet 

op zaterdag.  

 

Hoe stem je digitaal?  

Bekijk het stappenplan of de video op www.koksijde.be/hoe-elektronisch-stemmen. Het stappenplan 

hangt ook uit aan je stembureau. 

 

Info: 058 53 30 30 – bevolking@koksijde.be – www.verkiezingen.fgov.be 

  

http://www.koksijde.be/hoe-elektronisch-stemmen
mailto:bevolking@koksijde.be
http://www.verkiezingen.fgov.be/
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Koksijde geeft iedereen een gelijke kans 

Koksijde hecht heel wat belang aan het geluk van al zijn inwoners en bezoekers. Het krijgen van gelijke 

kansen, op de werkvloer, in vrije tijd en dagdagelijks op straat is daarvoor een belangrijke voorwaarde.   

Al van 2012 is een schepen bevoegd voor gelijke kansen (Lander Van Hove) en sinds 1 januari 2019 is er 

ook een gelijke kansen-medewerker aan de slag.  

Binnen alle diensten en over de hele gemeente ijveren we voor gelijke kansen. Voor iedereen: 

andersvaliden, vrouwen, alleenstaanden, senioren, personen van vreemde herkomst, holebi’s, en 

kansarmen. Hiervoor gaan we op zoek naar knelpunten en plannen we concrete acties. 

 

Wil je graag meer weten? 

Anke Inghelbrecht - beleidsmedewerker Armoede, Integratie en Gelijke kansen - 

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

 

Koksijde is een regenbooggemeente 

Op 17 mei 1990 schrapte de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit officieel van de 

internationaal gehanteerde lijst van ziekten, de International Classification of Diseases. Tot dan stond 

homoseksualiteit op die lijst als geestesziekte.  

 

Stip 17 mei aan in je agenda 

Sinds 2003 wordt naar aanleiding van deze schrapping IDAHOT (Internationale dag tegen homofobie en 

transfobie) gehouden. Telkens op 17 mei. Steeds meer landen organiseren activiteiten voor seksuele- en 

genderdiversiteit. Zo hingen op 17 mei 2018 maar liefst 99 % van de Vlaamse en Brusselse gemeenten 

een regenboogvlag uit. En ook dit jaar mag je je verwachten aan heel wat regenboogkleuren op straat. 

 

Regenboogvlag als symbool 

Tussen 13 en 20 mei hangt de regenboogvlag uit aan een aantal gebouwen. En wappert die ook op de 

Hoge Blekker, een krachtig statement. Deze maand vind je in de bibliotheek een selectie van zowel 

boeken als films rond dit thema. En er is nog meer. Koksijde onderneemt stappen om het 

regenboogcharter te ondertekenen en engageert zich om een lokaal regenboogbeleid uit te werken. 

Zo streeft Koksijde elke dag opnieuw naar een gemeente waar iedereen zich goed voelt en gelukkig is. 

Koksijde. Jouw geluk. Onze passie. 

 

Wil je meer weten? Of zit je met vragen? 

Regenbooghuis West-Vlaanderen - www.rebuswvl.be - 059 43 96 17 

Beeld: regenboogvlag 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:anke.inghelbrecht@koksijde.be
http://www.rebuswvl.be/
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Papieren geboorte- of huwelijksakte verdwijnt 

De papieren geboorte- of huwelijksakte maakt plaats voor de digitale akte, opgeslagen in een centrale 

databank. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal de aktes in de toekomst ook alleen elektronisch 

ondertekenen. Die verandering ging officieel in op zondag 31 maart, maar wordt in de praktijk vanaf 

maandag 1 april toegepast. 

 

Het zal even wennen zijn voor de ambtenaren op het gemeentehuis. Bij een geboorte, naamsverandering 

of huwelijk komt er geen balpen meer aan te pas. Met hun elektronische identiteitskaart ondertekenen 

ambtenaren van de burgerlijke stand elektronisch de akte. Burgers moeten niet langer zelf hun 

handtekening zetten, die van de ambtenaar volstaat. 

 

Info: 058 53 30 30 – bevolking@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:bevolking@koksijde.be
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Commissie voor Ruimtelijke Ordening zoekt leden 

Deze commissie (ook Gecoro genoemd) geeft advies aan de gemeenteraad over ruimtelijke ordening.  

De nieuwe Gecoro bestaat uit vijf deskundigen inzake ruimtelijke ordening en acht vertegenwoordigers 

van verenigingen: 

2 afgevaardigden uit milieu- en natuurverenigingen 

2 afgevaardigden uit verenigingen van handelaars 

1 afgevaardigde uit verenigingen van landbouwers 

1 afgevaardigde uit verenigingen van werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van 

handelaars of landbouwers) 

2 afgevaardigden uit CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen) 

 

Vertegenwoordigers van verenigingen moeten naar voor worden geschoven door de vereniging. Elke 

vereniging moet een mannelijke en een vrouwelijke kandidaat afvaardigen. Bij de aanstelling wordt dan 

bepaald welke van de twee effectief lid wordt en welke plaatsvervanger. Voor deskundigen geldt deze 

voorwaarde niet omdat zij zich persoonlijk kandidaat stellen, zonder plaatsvervanger. 

Stop bij je kandidatuur een motivatie met daarin je interesse voor Koksijde in het algemeen en voor de 

ruimtelijke ordening in het bijzonder. Ben je een deskundige? Vermeld dan wat je tot deskundige maakt 

(bv. werkervaring of studies). 

 

Kandidaat?  

Dien dan je aanvraag in tegen vrijdag 24 mei bij het college van burgemeester en schepenen (Zeelaan 

303, 8670 Koksijde). 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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NIEUW: online portaal voor opvolging van je afvalcontainers  

Gebruik je ook al een container om je restafval en gft aan te bieden? Ga dan na hoeveel afval je 

aangeboden hebt en welk saldo nog op je rekening staat via een persoonlijk online portaal. Op termijn 

kan je hier ook je betalingsuitnodigingen digitaal opvragen en raadplegen of je saldo 

aanzuiveren/verhogen.  

 

Hoe meld je je aan? 

Surf naar https://ivvo.mob-it.be en maak je account aan via je elektronische identiteitskaart. 

 

Info: klantendienst IVVO: info@ivvo.be - 057 21 41 60. 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

https://ivvo.mob-it.be/
mailto:info@ivvo.be
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Jeroen Hillewaere, 25 jaar dirigent van Koninklijke 
Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke 

“Het is nooit te laat om muziek te leren en een instrument te bespelen” 

T-d: Jeroen, 25 jaar dirigent… proficiat! Een kinderdroom? 

Jeroen: “Als kind had ik andere dromen (lacht). Niet echt een kinderdroom dus. Muziek zat er altijd wel 

in, maar toch leerde ik pas notenleer vanaf mijn 11 jaar. De keuze om te gaan dirigeren - ik was toen net 

geen 30 - werd niet door mij, maar door het toenmalig bestuur gemaakt. Zij gaven de voorzet, het was 

aan mij om te scoren… Ondertussen ben ik wel heel dankbaar dat ik die functie al zo lang mag vervullen. 

Het is een belangrijk onderdeel van mijn leven.” 

 

T-d: Ben je gegroeid als dirigent? Pak je dingen anders aan dan vroeger?  

Jeroen: “Zeker en vast. Door de jaren heen leer je de muzikanten en de instrumentengroepen door en 

door kennen. Het is de kunst om iedereen naar een hoger niveau te brengen. Vergeet niet dat het bijna 

allemaal liefhebbers zijn, geen professionals. Iemand een schouderklopje of een compliment geven na 

een optreden, doet hen stralen. Daar doe ik het voor.” 

 

T-d: Welke eigenschappen moet een goeie muzikant hebben?  

Jeroen: “Veel kunnen verdragen van de chef (lacht)! Nee, serieus. Enthousiasme, gedrevenheid, 

volharding, wilskracht, humor, vlot noten kunnen lezen en een fijn muzikaal oor… Goesting ook! En als je 

in een harmonie of band speelt: luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid en graag in de bende zijn.” 

 

T-d: Heb je nog zenuwen voor een optreden?  

Jeroen: “Zenuwen niet, gezonde stress wel. Ik heb van nature uit niet echt zenuwen om op een podium 

te staan, integendeel. Op dat podium staan en met muziek bezig zijn, geeft me een enorme boost. Dat 

kan muzikaal zijn, maar ook met toneel of een schoolfeest. En als dat dan met de muzikanten van onze 

harmonie is, geeft dat een enorme voldoening. Bovendien zie ik ook niet veel van het publiek, hé. Het 

publiek ziet mij natuurlijk wel van mijn schoonste kant (Haha!).” 

 

T-d: Heb je nog toekomstdromen met de harmonie?  

Jeroen: “Tja,… doordoen zoals we bezig zijn. En hopen dat jonge mensen of mensen jong van hart de 

weg naar muziek én de harmonie blijven vinden. Het zou jammer zijn mochten fanfares en harmonieën 

verdwijnen uit het straatbeeld. Dit is toch wel een stuk cultureel erfgoed. Dus een oproep aan alle lezers: 

het is nooit te laat om muziek te leren en een instrument te bespelen. Allen daarheen!” 
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Lenteconcert 
Wil je de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke live aan het werk zien?  

Ga dan naar hun lenteconcert. Afspraak op zaterdag 11 mei. Het thema dit jaar is: 25 jaar dirigent.  

De harmonie speelt muziekwerken die de voorbije 25 jaar aan bod kwamen. 

 

Praktisch 

Datum: zaterdag 11 mei 

Uur: 20 uur 

Locatie: Feestzaal Witte Burg in Oostduinkerke 

Prijs: 7 euro 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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David Galle gaat er écht over 

David Galle is stilaan een vaste waarde in de Vlaamse comedyscène. Hij houdt al jaren de 

echte stand-uptraditie in ere. Hij speelde al diverse rollen op televisie (Bevergem) en schrijft 

momenteel met o.a. Freddy De Vadder aan een nieuwe reeks. Nu is hij voor de eerste keer te 

gast in cultuurcentrum CasinoKoksijde op zaterdag 4 mei om 20 uur. 

 

T-d: Je bent op zoek naar waar je grenzen liggen?  

Galle: “Ik heb het over de wereld waarin we leven. Ik ben opgegroeid in een jongensschool in West-

Vlaanderen met alléén maar witte mannekes. Maar de wereld loopt vol mensen van verschillende kleur 

en religie. En hoe ga je daarmee om? Iedereen heeft zijn eigen grenzen, kijk maar naar de #metoo 

hetze.... Al die mannen die denken van waar ligt de grens? Ze denken: ”Wacht,ik zal eens een sms 

sturen! Het gaat over: hoe voel je aan iemand waar de grens ligt?” 

 

T-d: Je brengt een voorprogramma mee. Maar dan anders dan anders? 

Galle: “Dat zal wel zijn. Zoe Bizoe brengt burlesque, met zo van die tsjoepen hé. En dat marcheert vrij 

goed. Ze doet aan een zeer vrouwelijke vorm van humor, ze gebruikt haar lichaam, haar sensualiteit. Het 

heeft iets krachtigs. De mensen zijn al goed opgewarmd tegen dat het aan mij is! (lacht) Ik wou eens 

iets anders dan een comedian in het voorprogramma. Ofwel is hij te goed en dat is nie goe! Ofwel heeft 

hij dezelfde thema’s, wat dan ook niet goed is. En nu is het een totaal ander concept.” 

 

Praktisch 

David Galle gaat op zoek naar grenzen op zaterdag 4 mei om 20 uur. Tickets koop je voor 14 euro. 

Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestel je ticket via www.casinokoksijde.be of  

058 53 29 99. 

 

Beeld: David Galle © Sammy Slabbinck 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.casinokoksijde.be/
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Uptempo country uit Vlaanderen 

Op hun nieuwste album Riverside Hotel gooien Bjorn Eriksson (The Broken Circle Breakdown 

band) en Nathalie Delcroix (Laïs) het muzikale roer om. De sfeer van het zuiden van de 

Verenigde staten blijft behouden, maar een stuk dansbaarder en zwieriger dan vroeger. 

Vrijdag 10 mei in het c.c. CasinoKoksijde.  

 

“De komende optredens gaan uptempo zijn, met muziekstijlen zoals cajun waarmee we een soort 

trancegevoel opwekken en een groot feest ontketenen.” Bjorn Eriksson 

 

Mis je kans niet om deze band live te zien, want na deze tournee vliegt Eriksson Delcroix voor enkele 

jaren in de koelkast. 

 

Praktisch 

Eriksson Delcroix treedt op vrijdag 10 mei op om 20 uur. Tickets kosten 16 euro. Jonger dan 26 jaar? 

Dan kost een ticket 13 euro. Bestel je ticket via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

Foto ©Sara Anke 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.casinokoksijde.be/
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Leer creatief schrijven of luister naar een lezing over sterke 
vrouwen  

Op zondag 19 mei nodigt NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum Jennifer Vrielinck uit voor een 

auteurslezing en een workshop. 

Met Ondine zette Jennifer Vrielinck een krachtig debuut neer. Een verhaal over sterke vrouwen, afwezige 

mannen en de zee. Die sterke vrouwen in de visserij, daarover gaat de auteurslezing. De daaropvolgende 

workshop focust op creatief schrijven over de zee. Je mag gerust één van beide onderdelen volgen. Of 

allebei. Jij kiest. Wil je je alvast inlezen? Ondine is te koop in de museumshop.  

 

Wie is Ondine? 

Soms rustig kabbelend, soms wild uitbrekend beweegt Ondine zich door het leven. Als visserskind groeit 

ze op tussen de golven en de gespierde caféverhalen, maar dat stilt haar honger naar het leven niet. In 

het binnenland leert ze de liefde kennen in al haar facetten, maar gaandeweg beseft ze dat geen enkele 

man haar geluk bepaalt. Dan is er alleen nog zij... en de zee. 

 

Praktisch 

De lezing duurt van 14.30 tot 15.30 uur en kost 5 euro per persoon. De workshop creatief schrijven 

duurt van 16 tot 17.30 uur en kost ook 5 euro per persoon. Wie zowel aan de lezing als aan de workshop 

deelneemt, betaalt 10 euro. Koffiepauze inbegrepen. 

 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt. Via 058 51 24 68 of onthaal@navigomuseum.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:onthaal@navigomuseum.be
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Week van de Opvoeding: eerste hulp bij kinderen, weg met 
examenstress en springplezier voor jong en oud 

Hoe pas je eerste hulp bij kinderen toe? 

Van alledaagse voorvallen zoals een bijensteek of een schaafwond. Tot ernstigere verwondingen als een 

breuk of een snijwonde. En zelfs reanimatietechnieken. Hopelijk heb je die kennis niet nodig, maar als 

het ooit voorvalt, heb je de bagage wel. 

Iedereen is welkom: (groot)ouders, mensen uit de zorgsector, kinderbegeleiders en jongeren uit 

jeugdverenigingen.  

Op vrijdag 17 mei organiseert het Huis van het Kind een opleiding Eerste Hulp bij kinderen. 

Deze opleiding is gratis en vindt plaats in zaal Witte Burg in Oostduinkerke. Het begint om 19.30 uur. Wie 

wil, krijgt een attest na de opleiding. Schrijf je in nu via huisvanhetkind@koksijde.be.  

 

Weg met examenstress 

Leef je nog één keer uit vlak voor de examens. En dat op één van de allergrootste hindernissenparcours 

die er zijn. Wat denk je van de Air Slide van 150 meter? De Knock-out race en de Light Run? Of een 

stormbaan? Vergeet je handdoek niet voor het schuimbad. Of je coolness voor de chill-ruimte met bar. 

Kom op 25 mei tussen 17 en 20 uur naar het plein in de Dorpsstraat 19 in Oostduinkerke-Dorp. En 

breng je vrienden mee. Bovendien is alles gratis.  

 

Springplezier voor jong en oud(er)  

Het plein naast De Speelplekke wordt op zaterdag 25 mei omgetoverd tot een springparadijs. Alle 

lagereschoolkinderen (6 tot 12 jaar) zijn welkom tussen 14 en 17 uur.  

Maak in verschillende kraampjes kennis met het activiteitenaanbod voor de komende zomer. 

Opgepast: kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassene. En vergeet je handdoek niet.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:huisvanhetkind@koksijde.be
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Ontdek de verhalen van onze overledenen – week van de 
begraafplaatsen 25 mei-2 juni 

Een begraafplaats is een plek vol verhalen. Verhalen over de geschiedenis van de begraafplaats en over 

de vaak prachtige grafmonumenten. Verhalen over de mensen die er begraven zijn. Unieke verhalen over 

liefde én over afscheid.  

Koksijde heeft een rijk en gevarieerd funerair erfgoed. Voor de vier Koksijdse begraafplaatsen en 

kerkhoven werden vier unieke rondleidingen uitgewerkt. Onze ervaren K-ambassadeurs vertellen je de 

verhalen van onze overledenen. Mis deze kans niet. En het is bovendien gratis. 

 

Praktisch: 

Zaterdag 25 mei – 16 uur: Britse militaire begraafplaats Koksijde (R. Vandammestraat)  

Zondag 26 mei – 10.30 uur: Kerkhof Koksijde (Kerkstraat 30) 

Zaterdag 1 juni – 16 uur: Begraafplaats Oostduinkerke (André Geryllaan 5) 

Zondag 2 juni – 10 uur: Kerkhof Wulpen (Dorpsplaats)  

De Week van de Begraafplaatsen (25 mei tot 2 juni) is een Europees initiatief van de ASCE, de 

Association of Significant Cemeteries in Europe. De ASCE heeft als doel de Europese begraafplaatsen 

onder de aandacht te brengen als fundamenteel onderdeel van ons erfgoed.  

 

Inschrijven en meer info: dienst Cultuur & Erfgoed - cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40  

Voor de rondleidingen van 25 en 26 mei: inschrijven uiterlijk 24 mei.  

Voor de rondleidingen van 1 en 2 juni: inschrijven uiterlijk 31 mei.  

 

 

 

 

 

 

mailto:cultuur@koksijde.be
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Loop mee in de strijd tegen kanker 

Levensloop is een initiatief van de Stichting tegen Kanker om fondsen te werven voor 

wetenschappelijk kankeronderzoek. Ondertussen is Levensloop Koksijde al aan haar zesde 

editie toe. 

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni wordt het Sportpark van Koksijde omgetoverd tot een wandel- en 

loopparadijs. Tientallen teams zetten zich 24 uur lang in om extra geld in te zamelen in de strijd tegen 

kanker. Op vrijdag 8 februari vond de kick-off al plaats. Het startsein voor heel wat teams en comités om 

geld in te zamelen. Wil je zelf iets bijdragen of wil je meer informatie? Lees zeker verder. 

 

Programma 

Levensloop Koksijde gaat van start op zaterdag 1 juni om 15 uur. De openingsceremonie wordt feestelijk 

opgeluisterd door de Harmonie van de Brandweer. Om 22 uur vindt de kaarsenceremonie plaats, 

waarmee we mensen herdenken die de strijd niet haalden. Ook na de kaarsenceremonie gaat Levensloop 

verder en vult The Gate het podium met stevige rock- en popmuziek. Daarna palmen verschillende 

Koksijdse dj’s de hele nacht het podium in. Zondag 2 juni gaat het event onverstoord verder en om 15 

uur sluit Jong El Fuerte Levensloop af.  

 

Zelf geconfronteerd? 

Ben je zelf geconfronteerd met kanker? Dan ben je een vechter en VIP op Levensloop. Registreer je via 

www.levensloop.be en klik door naar Levensloop KOKSIJDE. Tijdens de tweedaagse zal het 

Levensloopteam je extra in de watten leggen.  

 

Neem deel als team 

Heb je een bedrijf of organisatie? En zoek je een leuke activiteit voor jou en je collega’s? Maak je deel uit 

van een vereniging en wil je samen met je andere leden iets betekenen voor de Stichting tegen Kanker? 

Heb je een vriend, een vriendin of een familielid die getroffen is door kanker? Maak het verschil en vorm 

een team.  

Hoe? Surf naar www.levensloop.be, stuur een mail naar koksijde@levensloop.be of bel naar 0498 64 10 

97 (Frederique Louis).  

 

Wil je meehelpen? 

Het comité heeft jouw hulp dubbel en dik nodig. Mensen die de handen uit de mouwen steken, zijn meer 

dan welkom. Info en onthaal, kassa, hulp bij opbouw en/of afbouw of opkuis. Geef je naam door via 

koksijde@levensloop.be. En maak deel uit van een sterk vrijwilligersteam.  

 

Financieel steunen? 

Je kan ook Levensloop Koksijde financieel steunen met een gift (aftrekbaar vanaf 40 euro). Stort jouw 

bijdrage op rekeningnummer BE09 0689 0005 6357. 
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Daarnaast kan je ook financieel steunen door een kaarsenzakje te kopen. Koop je kaarsenzakje of 

reserveer jouw exemplaar op de www.levensloop.be. Zet er je naam, wens, boodschap of tekening op 

voor een vechter die jou na aan het hart ligt. Een kaarsenzakje kost 5 euro en wordt tijdens de 

kaarsenceremonie opengezet. 

 

Wil je sponsoren met je bedrijf? 

Levensloop Koksijde biedt interessante sponsorpakketten aan. Contacteer de organisatoren via 

koksijde@levensloop.be en zij bezorgen je vrijblijvend het sponsordossier. 

 

Info: www.levensloop.be – koksijde@levensloop.be – 0498 64 10 97 

Beeld ©Pepaslife Creations 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.levensloop.be/
mailto:koksijde@levensloop.be
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Abdijmuseum: nieuwe expo, cisterciënzerkroniek en 
succesvolle activiteitenreeks 

De expo 'Bouwen voor de eeuwigheid' komt eraan in juni 

In deze expo spit het museum de bouwgeschiedenis van de Duinenabdij uit. Het gaat op zoek naar de 

sporen van de bouwabten en de vele ambachtslui.  

Door hun betrokkenheid en hun geloof in een wereldbeeld, hebben ze bergen verzet. Letterlijk en 

figuurlijk. En dat ging gepaard met enorme risico’s. Hoewel hun verhaal ook voor grote delen verborgen 

blijft in de mist van de geschiedenis, is één ding wel duidelijk. De abdijgemeenschap van Ten Duinen had 

één doel: bouwen voor de eeuwigheid. Na je bezoek aan deze expo weet je hoe dicht het middeleeuwse 

bouwbedrijf bij dat van nu aanleunt. 

Maquettekunst 

Een van de hoogtepunten is ongetwijfeld de abdij in... LEGO® blokjes. De artiesten van Amazings zullen 

jong en oud hiermee verrassen. Ook kunstenaar Rob Buelens toont je in deze tentoonstelling een 

collectie van zijn geweldige maquettes.  

Je ziet hoe minuscule mannetjes aan vindingrijke constructies werken. Vanuit een ander perspectief kijk 

je naar 'mensen' die met een zelfde gedrevenheid dezelfde dromen en doelstellingen najagen.  

Deze expo over de bouwgeschiedenis van de abdij opent voor het grote publiek op 22 juni en zal lopen 

tot 5 januari. Binnenkort meer! 

 

Cisterciënzerkroniek door Albertus Miraeus: een aanwinst voor het Abdijmuseum 

Albertus Miraeus is in de 17de eeuwse geschiedschrijving een naam als een klok. Hij publiceerde een hele 

reeks oorkonden uit allerlei overheids- en abdijarchieven. Indrukwekkende boeken die nog altijd gebruikt 

worden. Minder bekend is dat deze kanunnik, humanist en filoloog (1573-1640) ook een kroniek schreef 

over het ontstaan en de groei van de cisterciënzerorde. En daarin komt uiteraard ook de Duinenabdij aan 

bod. 

Op een veiling kocht het gemeentebestuur van Koksijde een exemplaar van Miraeus’ Chronicon 

Cisterciensis oridinis, gedrukt in Keulen in 1614. Vanaf pagina 96 wordt het ontstaan van de Duinenabdij 

behandeld. Miraeus verwijst naar de indrukwekkende gebouwen en de vermaarde bibliotheek… van 

weleer.  

Het boekje brengt inhoudelijk misschien niet veel bij, maar het toont hoe men in de 17de eeuw de 

Duinenabdij zag. En op welke delen van de geschiedenis de klemtoon werd gelegd. Tussen haakjes: 

Idesbald wordt niet eens genoemd. Voor de historiografie van de Koksijdse abdij is het boekje alvast een 

mooie aanwinst.  

 

Activiteitenreeks Ruïnes, bouwstenen van de tijd boekt succes 

Het Abdijmuseum en Monumentenwacht organiseren activiteiten over het koesteren, het behoud, het 
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beheer en de ontsluiting van ruïnes. Om zo een groter draagvlak te bekomen voor deze stille, kwetsbare 

getuigen van de tijd. Elke erfgoedfan is welkom. 

De activiteit in het Abdijmuseum op 4 april was alvast volledig volzet.  

Volgende bijeenkomsten: 16 mei (ruïnes Sint-Baafsabdij, Gent - volzet), 6 juni (kasteelruïne Ter Elst, 

Duffel), 15 juni (Prinsenkasteel, Grimbergen). Alle info over deze lezingen vind je op www.tenduinen.be. 

 

Praktisch 

Elke activiteit is gratis toegankelijk. Inschrijven wel verplicht. Stuur ten laatste drie dagen vóór elke 

activiteit een mail naar abdijmuseum@koksijde.be. Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer en met 

hoeveel personen je zal aanwezig zijn. Pas na het ontvangen van een positieve bevestigingsmail ben je 

zeker van je deelname. 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.tenduinen.be/
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:info@tenduinen.be
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Koksijde bouwt met LEGO® blokjes 

Iedereen kent het beroemde LEGO® blokje. Wie heeft er nog nooit iets gebouwd met deze 

blokjes? Het iconische speelgoed laat al meer dan zestig jaar de harten van jong en oud 

sneller kloppen. Deze zomer staat Koksijde in het teken van het LEGO® blokje. 

 

Meer dan 800m² bouwplezier 

Het cultureel centrum CasinoKoksijde wordt deze zomer omgetoverd in een magische wereld vol  LEGO® 

blokjes. Tienduizenden blokjes overspoelen je met kunst, fun en humor. Koksijde werkt hiervoor samen 

met Amazings. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in kunstwerken en evenementen opgebouwd rond het 

beroemde speelgoed.  

 

Bouwen voor de eeuwigheid 

Ontdek de unieke expo Bouwen voor de eeuwigheid in het Abdijmuseum Ten Duinen vanaf 21 juni. Het 

schaalmodel van de Duinenabdij volledig gemaakt met LEGO® blokjes is de absolute blikvanger. 

Speciaal aandenken 

Ben je op zoek naar een exclusief aandenken van Koksijde? Amazings stelde verschillende tafereeltjes in 

LEGO® blokjes samen op maat van onze badplaats. De makes & takes van o.a. een golfer, het strand, 

een garnaalvisser te paard of een surfer worden zeker en vast collectorsitems. Verzamel ze allemaal. 

 

De Meeuwen 

In galerie Welnis brengt Amazings de zee naar binnen met het werk De Meeuwen. Dit bouwsel bestaat uit 

48.000 LEGO® blokjes. Een kunstwerk dat zowel 2D als 3D combineert.  

 

Ga zelf aan de slag 

Kruip zelf in de huid van een architect en ga aan de slag met duizenden LEGO® blokjes in het 

cultuurcentrum CasinoKoksijde. Voor de allerkleinsten is er een aparte DUPLO®-zone.   

 

Praktisch 

Openingsuren: van 12 juli tot en met 25 augustus, dagelijks (behalve op donderdag) van 14 tot 18 uur. 

Toegangsprijzen: gratis voor kinderen jonger dan 4 jaar. Vanaf 4 jaar: 5 euro per persoon. Locatie: c.c. 

CasinoKoksijde, Casinoplein 11, 8670 Koksijde 

 

Info: Toerisme Koksijde-Oostduinkerke, Zeelaan 303, Koksijde - 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be – 

www.visitkoksijde.be 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Koksijde sportief 

Ouder dan 60 jaar? Kom dan naar de sportdag 

Een sportieve dag voor 60-plussers: sporten op eigen tempo, kennismaken met iets nieuws, vertrouwde 

medesporters ontmoeten of nieuwe mensen leren kennen. Wees er bij op deze sportieve en uiterst 

gezellige dag. Beweging, maar zeker ook plezier en gezelligheid staan centraal. 

Deelnemen kost 5 euro, sportverzekering, koffiepauzes en broodjeslunch inbegrepen.  

Noteer dus donderdag 16 mei nu al in je agenda. 

Inschrijven bij de sportdienst via 058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be.  

 
Opvang nodig in de zomer? Bekijk snel het aanbod 

Ook deze zomer biedt de gemeente Koksijde weer heel wat opvangmogelijkheden en kampen aan voor 

kinderen van 2,5 tot 18 jaar. Een kunstkamp, een avonturenkamp, sportkampen, speelpleinwerking, 

Summerfun, golfstages en zomeravonturen in de Speelplekke. Vervelen is geen optie.  

De inschrijvingen zijn al gestart. Bekijk dus snel het volledige aanbod in de flyer (meegegeven via 

school) of op www.koksijde.be/webshop.  

 

Basketjongeren nemen het tegen elkaar op in een internationaal tornooi 

De Belgian Coast Challenge is een internationaal basketbaltornooi voor U10, U12 en U14. Basketbalclub 

Koksijde wil haar eigen spelers een unieke sportieve ervaring geven. En een vriendschappelijke 

ontmoeting met spelers van verschillende nationaliteiten. Voor de liefhebbers van jeugdbasketbal is dit 

tornooi een aanrader. Want er zakken heel interessante ploegen af: Stuttgart Eagles (D/VS), Flex team 

Kaiserslautern (D/VS), High five Tilburg (Nl), Walferdange (Lux), Centre de formation Liège basket, Dino 

Brussels en Bavi Gent om er maar enkele te noemen. In totaal nemen 25 teams deel. 
Praktisch 

De Belgian Coast Challenge vindt plaats in het weekend van 18 en 19 mei. Er wordt zowel op zaterdag 

als op zondag gespeeld in de sporthallen van Koksijde én Oostduinkerke van 8.45 tot 20.45 uur (op 

zondag tot 18 uur). De toegang is gratis (inwoners van Koksijde mogen trouwens altijd gratis binnen bij 

alle thuiswedstrijden). 

 

Damesploeg BBC Koksijde neemt afscheid  

Op zaterdag 27 april speelde de damesploeg van BBC Koksijde haar laatste wedstrijd.  

Een vriendschappelijke wedstrijd tussen de huidige damesploeg en een selectie van oud-speelsters van 

BBC Koksijde. De opvolging bij de meisjes (U10, U12, U14 en U16) komt er zeker aan, maar BBC 

Koksijde wil de jongeren de tijd gunnen om zich te ontwikkelen. 

Heel wat ex-speelsters, coaches, supporters en sympathisanten zwaaiden de damesploeg uit.  

Een emotioneel moment, want na 46 jaar onafgebroken damesbasket, gaat de stekker er op 

seniorenniveau eventjes uit. 

 

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/webshop
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Eerste boksgala in Koksijde 

Op zaterdag 25 mei organiseert de Koksijdse Boksclub voor het eerst een boksgala met een 10-tal 

kampen. Naast een reeks ervaren boksers treden ook enkele Koksijdenaars aan voor hun allereerste 

bokskamp. Sfeer verzekerd. Toeschouwers meer dan welkom.  

Place to be: Sporthal Koksijde-Dorp, start om 20 uur.  

Info: boksschool.koksijde@gmail.com 

 
Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Activiteiten in het Duinenhuis 
Voordracht over ruimteweer – Op vrijdag 3 mei om 19.30 uur. Stefaan Poedts bespreekt storingen en 

veranderingen op de zon en in de zonnewind, de magnetosfeer, de iono- en thermosfeer die satelliet-

operaties, communicatie- en navigatiesystemen kunnen onderbreken. Organisatie: i.s.m. De 

Sterrenjutters Koksijde. Prijs: 4 euro (leden), inwoners Koksijde + gidsen Duinenhuis, 5 euro (niet 

leden). Inschrijven via info@desterrenjutters.be 

 

Geleide strandwandeling van Sint-André tot Duinenhuis – Op zondag 5 mei om 10 uur. Met 

natuurgids Johan Depotter. Start: parking Sint-André Oostduinkerke/einde G. Scottlaan.  

Gratis deelname. Niet nodig om vooraf in te schrijven. 

 

Week van de Zee: natuurzeep en zeezoutscrub – Op zaterdag 11 mei van 10 tot 12 uur – 

doorlopend. Met natuurlijke ingrediënten maak je een huid- en milieuvriendelijk geschenkje voor 

Moederdag. Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde. Info: duinenhuis@koksijde.be of  

058 52 48 17.  

 

Geleide duinenwandeling in Koksijde – Op zondag 12 mei om 14 uur. Een leerrijke wandeling in de 

Schipgatduinen over het ontstaan van zeereepduinen. Met natuurgids Luc De Prycker. Start: parking 

Elisabethplein, Koksijde-Bad. Gratis deelname, niet nodig om vooraf in te schrijven.  

 

Workshop Het groene huishouden – Op dinsdag 14 mei van 19 tot 22 uur. Maak zelf afwasmiddel, 

handzeep en allesreiniger op basis van natuurlijke ingrediënten. Lesgever: herborist Katrien Bonnez. 

Organisatie: i.s.m. VormingPlus Westhoek. Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde. Prijs: 15 euro 

(standaardprijs) en 12 euro (voordeeltarief). Inschrijven vóór 7 mei via www.vormingplusow.be of  

059 50 39 52 (aantal deelnemers beperkt). 

 

Lezing Duurzame en ethische mode, is dat mogelijk? – Op donderdag 16 mei van 19 tot 21.30 uur. 

Spreker: Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne. Organisatie: i.s.m. VormingPlus. 

Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde. Prijs: 5 euro (incl. drankje). Inschrijven vóór 12 mei via 

www.vormingplusow.be of 059 50 39 52 (max. 35 deelnemers). 

 

Interactieve lezing Vegetarisch koken: wegwijs in producten en ideeën van de vegetarische 

keuken – Op dinsdag 21 mei om 19 uur. Omschakelen roept tal van vragen op. Krijg inzicht in 

(on)gekende basisbegrippen, ingrediënten en ideeën. Lesgever: Peter Vermeersch. Organisatie: i.s.m. 

VormingPlus. Afspraak: Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde. Gratis deelname. Inschrijven vóór 14 mei 

via www.vormingplusow.be of 059 50 39 52 (max. 35 deelnemers). 

 

Basiscursus vegetarisch koken – Op dinsdag 28 mei, 4 en 11 juni telkens om 19 uur.  Driedelige 

mailto:info@desterrenjutters.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
http://www.vormingplusow.be/
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lessenreeks: voedzame en toegankelijke bereidingen voor de dagelijkse gezinskeuken met 

seizoeningrediënten, allerlei graansoorten, verse en gedroogde kruiden, plantaardige eiwitten en oliën. 

Zowel voor beginners als gevorderden. Lesgever: Peter Vermeersch. Organisatie: i.s.m. VormingPlus in 

Duinenhuis, Bettystraat 7 Koksijde. Prijs 3 lessen, incl. de vegetarische maaltijd die tijdens de lessen 

gedegusteerd wordt: 75 euro (standaardprijs); 62,50 euro (voordeeltarief). Inschrijven vóór 22 mei via 

www.vormingplusow.be of 059 50 39 52 (max. 15 deelnemers). 

 

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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Bib-nieuws 

Leer je (klein)kind sneller lezen 

De bib heeft een groot aanbod aan knisperboekjes, knuffelboekjes, stoffen en kartonnen boekjes. Ontdek 

tijdens de Boekstartdag op zaterdag 18 mei heel de dag lang deze superleuke boekjes, speciaal voor 

baby’s en peuters van 0 tot 2,5 jaar. 

Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken, liedjes en verhalen leren sneller lezen. En 

samen in een boekje kijken, is ook gewoon tof. 

 

Ontdek alles over e-readers 

Wist je dat je in de bibliotheek gratis e-readers en e-boeken kan ontlenen? Ondertussen heeft de bib al 

14 e-readers en 600 e-boeken.  

Nog nooit met een e-reader gewerkt? Volg op maandag 20 mei of zaterdag 25 mei een gratis workshop 

in de bibliotheek. En ontdek er alles over. Lettertype vergroten of de helderheid aanpassen? Je leert hoe 

dat moet. In de workshop kom je ook te weten hoe je een e-reader ontleent en welke e-boeken er zijn.  

De workshops vinden plaats op maandag 20 mei tussen 14 en 15 uur of zaterdag 25 mei tussen 10 en 11 

uur. Schrijf je in aan de balie van de bib of via bibactiviteiten@koksijde.be. 

 

Ben je een koopjesjager? 

En op zoek naar dat laatste boek, die speciale cd of vergeten dvd om je collectie aan te vullen? Kom dan 

naar de boekenverkoop van de bibliotheek. Boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen. Op vrijdag 17 mei van 

10 tot 12 uur en op zaterdag 18 mei van 10 tot 12 uur en 14 tot 17 uur. 

 

De Digidokters lossen je vragen op  

Heb je vragen over computers, tablets of smartphones? Stel ze aan de Digidokters op zaterdag 11 mei, 

tussen 10 en 12 uur. Vragen stuur je vooraf door via het formulier op de website van de bibliotheek. Zo 

kunnen de Digidokters zich voorbereiden op je vragen. 

 

Bib gesloten op feestdagen 

Op woensdag 1 mei 2019 en donderdag 30 mei 2019 is de bibliotheek gesloten. 

 

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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De nieuwsjes van het Sociaal Huis Koksijde 

Ontmoet mensen uit je buurt 

Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Kom dan naar de koffienamiddagen. Op gelijkaardige 

momenten leerden veel mensen, die dicht van elkaar wonen, elkaar kennen.  

Senioren uit Koksijde-Bad: vrijdag 3 mei in de W. Elsschotzaal (boven de bibliotheek) 

Senioren uit Koksijde-Dorp: vrijdag 24 mei in ’t Oud Schooltje (Kerkstraat) 

De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. 

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

 

Ook als mantelzorger moet je er eens uit 

Ben je als mantelzorger op zoek naar een beetje tijd voor jezelf? Wil je graag eens een ontspannende 

activiteit doen buitenshuis, maar kan je je hulpbehoevende niet alleen laten? 

Dan is NOAH dagverzorging van Familiehulp de oplossing. Voor deze kleinschalige dagopvang vond 

Familiehulp onderdak in de assistentiewoningen Doornhuys (tegenover wzc Dunecluze). Oudere personen 

met een zorgbehoefte brengen er in een huiselijke omgeving een gezellige dag door. Familiehulp koos de 

naam NOAH, wat staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht, Huiselijkheid. 

Charlotte Bossuyt, zorgpartner van Familiehulp, geeft uitleg over dit nieuwe dagcentrum in het 

mantelzorgcafé van maandag 6 mei. Afspraak om 14 uur in zaal De Brug (Sociaal Huis). 

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

 

Hoe vind je je weg in de online wereld? 

Steeds meer bankfilialen sluiten hun deuren. Loketten van de overheid zijn minder lang open. En heel 

wat zaken regel je met één klik via je smartphone of tablet.  

Thuisbankieren, online shoppen, je persoonlijk profiel bij de overheid updaten of je belastingsaangifte 

doen? Stuk voor stuk online diensten die je leven gemakkelijker maken. Daarom biedt de 

Seniorenadviesraad (SAR) cursussen aan die dicht aanleunen bij de nieuwe trends in onze samenleving. 

Veilig online bankieren via de app of website van jouw bank, e-loket, Tax-on-Web, online kopen, je 

digitale identiteit beschermen (wachtwoorden, profielen en accounts beheren),… 

Al deze onderwerpen - en nog veel meer - komen aan bod in de cursus.  

Praktisch 

De lessen vinden plaats in het Sociaal Huis van Koksijde (zaal De Brug). Telkens op 

woensdagvoormiddag van 8.30 tot 11.30 uur. Van 8 mei tot 12 juni. Het inschrijvingsgeld bedraagt 35 

euro. Breng je eigen smartphone of tablet mee. Deze cursus volg je zowel met iOS (iPad/iPhone) als 

Android. 

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

42.  

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

 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Ontdek de wonderen van sociale media 

De seniorenadviesraad (SAR) presenteert een infonamiddag over sociale media. Marie Godderis (dienst 

ComOP) en Katrien Hellinckx (dienst Toerisme) houden een boeiende uiteenzetting over de 

mogelijkheden van sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Ze laten je ermee kennismaken en 

tonen wat je ermee doet. Ook lichten ze kort het sociale mediabeleid van onze gemeente toe. 

 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op maandag 13 mei om 14 uur. Locatie: c.c. CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11 

in Koksijde. De toegang bedraagt 2 euro, drankje inbegrepen. 

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

 

Praatcafé voor anderstalige senioren 

Een taal leer je pas echt goed als je ze ook spreekt. Daarom organiseert het Sociaal Huis, op advies van 

de Seniorenadviesraad, Nederlandse lessen voor anderstalige senioren. Het schooljaar wordt afgesloten 

met een praatcafé. Het concept? Een gezellige ruimte waar iedereen Nederlands spreekt en samen aan 

tafel zit om te babbelen over bv. hobby’s, boeken of activiteiten. Het maakt eigenlijk niet uit.  

Neem deel als anderstalige senior om je Nederlands te verbeteren of als Nederlandstalige voor een fijne 

babbel. Ook senioren die nog weinig of geen Nederlands spreken, zijn van harte welkom. Tijdens deze 

namiddag zijn ook de leerkrachten Nederlands aanwezig. 

Het praatcafé vindt plaats op woensdag 22 mei van 13.30 tot 15 uur. Locatie: De Brug, Sociaal Huis 

Koksijde, Ter Duinenlaan 34. Schrijf je vooraf in. De toegang bedraagt 2 euro (voor een drankje en een 

versnapering). 

Info en inschrijven: katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be - Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34, 

Koksijde – 058 53 43 42 - www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

Nieuwe leden Seniorenadviesraad stellen zich voor 

Vlnr: Michel Cassiman, Jan Vanderhoeght, Greta Leye, Mia Doornaert, Judith Ranson, voorzitter Wilfried 

Heyvaert, Redgy Lambersy, schepen Ivan Van Cayseele, Willy Plaetevoet, Katleen Calcoen, Régine De 

Vlaminck, Libert Van Riet, Annie Vandenberghe, Wilfried Delanghe, Herwig Brieven, Marleen Denissen, 

Freddy Bockstael, Roger Claes, Yvon Perquy, Luc Tavernier, Veronique Coulier, Walter De Vroede, Fleur 

Mariman en Lieve Vanlangenhove. 

 

Ontbreken op de foto: 

Dany Asseman, Griet Ballieu, Hugo Bosmans, Casier Jeannine, Dominique Coene, Eugeen De Picker, Erna 

Deschepper, Andrea Dewaele, Marcel Gysel, Rita Maerten, Netje Donche, Delphine De Pillecyn,  

Hugo Van Eecke, Johny Vanheste. Foto stafvergadering SAR: © Michel Cassiman 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Internationaal jeugdkamp in Koksijde 

Voor jongeren van 11 en 12 jaar 

Jongeren uit Koksijde, Bad Schallerbach, Wanze en Konz leren elkaar kennen tijdens een jeugdkamp.  

Elk jaar trekken de deelnemers naar een andere verbroederingsgemeente. En dit jaar is Koksijde aan de 

beurt. De uitvalsbasis is La Rose de Sables.  

 

Het kamp vindt plaats van vrijdag 19 juli tot vrijdag 26 juli. Deze activiteiten staan zeker op het 

programma: golfinitiatie, surfinitiatie, Plopsaland, fotozoektocht, strandspelen en fortenbouw.  

Twee ervaren monitoren begeleiden de Koksijdse jongeren. De prijs bedraagt 175 euro (inclusief 

maaltijden, slaapgelegenheid, activiteiten en verplaatsing). 

Haast je, want de plaatsen zijn beperkt. 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Speciaal voor jongeren: ontdek Bad Schallerbach 
(Oostenrijk) en omgeving  

Bad Schallerbach is één van de verbroederingsgemeenten van Koksijde. Dit kuuroord ligt in een prachtig 

landschap omgeven door bergen. De laatste jaren heeft het zich ontwikkeld tot een toeristische 

trekpleister met heel wat aandacht voor avontuurlijke activiteiten. Een tropisch zwembad, het 

avonturenpark en de Salzkammergut, zijn maar een paar troeven van Bad Schallerbach. 

Ben je geboren tussen 1 januari 1995 en 31 december 2000? Dan is dit je kans om Bad Schallerbach te 

ontdekken. Neem deel aan een afwisselend sportief, cultureel en ontspannend programma van 11 tot 15 

september. De Jeugddienst van Koksijde helpt het programma uitwerken en één van de medewerkers 

gaat mee op begeleiding. 

 

Praktisch 

Deelnameprijs: 200 euro per persoon voor overnachting met ontbijt, maaltijden, busvervoer en 

activiteiten. Mail je gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) naar gcambier@telenet.be en schrijf een 

voorschot van 100 euro over op rekening BE85 1460 5535 4706 van het Jumelagecomité Koksijde als 

definitieve inschrijving. 

 

Info: Greta Cambier – gcambier@telenet.be – 058 52 04 61 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gezocht: deskundigen voor milieuraad 

De milieuraad bestaat uit vertegenwoordigers van milieu- en natuurverenigingen, beroepsgroepen, 

onderwijsinstellingen, andere adviesraden én een aantal onafhankelijke deskundigen.  

Ben je inwoner van Koksijde en heb je ervaring of kennis op het vlak van milieu? Heb je goede ideeën of 

toets je graag beleidsopties af? En wil je je engageren om het gemeentebestuur te adviseren? Stel je dan 

kandidaat. 

 

Bezorg vóór 23 mei je kandidatuur met motivatie aan de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling, 

Zeelaan 303, 8670 Koksijde of via milieu@koksijde.be. 

Meer info:  milieu@koksijde.be; 058 53 34 39. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Lokale Preventieraad zoekt leden 

De Preventieraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om voorstellen te doen over onveiligheid of het 

voorkomen van misdrijven binnen de gemeente. Deze raad brengt adviezen uit, zowel op vraag van de 

gemeente als op eigen initiatief. 

 

De Preventieraad formuleert adviezen en voorstellen over: 

• de analyse van criminaliteitsfenomenen 

• de omschrijving van de prioritaire problematieken en de wijze waarop die moeten worden 

aangepakt 

• de lopende of nog uit te bouwen sociale of politionele preventieprojecten op lokaal niveau 

• de evaluatie van de preventieprojecten op lokaal niveau 

• de informatieverstrekking aan en sensibilisering van het publiek 

 

De Preventieraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van lokale actoren die werken rond 

veiligheid en preventie en vergadert minstens één keer per jaar. 

 

Interesse om lid te worden? 

Neem dan contact op met de dienst Veiligheid en Preventie: 058 53 38 96 of 

stefanie.weerbrouck@koksijde.be.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Leer Nederlands tijdens de ABC-Kaffees 

In Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en De Panne organiseert Wintegratie maandelijks ABC-Kaffees.  

Iedereen die zin heeft om Nederlands te oefenen met de vrijwilligers is welkom. In Koksijde vindt het 

ABC-Kaffee elke woensdag plaats tussen 14.30 en 15.30 uur. Ofwel in jeugdhuis de PIT (Kursaallaan 28) 

ofwel in de Willem Elsschotzaal (Casinoplein 10, eerste verdieping van de bibliotheek). Info over de 

momenten vind je terug op www.wintegratie.be.  

ABC@WERK 

Ben je anderstalig en heb je zin om vrijwilligerswerk uit te voeren? Waar wacht je dan nog op? Via 

vrijwilligerswerk leer je heel wat nieuwe mensen kennen en oefen je ook je Nederlands. 

Info: Projectcoördinator Michèle Baeyaert - michele.baeyaert@koksijde.be - 0491 92 97 32 

Terug naar de inhoudstafel 
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Laat je woning in het oog houden 

En vraag afwezigheidstoezicht aan bij de dienst Veiligheid en Preventie.  

Zo wordt je woning in de gaten gehouden wanneer je tijdelijk afwezig bent (bv. op reis of een 

ziekenhuisopname). Dit toezicht gebeurt overdag door de gemeenschapswachten en 's nachts door de 

patrouilles van Politie Westkust. 

De maximale duur voor dit toezicht bedraagt twee maanden. En je moet het toezicht zeven dagen op 

voorhand aanvragen. Het aanvraag- of afwezigheidsformulier krijg je bij de dienst Veiligheid en Preventie 

of Politie Westkust. 

 

Info: 058 53 34 95 - jens.mares@koksijde.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Fietszoektocht “Woar ist?” 

Doe mee aan een leuke fietszoektocht langs autoluwe wegen. De tocht is ongeveer dertig km lang en 

voert je door Koksijde, Sint-Idesbald, Oostduinkerke en Wulpen. De zoektocht loopt nog tot 15 augustus. 

Vraag je startpakket in de cafetaria van tennisclub Koksijde (zeelaan 27, Koksijde) of in restaurant-

brasserie Wielrijdersrust Het Dorstige Hart (Dijk 33, Wulpen). 

Deelnemen kost 10 euro (incl. drankje). De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 31 augustus om 19.30 

uur. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Help! Mijn kind heeft reflux 

Heeft jouw kind last van reflux? Dan ben je niet alleen. Naar schatting 20 % van alle ouders 

consulteren een dokter in verband met refluxklachten bij hun pasgeboren kinderen. Reflux is 

dus nog altijd een hot topic.  

In haar boek SOS Reflux beschrijft Caroline Bouckenaere haar gevoelens toen ze worstelde met de 

opvoeding van haar baby’s die aan reflux leden. Ze zat gevangen tussen bezorgdheid, onzekerheid, hoop 

en vermoeidheid. Caroline geeft concrete informatie over de symptomen, mogelijke oorzaken, gevolgen, 

risico’s en behandelingen van reflux. Ze licht zowel de reguliere als alternatieve behandelingen toe.  

Dit boek geeft ondersteuning aan ouders en iedereen die te maken krijgt met reflux en/of huilbaby’s. 

Carolines eerste boek verscheen in 2011 en is ondertussen aan de tweede druk toe. Het boek bevat 

opnieuw heel wat praktische tips en tricks.  

 

Het boek is te koop in o.a. de Standaard boekhandel en online bij o.a. bol.com.  

Caroline is hoofdkinesitherapeut in az West Veurne. Elk van haar drie zonen had last van 

refluxproblemen. 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 


