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Persoverzicht 

november 2018 

24/10/2018  

  

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 27 oktober  

• om 10.30 uur: bloemenhulde aan monument van de vliegeniers 

Op zaterdag 27 oktober om 10.30 uur houdt de VOK (de Vriendenkring der Oudgedienden van 

het Kwartier Koksijde) naar jaarlijkse gewoonte een bloemenhulde aan het monument van de 

vliegeniers. Deze herdenkingsplechtigheid vindt plaats aan het monument van de vliegenier, op 

de rotonde bij de Zuid-Abdijmolen. Daarna volgt een receptie in kapel Ster der Zee.  

Ook de Seaking brengt, dit jaar voor de laatste keer, een groet uit. Vanaf maart 2019 verdwijnen  

de bekende helikopters definitief.  

Foto  

 

• om 11.00 uur: officiële opening van de tentoonstelling ‘op de grond, tussenin of aan de 

hemel’ in Kunstencentrum Ten Bogaerde.  

Programma: 

- welkomstwoord door Rita Gantois, schepen van Cultuur en Erfgoed 

- korte toelichting door curator Els Wuyts 

- officiële opening door burgemeester Marc Vanden Bussche 

 => Zie persbericht p. 5 (uitnodiging en affiche via www.koksijde.be/persberichten)  

 

Zaterdag 17 november 

• om 11.00 uur: huldiging muzikanten van Koksijdse harmonieën. 

De ‘Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde’ en de ‘Koninklijke Harmonie Vrienden van de 

Brandweer Oostduinkerke’ worden ontvangen in het gemeentehuis. Heel wat muzikanten worden 

gedecoreerd voor hun jarenlange inzet.  

De ontvangst vindt plaats in raadzaal ‘Kokpit’, Zeelaan 303. Bevestig uw aanwezigheid via T. 

058/53 30 30 of email communicatie@koksijde.be.  

 

Maandag 19 november 

• Bezoek van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd en Media aan de gemeente 

Koksijde. Slotmoment i.a.v. de pers. Meer info volgt. Hou alvast de datum vrij! 

 

Zaterdag 24 november 

• om 10.00 uur: Sint-Idesbaldbier in een nieuw kleedje – officiële voorstelling tijdens de 

Week van de Smaak.  

Kom gratis het glas heffen op deze ‘herdoop’ van het bier, i.a.v. burgemeester Marc Vanden 

Bussche en Alain De Laet van brouwerij Huyghe. Locatie: Kokpit gemeentehuis. 

Inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be. (zie p. 23) Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/persberichten
mailto:communicatie@koksijde.be
mailto:abdijmuseum@koksijde.be
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Tentoonstellingen 

* op de grond, tussenin of aan de hemel:  hedendaagse kunst, curator: Els Wuyts 

Van 27 oktober t.e.m. 6 januari 2019 in Kunstencentrum Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10 in 

Koksijde, cultuur@koksijde.be, www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde, gratis 

 

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

T.e.m. 30 november, 15 werken op strandpalen in de laagwaterlijn, over 8 km van de grens met 

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

cultuur@koksijde.be 

 

* Paul Delvaux en de crayonmanier 

Laatste deel van het drieluik over de prentkunst van Delvaux 

T.e.m. 6 januari 2019 in Museum Paul Delvaux, Sint-Idesbald, www.delvauxmuseum.com 

 

* Vissen in het verleden: 500 jaar Vlaamse zeevisserij   

Tot 6 januari 2019 in NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum (Pastoor Schmitzstraat 5, Oostduinkerke). 

Open van dinsdag tot vrijdag: 10-18 uur, zaterdag en zondag: 14-18 uur. Gesloten op maandag.  

Open op feestdagen van 14-17 uur. Bezoek inbegrepen in toegangsticket museum.  

Meer info: www.navigomuseum.be  

 

 

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
http://www.navigomuseum.be/
mailto:cultuur@koksijde.be
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Kunstencentrum Ten Bogaerde - tentoonstelling “op de 
grond, tussenin of aan de hemel” 

 

Tot 6 januari loopt in Kunstencentrum Ten Bogaerde de tentoonstelling “op de grond, tussenin 

of aan de hemel”. De titel is geplukt uit “George Grard”, een album met zeefdrukken van 

George Grard en gedichten van Eddy van Vliet uit 1978. 

 

“op de grond, tussenin of aan de hemel” spreekt tot de verbeelding: hoe het dagdagelijkse, het ego en 

het spirituele zich met elkaar verbinden. Vanuit een soort ‘point de vue’ kijken we vanuit verschillende 

richtingen, in de diepte, in de hoogte en in de verte. Voor deze tentoonstelling werd inspiratie gezocht in 

het omliggende landschap. De installaties, foto’s, schilderijen, tekeningen, sculpturen zijn tegelijk groots 

opgezette werkelijke ruimtes als micrsocopische elementen en kleine gebaren. Deze effectieve en 

materiële constructies zijn evenwel ook poëtisch, magisch en romantisch. De wil om te betoveren of om 

betoverd te worden is nooit ver weg: het ogenblik van de intuïtieve inval, het efemere en etherische, het 

ongrijpbare en vluchtige, speels en tijdloos. 

 

Curator is Els Wuyts. Deelnemende kunstenaars zijn Leo Copers, Marc Cordenier, Joachim Coucke, Saar 

De Buysere, Esther de Graaf, Honoré d’O, Johan Gelper, Sanam Khatibi, Martine Laquiere, Greet Van 

Autgaerden, Sarah Van Marcke, Jan Van Oost, Santiago Reyes Villaveces en Tim Volckaert.  

 

Randprogramma  

Art Talk op zondag 16 december om 11uur met curator Els Wuyts en kunstenaars Sarah Van Marcke en 

Honoré d’O (onder voorbehoud). 

Rondleidingen (N & F) op zondag 4 november, 23 en 30 december en op 6 januari 

 

Ook voor families! 

Met je hoofd in de wolken tijdens de expo ‘op de grond, tussenin of aan de hemel’.  

Bouw mee aan onze wolkenkrabber en maak je eigen wolk. Kriebelt het al? Komt goed uit! Maak hier je 

eigen kriebelbeest. Kunst is een belevenis voor het hele gezin. Daarom zijn er tijdens de openingsuren in 

onze crea-hoek (4+) ook activiteiten voor kinderen. 

 

Tourellons 

Honoré d’O maakt voor de expo een kunstproject getiteld: TOURELLONS!  Het herinnert aan onze 

jeugdvakanties en laat ons nu op zoek gaan naar schelpjes met een metaaldetector. Wil jij meer weten 

over metaaldetectie aan de kust? Kom dan op vrijdagnamiddag 7 december naar ons publieksmoment 

over metaaldetectie met een kijk op ons erfgoed én een poëtische inslag.   
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Praktisch 

Tot 6 januari 2019 

Open tijdens weekend- en feestdagen van 14 tot 17 uur. 

Tijdens de vakantieperiodes van dinsdag tot vrijdag van 11 tot 17 uur. 

Open op 26 december 2018 en 2 januari 2019 

Gesloten op 24, 25, 31 december 2018 en 1 januari 2019 

 

 
Info: 

Dienst Cultuur & Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

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

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

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

De werkzaamheden in Koksijde-Dorp zijn gepland op 25 november. Ze voorzien in een 

volledige heraanleg van de Zeelaan (tussen de toegang naar de parking tennis en de Robert 

Vandammestraat/Houtsaegerlaan), de Noordstraat en het L. Hegerplein.  

De rijweg en de parkeerplaatsen worden volledig vernieuwd en er worden veilige, voldoende brede 

voetpaden aangelegd. Alles wordt geflankeerd door de nodige groenvoorzieningen. Na de winterperiode 

(maart 2019) start fase 2 in de Zeelaan tussen de tennis en de verkeerslichten. Deze fase moet 

afgewerkt zijn tegen de zomervakantie van 2019.  

In de Hogeweg zijn de werken ondertussen in uitvoering. Het gaat om rioleringswerken. We starten met 

het opbreken van het wegdek, het vernieuwen van de nutsleidingen om dan de eigenlijke aanleg van de 

riolering uit te voeren. 

In de Zandzeggelaan startten ondertussen werkzaamheden. Na het verplaatsen van de helmgrassen 

zullen de nutsmaatschappijen de nodige nieuwe kabels aanleggen. Nadien start de aanleg van de 

fundering en voetpaden. 

 

Info: www.koksijde.be/werken-in-uitvoering  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/werken-in-uitvoering
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Nieuwe Koksijdse app 

Vanaf nu beleef je het beste wat Koksijde te bieden heeft in één app. Een put in het wegdek 

melden? Zwerfvuil signaleren? Wanneer moet ik mijn afvalzak buiten zetten? Een speciale 

actie ontdekken of een bestelling plaatsen bij je favoriete handelaar? Dit en nog veel meer via 

de app van Koksijde. 

Download hem gratis in de App Store of via Google Play en ontdek alle mogelijkheden. 

 

Nieuwsberichten 

Via de app ben je helemaal mee met wat er in Koksijde gebeurt. Een omleiding, wegenwerken of een 

nieuw reglement. Telkens er een nieuwsbericht verschijnt, krijg je hiervan een seintje. 

DigiMelding   

Een defecte straatlamp of losliggende stoeptegel? Via de app neem je er een foto van en meld je het aan 

de gemeentediensten. 

Afvalkalender                    

Wanneer komen de vuilnisdiensten in jouw straat langs? Via de app kom je het snel te weten en krijg je 

ook een melding zodat je het afval niet vergeet buiten te zetten. 

Agenda  

Op zoek naar een leuke activiteit, voorstelling of workshop? Hier vind je wat er allemaal te beleven valt in 

Koksijde. 

Gemeente                   

Hier vind je alle praktische info over de gemeente. 

Stel een vraag                     

Snel en eenvoudig een vraag stellen aan onze gemeentediensten. En we sturen je zo vlug mogelijk een 

antwoord. 

Handelaars           

Wil je een tafel reserveren in een restaurant? Of wil je iets bestellen in een winkel? Allemaal via de app. 

 

Meer info? 

Communicatie, Onthaal en Protocol 

058 53 30 30 

communicatie@koksijde.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

https://itunes.apple.com/app/id1425915145#_blank
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobicage.rogerthat.be.koksijde#_blank
https://www.koksijde.be/dienst/communicatie-onthaal-en-protocol#_blank
mailto:communicatie@koksijde.be
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Reveil, troost en ontroering door woord & muziek 

Het project Reveil brengt met woord en muziek mensen samen op het Sint-Pieterskerkhof in 

Koksijde-Dorp. We laten op 1 november (Allerheiligen) vanaf 17 uur de buren van het kerkhof 

aan het woord, afgewisseld met muziek van het Farfoel-ensemble. 

 

Dit muzikaal ensemble bestaat uit zangeres Herlinde Ghekiere, gespecialiseerd in jazz en lichte muziek. 

Ze zong samen met meerdere internationale muzikanten zoals Johnny Hallyday, Céline Dion, Grace 

Jones, Boy George,... Sopraansaxofonist en Amerikaans componist Nik Phelps maakt ook deel uit van het 

ensemble. Hij is winnaar van verschillende prijzen voor soundtracks bij animatiefilms. Hij nam platen op 

met Tom Waits en Dan Hicks en stond op de planken met Tonny Bennet, Frank Zappa, Joe Williams,... 

Voorts gitarist Inti de Maet, een veelgevraagd gitarist voor vele genres. Als solist trad Inti al op met het 

Brussels Philharmonic en als lid van het Four Aces Guitar Quartet, Triunfal Quintet en Les Mec Du Nord 

reisde hij de wereld rond. En tot slot gitarist Niko Goffin, hij brengt sinds 2006 muzikanten samen in dit 

ensemble. De leidraad hiervoor is het akoestisch repertorium uit de tijd van de thé dansant met swing, 

wals en musette. Ook de liefde voor de muziek van Django Reinhardt en de verzoening tussen jazz en 

volksmuziek staat centraal. 

 

Dankzij Reveil zorgen de levenden ervoor dat de verhalen van de doden blijven voortleven. Breng zelf 

een kaarsje of lichtje mee en creëer een passende sfeer. 

Toegang: gratis 

 

Info:  

dienst Cultuur en Erfgoed 

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Sint-Hubertusviering 

De VVV van Koksijde-Oostduinkerke organiseert op vrijdag 2 november de Sint-

Hubertusviering in de Sint-Idesbalduskerk. Paarden, honden en katten worden er om 11uur 

gezegend door de pastoor waarna ze een herinneringsmedaille overhandigd krijgen.  

Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging Hubertus, de zoon van de hertog van Aquitanië, op jacht. Een 

oneerbiedige activiteit op die heilige dag. Bij het najagen van een hert keerde het dier zich naar hem en 

er verscheen een lichtend kruis tussen zijn gewei. Getroffen door dit teken wendde Hubertus zich af van 

het wereldse gebeuren en ging hij het geloof in België en Nederland verkondigen. Hij werd zo de 

patroonheilige van de jacht en de huisdieren.   

Foto 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Koksijde in de ban van Halloween  

Tijdens de herfstvakantie is Koksijde volledig in de ban van Halloween! Een hele week lang worden tal 

van leuke en griezelige activiteiten georganiseerd.  

 

Griezeldoolhof, nog tot zondag 4 november. Strand van Sint-Idesbald. Elke dag van 13 tot 18 uur. Op 

vrijdag 02/11 en zaterdag 03/11 zijn er avondsessies van 19 tot 22.30 uur.  

 

Uitgebreid programma: visitkoksijde.be/Halloween 

 

De vloek van de tijdsreiziger: Escape-room. Enkele dagen na het ontploffen van z’n laboratorium en 

het verschijnen van zonderlinge figuren uit een andere tijdszone wordt een eenzame professor dood 

aangetroffen. Willen ze het onderzoek van de prof. dwarsbomen of is er meer aan de hand? Ga op 

onderzoek en los raadsels op om de moordenaar te onthullen! Donderdag 1 november, van 10 tot 18 

uur. Museum ’t Krekelhof (Koninklijke Baan 237). 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Hobbyfestival en Michelinbeurs 

Bezoek op zaterdag 3 en zondag 4 november de jaarlijkse hobbybeurs in het c.c. 

CasinoKoksijde.  

Op deze beurs bieden creatieve mensen aan het publiek hun huisgemaakte werkjes aan. De juwelen, 

decorstukjes, schilderijen, hoeden, huisgemaakte lekkernijen,… zijn exclusief en kwaliteitsvol. Op zondag 

is er ook de 6de editie van de Internationale Michelin-ruilbeurs in de mezzanine. Daar vind je niet alleen 

het Michelinmannetje maar ook wegenkaarten, oude affiches en documenten enz. Er is bovendien een 

exposant aanwezig uit Clermont-Ferrand, de bakermat van Michelin. De beurs is open op zaterdag en 

zondag van 10.30 tot 17.30 uur. Gratis toegang. Ideaal voor wie nog inspiratie zoekt voor 

kerstgeschenken.   

Foto 

 
Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Sint-Maartenstoet   

Ligt je uitgeholde biet al klaar? Op zaterdag 10 november komt Sint-Maarten naar Koksijde-Dorp. Ga 

samen met hem op stap. Eindigen doen we met de verbranding van Pietje Pek op de brandstapel. 

Aansluitend is er een leuk fotomoment met de Sint en zijn pieten en krijg je wat lekkers! Kinderen die 

van hun uitgeholde biet een leuke lantaarn knutselen, ontvangen een leuk extraatje van de Sint! Haal je 

biet af bij de lokale landbouwer.   

Programma:  

- 18 uur: vertrek en aankomst van de Sint-Maartenstoet aan ’t Oud Schooltje (Kerkstraat, Koksijde-Dorp) 

- 18.30 uur: verbranding Pietje Pek op de brandstapel 

- 19 uur: Fotomoment bij de Sint en zijn pieten 

Foto 

 

 

Info: 

Dienst Toerisme 

Zeelaan 303 

8670 Koksijde 

Tel.  +32 (0)58 51 29 10 

toerisme@koksijde.be  

www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:toerisme@koksijde.be
http://www.visitkoksijde.be/
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Herdenking Wapenstilstand en vredesconcert 

 

Vredesconcert  

De vernieuwde feestzaal Witte Burg in Oostduinkerke zal op zaterdag 10 november om 20 uur. 

het decor zijn voor een bijzonder concert van de Koninklijke Harmonie ‘De Vrienden van de 

Brandweer’ onder leiding van dirigent Jeroen Hillewaere. Voor deze uitzonderlijke editie, aan 

de vooravond van 11 november, wordt het concert aangevuld met getuigenissen en poëzie in 

een regie van Frieda Vanslembrouck. 

Het muzikaal gedeelte bestaat uit muziekwerken rond het thema ‘oorlog en vrede’ zoals: Imagine, It’s a 

long way to Tipperary, The Last Post, The Greatest War Themes, Leningrad,... Het geheel wordt 

doorspekt met de na-oorlogse frustraties van Hendrik Geeraert, de oorlogsverhalen van de meid van 

pastoor Permeke en vredesboodschappen door leerlingen van de academie voor muziek, woord en dans, 

Stap West. 

Reserveren via T.058 51 78 82 (Eric Figoureux). Kaarten (aan de inkom): €5. Kinderen  (– 12 jaar): 

gratis.   

 

Herdenking Wapenstilstand 

Plechtigheid ter herdenking van de wapenstilstand op zondag 11 november:  

• 10 uur: plechtige kerkdienst in de Sint-Pieterskerk voor de gesneuvelden uit beide 

wereldoorlogen, gevolgd door bloemenhulde op de militaire begraafplaatsen en aan het 

monument van de gesneuvelden in Koksijde-Dorp (Hegerplein) 

• 11.30 uur: defilé op het Sint-Pietersplein in Koksijde-Dorp.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Veertigste seniorenfeest op woensdag 21 en donderdag 22 
november  

Ook dit jaar organiseert het Sociaal Huis een groot tweedaags seniorenfeest. Op woensdag 21 en 

donderdag 22 november vindt onderstaand programma plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde.   

 

Programma: 

* 14 uur   Opening van het feest met koffie en dessert   

       Verwelkoming door Greta Suber-Delie (voorzitter Sociaal Huis) en burgemeester Marc  

Vanden Bussche  

  Dans en muziek met pianist-orgelist Glenn Degeselle 

* 15 uur  Optreden van Vanessa Chinitor en Dirk Bauters 

* 17.15 uur  Optreden van De Romeo’s 

* 18 uur  Warm avondmaal (waterzooi) met muzikale omlijsting door Glenn Degeselle 

* 19.20 uur  Optreden van het personeel Talent van Eigen Bodem 

 

Presentatie: Johan Bouttery. Het feest begint om 14 uur (deuren open vanaf 13 uur) en eindigt om  

20 uur. 

Alle dames en heren vanaf 60 jaar zijn welkom. Alleen voor mensen die ingeschreven zijn in de 

bevolkingsregisters van Koksijde. Deelnameprijs bedraagt 12 euro per persoon.  

 

Kaarten – uitsluitend in voorverkoop – te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis (Ter Duinenlaan 

34). Inschrijven tegen ten laatste maandag 19 november.  

 

Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:info@sociaalhuiskoksijde.be
http://www.sociaalhuiskoksijde.be/
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Vlaamse Duinencross 2018 

Op zondag 25 november vindt in de Noordduinen in Koksijde-Dorp weer de Vlaamse 

Duinencross plaats, geldend als manche van de UCI World Cup. Deze wedstrijd is al jaren een 

topper onder de crossen. Het deelnemersveld is traditiegetrouw weer gevuld met heel wat 

wereldvedetten. Met de passages over de Herijgersduin en de Albertduin krijgen de renners 

een serieuze zandbak te verwerken. 

 

Programma 

10 u. Wereldbeker UCI Juniores 

11.20 u. Wereldbeker UCI Beloften 

13.30 u. Wereldbeker UCI Dames 

15 u. Wereldbeker UCI Elite Heren Vlaamse Duinencross 

 

Tickets voor inwoners en tweedeverblijvers 

De organisatie voorziet in voorverkoop een speciaal tarief van 5 euro in plaats van 13 euro voor inwoners 

en K-pas houders (slechts 1 ticket per persoon). Enkel te koop in het toerismekantoor Koksijde 

(gemeentehuis) van maandag 5 november tot en met zondag 18 november.  

Inwoners dienen hun identiteitskaart voor te leggen. 

Tweedeverblijvers kunnen met hun K-pas van dit voordeeltarief genieten. Wie nog geen K-pas heeft kan 

die ook in het toerismekantoor te Koksijde aankopen op vertoon van huidig aanslagbiljet en ID. 

 

Tickets voor anderen 

Voorverkoop: 13 euro  

In het toerismekantoor van Koksijde tot en met vrijdag 23 november om 12 uur. 

E-tickets via www.ticketmaster.be tot en met zaterdag 24 november om 23.59 uur. 

Aan de ingang op 25 nov.: 15 euro / met korting KBWB: 14 euro 

Kinderen tot en met 11 jaar gratis. 

 

Info voor de pers: een uitnodiging met alle info i.v.m. persaccreditatie volgt 

 

 

Foto en affiche 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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In de bib: lezing, verteltheater en workshop  

 

Lezing 'Rubens' hoogdagen in Antwerpen' 

Een classicus en polyglot met een prachtig gerenoveerd huis - het lijkt eerder een palazzo - op de 

Wapper, een groot atelier vol medewerkers, een vrouw en kinderen, ... Het gaat Rubens duidelijk voor de 

wind na zijn terugkeer uit Italië. Hij schildert in deze productieve jaren een heel oeuvre bij elkaar. 

Kunsthistorica Prisca Valkeneers vertelt je hoe Rubens dat allemaal voor elkaar kreeg.  

Deze tweede lezing in de reeks “Vlaamse Meesters” vindt plaats op dinsdag 13 november, van 14.00 u. 

tot 16.00 u. Inschrijven kan aan de balie van de bib of via de website van Koksijde. 

 

Verteltheater: 'Mag de mug' 

Op zaterdag 24 november kan je van 10.30 u. tot 12 u. in de bib terecht voor een wel heel bijzonder 

verteltheater. Zit je in de 3de kleuterklas, het eerste of het tweede leerjaar? Dan is deze gratis 

voorstelling, over een lieve mug die zich niet begrepen voelt en vooral niet mag prikken, helemaal iets 

voor jou! Een levensgrote mug zoemt om je oren en laat niemand onberoerd... 

 

Workshop ‘Eindejaarskaarten maken in Word’ 

Leer leuke en originele wenskaarten maken. Op maandag 10 december, van 13 u. tot 15 u. Prijs: 5 euro. 

Een basiskennis Word is vereist. Persoonlijk inschrijven vanaf dinsdag 6 november aan de balie van de 

bibliotheek, je moet lid zijn van de bibliotheek om te kunnen inschrijven, dus breng zeker je 

identiteitskaart mee. Je betaalt via de betaalautomaat en die aanvaardt geen biljetten hoger dan 10 euro. 

Wil je meer informatie over de (toekomstige) cursussen van de bibliotheek? Kijk dan zeker op onze 

website www.bibliotheek.koksijde.be. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Muziektheater in het c.c. CasinoKoksijde 

Tania Van der Sanden brengt een straffe dialoog tussen tekst en muziek  

Tania Van der Sanden speelt mevrouw Bob. Een erg succesvolle zakenvrouw, tot een ongeneeslijke 

ziekte zich acuut manifesteert. Zelden zag u haar zo glamoureus als in het smaragdgroene ornaat 

waarmee ze opkomt in dit stuk. Het acteerwerk van Van der Sanden wordt live ondersteund door 

componist en muzikant Bo Spaenc (toetsen) en Marc Tooten (viool). De muziek ondersteunt de tekst, 

zalft en strooit tegelijk zout in de wonde.  

“Behoorlijk wat hilariteit in de zaal als mevrouw Bob haar luxeleventje schetst: altijd maar duurdere 

huizen en wagens tot de dag komt dat ze zich een privévliegtuig aanschaft en ze zich realiseert dat het 

toch ook niet alles is om in het geld te zwemmen als niemand het ziet, en dus, met grote tegenzin, 

mensen uitnodigt om hen orchideeënmousse te serveren.” Het Nieuwsblad 

Mevrouw Bob speelt op zaterdag 17 november om 20 uur. Tickets koop je voor 16 euro. Jonger dan 

26 jaar? Dan kost een ticket maar 13 euro.  

Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

Kalf! Familietheater met ecologisch randje 

De één wil het verhaal vertellen van Koetje Kalf. Het echte verhaal. Zonder al te veel koetjes en kalfjes. 

Gewoon zoals het is. Een koe een koe noemen, de loeiharde waarheid. Een slagerfestival. De ander voelt 

meer voor een sprookje. Iets met een eenhoorn en een regenboog. Liefst met veel muziek en dans. Zo’n 

verhaal dat eindigt met de woorden ‘En ze loeiden nog lang en gelukkig’. 

Kalf! is een theatervoorstelling vol live beatbox en dans. Een voorstelling over een koetje dat droomt 

over India, waar alle kalfjes van goud zijn, maar die het slachtoffer dreigt te worden van de 

vleesindustrie. 

Een voorstelling door het nieuw theatercollectief van Dimitri Leue en Anastassya Savitsky. 

Tickets voor deze familievoorstelling op zondag 11 november om 15 uur koop je voor 12 of 6 euro (-

26 jaar).  

Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 

 
  

http://www.casinokoksijde.be/
http://www.casinokoksijde.be/


 

 

 

 

P 19/27 

 

 

 

NAVIGO-museum: tekensessies, film Fish & Run 3 en 
aquariumworkshop 

Kom tekenen in het NAVIGO-museum 

Je zondag op een creatieve en ontspannende manier doorbrengen? Kom dan op zondag tekenen in het 

NAVIGO-museum! Je leert er op verschillende manieren kijken naar de expo ‘Vissen in het verleden. 500 

jaar Vlaamse zeevisserij’. Onder deskundige begeleiding tekenen we kunstwerken, postkaarten, wapens, 

skeletfragmenten,….  

Praktisch: Voorkennis niet vereist. De vijf tekensessies vinden plaats op zondag 18 en 25 november en 

op zondag 2, 9 en 25 december, van 14.30 tot 16.30 uur. Deelnameprijs per sessie: €3. Inschrijven 

verplicht (kan per sessie): onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68. Tekenmateriaal (papier, 

(pastel)potloden, pen en inkt, balpen) zelf voorzien.  

 

Fish and Run 3: film over hedendaagse visserij 

Voor wie het visserijnieuws volgt, zijn de ‘Fish & Run’-films wel bekend. Vier jaar na ‘Fish & Run 2’ werd 

het voor Climaxi tijd om de temperatuur van het zeewater nog eens te meten. Europa is een nieuw 

visserijbeleid aan het uitvoeren en dat verdient wat onderzoek. Filip De Bodt en Saddie Choua gingen 

samen met anderen in België en Nederland op zoek naar de effecten van dat beleid. Ze zagen méér vis 

dan toen en hoorden dat het met een aantal visbestanden in de Noordzee beter gaat. In Nederland 

vertaalt zich dat in een gezonde visserij met investeringskansen. In België blijft de sector slinken.  

De film wordt vertoond op donderdag 15 november om 20 uur in het c.c. CasinoKoksijde. Tickets 

kosten €5 en zijn enkel verkrijgbaar aan de deur. Wie een ticket voor de filmvoorstelling kan voorleggen 

in het museum, heeft recht op een gratis bezoekje.  

 

Aquariumworkshop voor jong én oud 

Ben jij ook fan van het levend erfgoed op de onderwaterverdieping van het NAVIGO-museum? Tijdens de 

Dag van de Wetenschap biedt het museum een exclusieve blik op haar aquaria! Onze duiker neemt je 

mee onder zee en leert je alles wat je nog niet wist over onze vissen. Volwassenen gaan samen met de 

kinderen aan de slag achter de schermen van het museum. Vindt plaats op zondag 25 november om 

14.00 uur – voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. Gratis deelname - reserveren verplicht: 

onthaal@navigomuseum.be 

Tijdens de Dag van de Wetenschap (25 november) is het museum gratis toegankelijk voor iedereen van 

14.00 tot 17.00 uur.    

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Gratis aperitieflezing Tine Hens: Het klein verzet 

Hoe ziet de wereld er uit na het kapitalisme? Wat betekent het om plots groei als maatstaf der 

dingen los te laten? Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons bepaalt maar 

dat wij de economie zijn? Historica, journaliste en auteur van Het klein verzet (Epo, 2015) 

Tine Hens komt er alles vertellen tijdens een aperitieflezing.  

Het klein verzet vertelt het verhaal van mensen die van Griekenland tot Denemarken in hun eigen wijk of 

stad, of met hun eigen bedrijf bewijzen dat een andere, sociaalecologische economie mogelijk is. Hens 

maakt tijdens haar lezing een tocht langs vergeten utopieën, langs boeren die elektriciteit verkopen, 

langs ingenieurs die boeren werden en langs mensen die hebben en kopen inwisselden voor ruilen, delen 

en geven. Het geeft een duidelijk idee van wat wij allemaal samen kunnen doen aan de 

klimaatverandering. Bovendien is de lezing het ideale moment om de adviesraad Internationale 

Samenwerking Kokos en Wulloks beter te leren kennen, met een gratis aperitief.  

 

Praktisch 

Zaterdag 1 december om 10.30 uur – Het Bedrijf (Leopold II laan 9A, Oostduinkerke). Aanwezigheid 

bevestigen via ina.vanthienen@koksijde.be of 058 51 08 92. Geen babysit? Er kan opvang voorzien 

worden. Graag op voorhand doorgeven.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Activiteiten Duinenhuis 

• Vrijdag 2 november van 19.30 tot 22u.: Voordracht Sterrenjutters: Toekomst van het heelal – 

door Claude Doom. Organisatie: De Sterrenjutters i.s.m. Duinenhuis. Kostprijs: €4 (leden) - €5 

(niet-leden). Inschrijven en info: duinenhuis@koksijde.be / www.desterrenjutters.be / 

info@desterrenjutters.be  

• Zondag 4 november om 14u.: Bessen in de herfst; een kleurrijke bessenwandeling in de 

Noordduinen. Gids: Marjan Janssens. Startplaats: infobord t.h.v. Zuid-Abdijmolen, J. Van 

Buggenhoutlaan Koksijde-Bad. Kostprijs: gratis 

• Woensdag 7 november om 19.30u.: Lezing: landschaps- en natuurfotografie – door Jan 

Decreton. Organisatie: fotoclub CoxyPics i.s.m. Duinenhuis. Kostprijs: €3 (leden) - €6 (niet-

leden). Inschrijven via info@coxypics.be /www.coxypics.be/activiteiten 

• Vrijdag 16 november van 20 tot 22u.: Sterrenkijkmoment. Neem een kijkje in de sterrenwacht 

op het dakterras en laat je betoveren door prachtige hemellichamen! (bij heldere hemel) 

Toegang: gratis.  

• Zondag 18 november om 14u aan het Elisabethplein. Zeewierwandeling. Maak kennis met 

knotswier, riemwier, zeesla en nog vele andere soorten zeewier. Gids: Marjan Janssens. 

Kostprijs: €2 (max. 25 deelnemers). Inschrijven voor 13 november via duinenhuis@koksijde.be / 

T 058 52 48 17 

• Maandag 19 november om 19u.: Koken met zeewieren. Leer aan de hand van een 

kookworkshop bij over de eigenschappen en toepassingen van zeewier. Lesgever: Marjan 

Janssens. Kostprijs: €13 (incl. bereidingen) (max. 15 deelnemers). Inschrijven voor 14 november 

via duinenhuis@koksijde.be / T 058 52 48 17 

• Woensdag 21 november van 19 tot 21u.: Lezing door Sebastiaan Hanoulle: over de ‘bijen’ voor 

plantenliefhebber, moestuinier, imker of andere geïnteresseerden met voelsprieten voor de 

natuur in eigen omgeving. Organisatie: i.s.m. Velt Westkust & Vormingplus. Kostprijs: €4 (incl. 

drankje). Inschrijven: www.vormingplusow.be / oostende@vormingplus.be / Velt Westkust: 

erika.blomme14@scarlet.be / T 0486 96 94 72 (min. 10 – max. 30 deelnemers) 

• Zondag 25 november om 14u.: Leerrijke wandeling over de gevolgen van de globale 

opwarming voor onze natuur in de Schipgatduinen. Gids: Luc de Prycker. Startplaats: parking 

Elisabethplein Koksijde-Bad. Kostprijs: gratis 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Milieuweetjes 

Dag van de natuur 

Noteer 24 november 2018 van 9 tot 16 uur in je agenda. Dan verwijderen we samen het maaisel in de 

Oostvoorduinen. Vele handen maken licht werk. Vlinders, vogels, insecten en amfibieën zullen 

ongetwijfeld dankbaar zijn. Wist je dat de Oostvoorduinen één van de meest soortenrijke duingebieden 

aan de kust is? 

 

Maaisel dat blijft liggen verrijkt de bodem. Op een rijke bodem groeien grassen, brandnetels en distels, 

terwijl op arme duinengrond unieke bloeiende planten groeien. Op termijn voorziet het Agentschap voor 

Natuur en Bos om het gebied te laten begrazen. Maar zolang dat niet het geval is, wordt het teveel aan 

gras manueel afgevoerd. Slechts een uurtje tijd? Ook welkom.  

Waar? Oostvoorduinen (ingang naast het kerkhof van Oostduinkerke in de Geryllaan). 

Tip? Stevig schoeisel en regenkledij voorzien. Werkmateriaal is beschikbaar. Drankje voor deelnemers. 

Organisatie dienst Mil&DO i.s.m. Natuurpunt Westkust en het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

Fietsoplaadpunt Wulpen 

Wist je dat er in Wulpen op het Kerkplein een oplaadpunt is voor elektrische fietsen? Ideaal dus voor wie 

even de batterijen wil opladen. We zetten hiermee in op groene mobiliteit. Foto 

 
Week van de hoffelijkheid voor parkwachters en afvalophalers 

Van 19 tot en met 23 november 2018 is er opnieuw de ‘Week van de Hoffelijkheid’ voor parkwachters en 

afvalophalers. Vorig jaar recycleerde het Milieupark van Koksijde 373 complimentenkaartjes en een pak 

positieve reacties op de sociale media. Deugddoend! 

 

Hoe toon je waardering? 

Een bemoedigend woord, een schouderklopje, een vlug geroepen ‘merci!’ of een hand opsteken als 

bedanking. Of via de dankjewel-sticker. De stickervellen met complimenten kan je krijgen bij dienst 

Milieu en Duurzame Ontwikkeling en op het Milieupark. Foto’s en berichtjes kan je plaatsen op de 

facebookpagina van IVVO en/of Duurzaam Koksijde.  

 

Maar vooral jouw daden maken hun dag helemaal goed: 

• zorg dat je afvalzak niet te zwaar is; 

• plaats je rolcontainer met het handvat naar de straatkant; 

• sorteer je afval voor je naar het recyclagepark gaat; 

• bundel je papier en karton in stevige pakketten; 

• knoop je pmd-zakken nergens aan vast. 

Alvast bedankt voor jouw medewerking en ‘dankjewel’. Meer info - www.houhetnet.be 

Terug naar de inhoudstafel 
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St. Idesbaldbier in een nieuw kleedje: officiële voorstelling 
tijdens Week van de Smaak 

Het St. Idesbaldbier krijgt een nieuw etiket dat, samen met de nieuwe St. Idesbald-bierglazen 

wordt voorgesteld op zaterdag 24 november in het gemeentehuis.  

Sinds 1994 wordt het officiële bier van Ten Duinen gebrouwen door brouwerij Huyghe in Melle. Omdat de 

middeleeuwse Duinenabdij in Koksijde ook effectief een brouwerij had, is dit ook één van de weinige 

officiële abdijbieren die er vandaag bestaan. De gemeente Koksijde is heel fier op het bier. U proefde het 

misschien al op een gemeentereceptie. En ook horecazaken in binnen- én buitenland zijn enthousiast om 

het bier aan te bieden. Zo is het momenteel in 13 landen (Frankrijk, Italië, Canada,…) te verkrijgen, ook 

buiten Europa!  

 

Kom gratis het glas heffen op deze ‘herdoop’ van het bier, in aanwezigheid van de burgemeester en Alain 

De Laet van brouwerij Huyghe. Zij zullen jullie er alles over vertellen. Aan het heerlijke recept werd alvast 

niets veranderd. De presentatie is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.  

 

Inschrijven kan via abdijmuseum@koksijde.be.  

Locatie: gemeentehuis Koksijde (Kokpit), om 10 uur.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Dag van de wetenschap in Abdijmuseum Ten Duinen: 
Historisch glas, vertel ons uit welke periode je was. 

Ontdek hoe lichttechnologie kan bijdragen tot het dateren van antieke glaspanelen 

De collectie vlakglas van het Abdijmuseum is een van de omvangrijkste historische collecties uit de ons 

omringende landen. Om de ouderdom ervan te bepalen, doet het museum een beroep op 

wetenschappelijk onderzoek. Oude, geschiedkundige materialen zijn vaak fragiel, poreus en waardevol. 

Om ze goed te behouden en te beheren, is bij het onderzoek een voorzichtige en veilige behandeling 

vereist.   

Op Dag van de Wetenschap brengt professor Wendy Meulebroeck van de Vrije Universiteit Brussel een 

lezing over haar onderzoek op een deel van die collectie. Als onderzoeker bij het Brussels Photonics Team 

(B-PHOT), vertelt ze ons hoe lichtdeeltjes of fotonen de hoofdrol kunnen spelen bij het bepalen van de 

herkomst en de authenticiteit van historisch vlakglas. De beproefde techniek ‘absorptie spectroscopie’ 

schijnt een licht op de leeftijd van materialen, zonder deze te beschadigen. 

Tip: Heb je zelf ook een stuk antiek glas liggen en ben je benieuwd naar de periode waaruit het dateert? 

Breng het dan mee naar de lezing. Prof. Meulebroeck neemt het onder de loep met speciale apparatuur. 

Enkel kleine oppervlaktes vlakglas zoals kleine glasramen of roundels komen in aanmerking. Geen 

holglas.  

Info & Inschrijving: zondag 25 november, 10.30 uur. Ingang via het bezoekerscentrum (ronde glazen 

gebouw). Duur: 1 uur. Deze lezing is gratis. Vooraf inschrijven: abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 

50. Bezoek het museum gratis op de Dag van de Wetenschap (vanaf 14 uur.)   

Foto: 19de eeuwse glasramen, collectie Abdijmuseum Ten Duinen 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Lezing De luchtvaart tijdens de Eerste Wereldoorlog door 
ing. Paul Hopff op 14 november 

Deze uiteenzetting vindt plaats in het kader van 100 jaar Eerste Wereldoorlog. Ingenieur Paul Hopff 

(Senior CNS/ATM Expert, Belgocontrol) schetst een beeld van de evolutie van de luchtvaart tijdens de 

aanloop naar WO I, idem voor de ontwikkelingen tijdens en na het conflict. Bekende en minder bekende 

gebeurtenissen – die later bepalend bleken te zijn voor de verdere evolutie van de luchtvaart – komen 

aan bod.  

Ook Koksijde speelde een rol tijdens De Groote Oorlog: rond de abdijhoeve Ten Bogaerde werd een 

vliegveld aangelegd (eind 1914 – begin 1915) dat enkele Belgische smaldelen zou herbergen. 

 

Ontdek alles over de luchtvaart van voor, tijdens en na WO I in cultuurcentrum CasinoKoksijde op 

woensdag 14 november (om 14 uur).  

 

Vooraf inschrijven is niet mogelijk, wees dus tijdig aanwezig. Kostprijs: twee euro, incl. drankje. 

Organisatie: Seniorenadviesraad Koksijde. 

 

Info:  

Katleen Calcoen 

seniorenconsulent 

Tel. 058 53 43 42 

katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be  

 

Foto 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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De nieuwsjes van de Jeugdraad 

 

De jeugdraad werft nieuwe leden aan 

Ben je tussen 14 en 25 jaar? Neem je graag initiatief? En vind je het belangrijk dat kinderen en jongeren 

het goed hebben in Koksijde? Kom dan bij de jeugdraad. De jeugdraad komt vijf keer per jaar samen en 

geeft adviezen over alles wat met jeugd te maken heeft. Uitgaan, fuiven, jeugdverenigingen, 

speelruimte,… De jeugdraad ondersteunt nieuwe projecten en initiatieven en geeft jaarlijks een subsidie 

aan het beste fuifconcept. Laat jouw stem horen. 

Wil je meer weten? Geef een seintje: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. Of kom eens langs op de 

jeugddienst (Kursaallaan 28, 8670 Koksijde). 

 

De jeugdraad steunt jouw project 

Ben je bezig met een vernieuwend initiatief? En heb je een duwtje in de rug nodig? De jeugdraad van 

Koksijde geeft subsidies aan gedreven Koksijdse jongeren. De totale subsidiepot bedraagt € 1.500,00 en 

wordt verdeeld over de ingediende projecten. 

Belangrijkste voorwaarden: jouw project is er voor en door jongeren. En kinderen en jongeren vormen je 

belangrijkste doelgroep. Meer info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. 

 

De jeugddienst leent materiaal uit 

Plan je een kinderfeestje? Organiseer je iets met vrienden? Of heb je zin in een spetterende fuif? Huur 

dan je materiaal bij de jeugddienst. 

Audiomateriaal: van luidsprekers tot micro’s 

Visueel materiaal: lichteffecten, een laser of een rookmachine 

Reuzenspelen 

Verkleedkledij voor kinderen 

Schminkkoffer, knutselkoffer, legernetten,… 

 

Meer info: www.depit.be/uitleendienst. Je reserveert best op voorhand: jeugddienst@koksijde.be of 058 

53 34 44. Of kom eens langs op de jeugddienst (Kursaallaan 28, 8670 Koksijde). 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tekening van Koksijdse Kunstenares Carla Jans dient als 
basis voor standbeeld 

Carla Jans maakte in juni van dit jaar een portrettekening van Victor Cyriel Kemp. Hij was tijdens ‘de 

Groote Oorlog’ sasmeester te Veurne. Sasmeester Kemp werkte mee aan de onderwaterzetting van de 

IJzervlakte en hield het waterniveau op peil. Op die manier werd de opmars van de Duitsers blijvend tot 

staan gebracht. Tot nu toe viel het aandeel van de sasmeester tussen de plooien van de geschiedenis, 

maar dankzij het opzoekingswerk van Maurice Timperman en José Clauw kwam dat naar boven. De 

tekening van Carla diende als basis voor een standbeeld in brons. Carla tekende ook al de ontwerpen 

voor de medailles van de Vierdaagse van de IJzer en de Boetprocessie te Veurne. 

De huldiging van het standbeeld vindt plaats op 11 november om 18 uur. Aan het voetbrugje van de 

kaai te Veurne. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 


