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Persuitnodigingen 

 

Zaterdag 29 september: 

• om 11u30: huldiging tenniskampioenen – Kokpit gemeentehuis 

Heel wat tennisploegen van TC Koksijde zijn kampioen geworden. Voor deze mooie prestatie 

worden ze gehuldigd.  

 

Dinsdag 2 oktober: 

• om 18.30 uur: startmoment project testkaravaan 

Op 2 oktober start de eerste periode van ‘de testkaravaan komt naar je gemeente’. Burgers 

kregen de kans om zich in te schrijven voor dit project. De provincie stelt gedurende 2 periodes 

van 2 weken, nl. van 2 oktober 2018 t.e.m. 15 oktober 2018 en van 15 oktober 2018 t.e.m. 29 

oktober 2018, 20 elektrische fietsen en 5 elektrische bakfietsen ter beschikking. Burgers die zich 

tijdig inschreven kunnen deze fiets gratis uittesten. Het startmoment op 2 oktober gaat gepaard 

met een kort persmoment met speeches van schepen Stefanie Anseeuw en gedeputeerde Guido 

Decorte. Daarna krijgen de deelnemers een kort woordje uitleg over het gebruik van hun fiets.  

 => persbericht van de Provincie West-Vlaanderen volgt.  

 

Zaterdag 6 oktober: 

• Om 11.30 uur: huldiging 40ste verjaardag van scrabbelclub Coxhyde – Kokpit 

gemeentehuis 

De leden van scrabbleclub Coxhyde komen elke donderdagavond samen in Hotel Apostroff in 

Koksijde. Ze bestaan dit jaar 40 jaar en zijn tegelijk ook de oudste club van scrabbelend 

Vlaanderen. De club maakt deel uit van het overkoepelend Nederlandstalig Scrabbleverbond 

(NTSV). Ieder jaar organiseren ze een scrabble interclub. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 20 

oktober 2018 in de zaal De Witte Burg in Oostduinkerke. 

 

Zaterdag 20 oktober: 

• om 10 uur: huldiging Etienne Mommerency 

Dhr. Mommerency krijgt de titel van ereburger van de gemeente Koksijde, hij is sinds 2004 

regisseur van de Garnaalstoet.   

 

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.  
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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 hieronder en uitnodiging en affiche via www.koksijde.be/persberichten  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/persberichten
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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 

 

* Tentoonstelling OPEN – GESLOTEN  

Naar aanleiding van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid stelt de Westhoek Academie Koksijde 

tentoon in het atrium van het gemeentehuis van Koksijde, van 1 t.e.m. 10 oktober. De expo bestaat uit 

ruimtelijk werk van Nele Serpieters, cursiste in het beeldhouwatelier van Koen Westerduin. Haar 

eigenzinnige sculpturen met een eigen intieme taal vertrekken vanuit organische vormen die doen 

nadenken over vorm, inhoud, schoonheid en verval. De werken passen perfect binnen het thema van de 

geestelijke gezondheid en haalt de façades onderuit. 

Foto © Nele Serpieters  

 

* In de kijker: Gek of geniaal?  

Van 1 t.e.m. 10 oktober in de bibliotheek 

In het kader van tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.  

=> Zie persbericht in de bib 

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
mailto:cultuur@koksijde.be
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Tiendaags programma voor geestelijke gezondheid 

Begin oktober is er naar jaarlijkse gewoonte een tijdlang veel aandacht voor geestelijk welzijn.  

De werkgroep Geestelijke Gezondheid van Koksijde neemt ook enkele gepaste initiatieven: 

 

• Tentoonstelling OPEN – GESLOTEN (atrium, gemeentehuis, organisatie Westhoek Academie 

Koksijde, zie overzicht tentoonstellingen) en Gek of geniaal? (thematafel in de bibliotheek, zie 

persbericht bib in de kijker) 

Van 1 t.e.m. 10 oktober. Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren.   

 

• Voorleesmoment voor kinderen door Sifra Demoen (bibliotheek)  

Woensdag 3 oktober om 15 uur. Gratis.  

 

• Film The Rider (cultuurcentrum CasinoKoksijde) 

Woensdag 3 oktober om 20 uur. Tickets: 5 euro – te koop op avond zelf vanaf 19.30 uur of 

online bestellen via www.casinokoksijde.be.  

 

• Gratis tas koffie op de vrijdagsmarkt (Zeelaan) 

Vrijdag 5 oktober. Aangeboden door gemeente en Sociaal Huis Koksijde.   

 

• Voordracht gedichten (bibliotheek) 

Zaterdag 6 oktober, van 11 tot 12 uur. Doorlopend gedichten te ontdekken van 1 t.e.m. 10 okt. 

Foto 

 

Contact werkgroep geestelijke gezondheid:  

Sys Evelien - 058/53.34.34 - GSM 0491/356.289  - Evelien.Sys@koksijde.be 

 
Gespreksgroep voor nabestaanden van zelfmoord 

Neem contact op via 0468 202 225 of nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be. Gespreksgroep vindt 

plaats in Erfgoedhuis Bachten de Kupe. Eerst is er een kennismakingsgesprek, in januari 2019 starten de 

groepssessies die maandelijks plaatsvinden, behalve tijdens juli en augustus.   

Logo Verder 

 

Zit je met vragen over zelfdoding? Neem dan contact op met de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of 

via www.zelfmoord1813.be. Speciaal voor jongeren is er ook Awel, op 102 of www.awel.be. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.casinokoksijde.b/
http://mysites.koksijde.be/Person.aspx?accountname=INTRANET%5CPER16
mailto:Evelien.Sys@koksijde.be
mailto:nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be
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Open repetitiedag bij de Gemeentelijke Harmonie 

Bespeel je een muziekinstrument? Zoek je een toffe vereniging om je hobby uit te oefenen.   

Of droom je er gewoon eens van om te kijken achter de schermen van een modern harmonieorkest? Kom 

dan op vrijdag 5 oktober naar de open repetitie van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde.  

 

Vanaf 20 t.e.m. 22 uur is iedereen welkom in lokaal De Notenkraker. Het repetitielokaal bevindt zich aan 

de achterkant van zaal Noordduinen (Helvetiastraat 47, Koksijde-Dorp). 

Ben je verhinderd op 5 oktober, maar toch geïnteresseerd? Kom dan vrijblijvend langs op één van de 

andere repetities, telkens op vrijdag van 20 t.e.m. 22 uur.  

 

Info: www.harmoniekoksijde.be  

Foto 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Camping Cultuur: tweedaagse voor het gezin 

De dienst Cultuur en Erfgoed van de gemeente Koksijde presenteert een nieuwe editie van het gratis 

evenement Camping Cultuur.  Op zaterdag 6 oktober kampeert het evenement in de Silicowijk 

(Molenstraat, Koksijde-Dorp) en op zondag 7 oktober vind je Camping Cultuur op het (gras)plein naast 

de Sint-Niklaaskerk in Oostduinkerke.  

 

Programma 

 

Omnivolant • Minimalistisch circus 

Hoe klein kan een circus zijn? Wat is essentieel? Eén artiest, één publiek, één volle circuskoffer! 

Zaterdag 6 oktober om 14 uur– Zondag 7 oktober om 16.30 uur  

 

Charel & Co • Dom  

Maak kennis met podiumbeest Charel in Dom, een interactief en clownesk circustheater. 

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober om 14.50 uur 

 

Omnivolant • Nagetusch  

Een bizar circusduo brengt een ontroerende voorstelling met klassieke circuskunst, jongleren en 

acrobatie.  

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober om 15.40 uur 

Foto © Omnivolant  

 

Trashbeatz • Muziek maken met afval 

Verruim je muzikale horizonten en beleef een onvergetelijk avontuur.  

Zaterdag 6 oktober om 16.30 uur – Zondag 7 oktober om 14 uur 

 

Karafan • Château 

Dompel je onder in de middeleeuwen en vecht als een echte ridder voor de hand van de mooie prinses. 

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober, doorlopend van 14 t.e.m. 18 uur 

 

En verder ook nog…      

Zaterdag 6 en zondag 7 oktober, doorlopend van 14 t.e.m. 18 uur 

 

- workshop Minicamping maken  

- gratis schminkstand 

- Plezand-figuren: leef je uit op de plezante golf of speel bollo-smitto met Oscar  

- Biebwagen met strips 

- Wafelbakfiets: geniet van de gratis wafels  
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- Barmobiel: gratis water en koffie - frisdrank, pils en wijn aan democratische prijzen 

 

Foto 

 

Info:  

dienst Cultuur & Erfgoed 

cultuur@koksijde.be, 058 53 34 40 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

 
  

mailto:cultuur@koksijde.be
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Tweede opendeurdag op 7 oktober: een blik achter de 
schermen van het nieuw centraal Politiehuis 

Heb je de eerste opendeurdag van het nieuwe centraal politiehuis in Koksijde gemist? Niet getreurd: 

jullie krijgen hiervoor een nieuwe kans op zondag 7 oktober. Ook als je er de vorige keer wel bij was, 

maar wil weten hoe het intussen gemeubelde complex er uitziet, ben je terug welkom.  

 

Mogelijkheden 

* start tussen 9 en 12 uur 

* start tussen 12 en 15 uur 

* start tussen 15 en 17 uur  

 

Schrijf je voor vrijdag 5 oktober in via pz.westkust.communicatie@police.belgium.eu met vermelding van 

het aantal deelnemers, de namen, leeftijd en om hoe laat je wil langskomen. 

Zonder inschrijving krijg je geen toegang tot het gebouw. Ben je slecht te been of zit je in een rolstoel? 

Graag meegeven bij de inschrijving, de politie voorziet aangepaste rondleidingen (lift). 

 

Groepsbezoeken  

Het is ook mogelijk om later opnieuw langs te komen met jouw school, vereniging of organisatie. Enige 

voorwaarde is dat dat de instelling binnen het gebied van Politiezone Westkust moet liggen.  

Reserveer minstens één maand op voorhand via pz.westkust.communicatie@police.belgium.eu.  

Een bezoek kan altijd, behalve in juli en augustus, en duurt 1,5 tot 2 uur. Maximum 25 pers.  

 

Foto  

 
 
Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:pz.westkust.communicatie@police.belgium.eu
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Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen op zondag 14 
oktober 2018 

 

Oefensessies met elektronische stemapparatuur 

Het gemeentebestuur organiseert publieke oefensessies met de elektronische stemapparatuur die zal 

worden gebruikt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen op zondag 14 oktober.  

 

Deze oefensessies vinden plaats op de dienst Burgerzaken tot en met 10 oktober, tijdens de 

openingsuren van het gemeentehuis: van maandag tot vrijdag telkens in de voormiddag (9 tot 11.45 

uur) en op maandag- en woensdagnamiddag (13.30 tot 16 uur). Niet op zaterdag.  

Hoe stem ik digitaal? Zie affiche digitaal stemmen in 12 stappen   

 

Over volmachten bij de verkiezingen 

Soms kan of moet je niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. In dat geval kan een andere kiezer 

stemmen in uw plaats, u geeft die andere kiezer met andere woorden een volmacht.  

 

In eerste instantie vult u een volmachtformulier in. Gratis verkrijgbaar op de dienst Burgerzaken of 

download dit document op www.vlaanderenkiest.be.   

Daarna geeft u het ingevulde en ondertekende formulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die 

namens u zal stemmen, de volmachtkrijger.  

Op de verkiezingsdag gaat de volmachtkrijger naar het stembureau dat op het oproepingsformulier staat, 

met de nodige documenten: volmachtformulier, oproepingsbrief van volmachtgever en volmachtkrijger, 

bewijs van afwezigheid en identiteitskaart volmachtkrijger . 

 

In welke gevallen?   

U kan niet stemmen door medische redenen. Voeg een doktersattest bij de volmacht.  

Opgelet: een arts die zelf kandidaat is, mag geen attest geven.  

Deelnemen is niet mogelijk wegens beroepsredenen. Werknemers hebben een attest nodig van de 

werkgever. Zelfstandigen nemen een attest mee waaruit de uitoefening van het beroep en de reden van 

afwezigheid blijkt.  

Ook in het geval van schippers, marktkramers en kermisreizigers is een attest nodig waaruit de 

uitoefening van het beroep blijkt – afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar u 

ingeschreven bent. 

U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming. Attest van 

de directie van de strafinrichting bijvoegen.  

Een attest van de religieuze overheid is nodig als uw geloofsovertuiging u niet toelaat om te stemmen. 

Voor studenten is een attest van de directie van de school vereist  

http://www.vlaanderenkiest.be/
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U verblijft om privé-redenen in het buitenland. Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven 

door de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven, bijvoegen 

bij de volmacht. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken toe. Als u geen bewijs kan voorleggen, 

ondertekent u een verklaring op eer.  

Alle redenen voor afwezigheid kan u nog regelen tot op de verkiezingsdag zelf, met uitzondering van een 

verblijf om privé-redenen in het buitenland. Dit kan ten laatste tot en met 13 oktober.  

 

Voorwaarden 

De volmachtkrijger mag geen volmacht krijgen voor andere stemgerechtigden, kort samengevat: één 

volmacht per volmachtkrijger. 

De volmachtkrijger moet kunnen stemmen op alle verkiezingen waarvoor u zelf stemgerechtigd bent. 

 

 

 

Foto gemeentehuis  

+ pdf Verkiezingen - digitaal stemmen in 12 stemmen  

 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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CasinoKoksijde: diversiteit troef!   

In oktober schakelt het cultuurcentrum CasinoKoksijde opnieuw een versnelling hoger: 

humor, klassiek, dans, blues, film, een muzikale matinée en een busuitstap. 

 

* Isolde Lasoen stelt, op 4 oktober, haar langverwachte debuutplaat Cartes Postales voor. Prachtige 

melodieën, verleidelijke stemmen en heerlijke backing vocals doen je wegdromen naar zwoele Zuid-

Franse zomeravonden. Foto 

 

* Hoera! Han Solo staat al tien jaar op het podium. Vier mee in Koksijde op 6 oktober. Han Coucke zorgt 

voor verbaal vuurwerk van topklasse. Oud en nieuw materiaal verwerkt hij tot één brok energie.  

 

* Wie al ooit aanwezig was op een concert van Walter Vilain & Pictura Canta weet dat hij getrakteerd 

wordt op een bijzondere belevenis. In het prachtige kader van het Kunstencentrum Ten Bogaerde 

trakteert de componist-kunstenaar je op 7 oktober op Klassiek op zondag. En het concert wordt gevolgd 

door een gratis aperitiefje. Wat wil je nog meer op zondagmorgen? Foto 

 

* Koen De Preter brengt met zijn nieuwe voorstelling Dancing een zoektocht naar vrijheid, een 

statement op 13 oktober. Hij opent de deuren van het theater en bedient zelf het licht en geluid. Een 

beklijvende solo in tijden van crisis.  

 

* Blues moet niet altijd uit de Verenigde Staten komen. Gentenaar Tiny Legs Tim gaat voor de pure 

beleving op 19 oktober. De volledige band speelt akoestisch rond één microfoon.  

 

* Gène Bervoets speelt op 28 oktober de meest intense parels, samen met het steeds verrassende 

strijkerskwartet Fidelio.  

 

Tickets 

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

 

Wekelijkse filmavond 

Sinds 12 september loopt de wekelijkse filmavond op woensdag opnieuw.  

 

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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Vijftiende editie van Buren bij Kunstenaars 

Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 oktober organiseert de provincie West-Vlaanderen het project 

Buren bij Kunstenaars voor de vijftiende keer. Kunstenaars in heel West-Vlaanderen zetten hun ateliers 

open voor het grote publiek. Zorg dat je dit bruisend weekend vol beeldende kunst niet mist. Er nemen 

dit jaar 2.700 kunstenaars deel – waaronder 27 Koksijdenaars. Dit project loopt ook in de Franse 

departementen Pas-de-Calais (5, 6 en 7 oktober) en Le Nord (12, 13 en 14 oktober).  

 
 

* ChrisAnd: lederen tassen met eclectische toets 
 

* Monique Cnockaert: acryl op doek 
 

* Luc Collette: houten speelgoed 
 

* Jenny De Reuse: olieverf, natuurlijke pigmenten, acryl 
 

* Erik Demey: teken-, schilder- en beeldhouwkunst 
 

* Marijke Depoorter: patchwork, stofdecoratie 
 

* Jan Dieusaert: bronzen beelden 
 

* Em-Dé-Bé: steenkappen, acrylic-one, fotografie 
 

* Willy Govaerts: aquarel 
 

* Martine Hennebel: sculpturen, brons, cortenstaal, gips, was, leder 
 

* Luce: fotografie 
 

* Etienne Maes: aquarel 
 

* Yves Myny: kleurrijke werken op paneel en doek 
 

* Anne Notebaert: glaskunst, glascasting en glasfusie rond thema zee 
 

* Karine Opsomer: fotografisch werk met originele teksten 
 

* Lieve Pieters: bonte creaties met fimoklei parels, wol en zijde 
 

* Wim Porrez: marmer, hout, pasteltekeningen  
 

* Radio Amateurs Koksijde UBA Sectie KSD 
 

* Residentie La Vigie Assistentiewoningen 
 

* Jenny Reynaert: brons, keramiek, steen, textiel, schilderen 
 

* Silke en Joren: tekenkunst en vroegmiddeleeuwse kledij 
 

* Marleen Sintobin: beeldjes in klei 
 

* Johan Van Den Driessche: creaties met wol en katoen, glasbeschildering 
 

* Chloë Van Eeghem: Unique Felted Object, natvilt, juweel, goud, zilver 
 

* Dunecluze Woonzorgcentrum 
 

* Myriam Zanardo: olieverfschilderijen, interpretatie van foto's 
 

* Jean-Pierre Zinjé: licht, sensualiteit, betrokken, actueel 
 

+ Campagnebanner 

Info: www.burenbijkunstenaars.be  

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

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.burenbijkunstenaars.be/
mailto:cultuur@koksijde.be
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Tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde ‘op de 
grond, tussenin of aan de hemel’ 

Van 27 oktober tot en met 6 januari loopt de tentoonstelling op de grond, tussenin of aan de 

hemel in Kunstencentrum Ten Bogaerde. De titel is een zin geplukt uit een album met 

zeefdrukken van George Grard en gedichten van Eddy van Vliet uit 1978. 

 

Voor deze hedendaagse kunsttentoonstelling zocht curator Els Wuyts haar inspiratie in het omliggende 

landschap: de donkere aarde, het groene gras, de horizonlijn die de verbinding lijkt te maken met de 

lucht. Tussen hemel en aarde is een metafoor voor wat ons enerzijds met de voeten op de grond houdt, 

een zekere realiteitszin, een focus op het werkelijke. En aan de andere kant voor wat ons doet dromen, 

streven en verlangen. op de grond, tussenin of aan de hemel spreekt tot de verbeelding: hoe het 

dagdagelijkse, het ego en het spirituele met elkaar verboden zijn.  

 

Kunstenaars: Leo Copers, Marc Cordenier, Joachim Coucke, Saar De Buysere, Esther de Graaf, Honoré 

δ’O, Johan Gelper, Sanam Khatibi, Martine Laquiere, Greet Van Autgaerden, Sarah Van Marcke, Jan Van 

Oost, Santiago Reyes Villaveces en Tim Volckaert. Curator: curator Els Wuyts. 

 

Info, openingsuren en randprogramma: www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde  

 

Foto  

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

  

http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde


 

 

 

 

P 16/37 

 

 

 

Bib in de kijker 

Definitief: nieuwe openingsuren bib 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de bibliotheek voortaan open van 15 tot 18 uur. De 

deuren openen en sluiten op die dagen één uur eerder dan vroeger. Na een geslaagde proefperiode 

tijdens de zomer blijven de aangepaste openingsuren dus van kracht. De overige openingsuren blijven 

ongewijzigd.  

 

Intelligente inleverbus 

Sinds dit voorjaar heeft de bib ook een intelligente inleverbus die te vinden is in de ondergrondse 

parking. De boeken worden er ingelezen en je krijgt een ticket. Handig om de boeken terug te brengen 

als de bibliotheek gesloten is.  

 

Een volledig overzicht van de openingsuren lees je op www.koksijde.be/contact/bibliotheek. 

Opgelet! Op dinsdag 16 oktober gaat de bibliotheek uitzonderlijk pas open om 16 uur. 

 

In de kijker: Gek of geniaal? 

De tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid loopt van 1 t.e.m. 10 oktober: het ideale moment om 

enkele auteurs die zelf te maken kregen met geestelijke problemen in de kijker te zetten.  Kleppers als 

Leo Tolstoy, Virginia Woolf, Ernest Hemingway en Franz Kafka kampten met depressies en bipolaire 

stoornissen, maar ze zorgden wel voor fantastische romans. Bij ons maakte Ann De Craemer onlangs 

bekend dat ze aan een zware depressie leed, schrijven hielp er haar zelfs weer bovenop.  

Foto Hemingway  

 

Verwen jezelf in de bibliotheek 

Op zaterdag 13 oktober is het Verwendag in de bibliotheek met activiteiten die ervoor zorgen dat je met 

een goed gevoel naar buiten gaat. De bib staat klaar met een programma vol verwennerijen voor jong en 

oud. Van 11 tot 12 uur kan je je haar laten vlechten. Ontspan volledig tijdens de workshop klankschalen 

van 14.30 tot 15.30 uur. Of laat je transformeren in de kindergrime van 15 tot 16.30 uur. De bib zorgt 

de hele dag door voor een echte verwenkoffie. Kortom: het ideale moment om langs te komen. 

Foto 

 

Boekenverkoop op 30 en 31 oktober 

Ben je een echte koopjesjager en altijd op zoek naar dat laatste boek, cd of dvd voor in je collectie? Kom 

dan naar de boekenverkoop in de bibliotheek met boeken, cd’s en dvd’s aan knalprijzen. Op dinsdag 30 

oktober van 10 tot 12 uur  en 15 tot 18 uur, op woensdag 31 oktober ook van 10 tot 12 uur en van 14 

tot 17 uur.  
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Griezel mee in de bib: Bib Late Night  

Haal je mooiste griezelkostuum en je zaklamp van onder het stof. Ga vervolgens op zoek naar je 

favoriete griezelverhaal in een pikdonkere bib. Samen met een bekende griezelauteur maak je je eigen 

spannende story! Vindt plaats op maandag 29 oktober in de bib, van 19 tot 21 uur.  

Bomma Bib zorgt voor speciale opvang voor de ouders en andere bibberkonten.  

Inschrijven (gratis) via jeugdbibliotheek@koksijde.be 

 

Griezelig voorleesuurtje voor kinderen  

(6-12 jaar) op dinsdag 30 oktober: van 10.30 – 11.30 uur in de bib 

 

Lezingen, workshops en cursussen  

* Fotografie in de praktijk – Start op zaterdag 6 oktober om 14 uur. Overige twee data in overleg met 

lesgever. Graag dorgeven welke camera je hebt bij de inschrijving. Prijs: 15 euro. 

* barok voor beginners:  lezing (sessie één) in reeks Vlaamse Meesters – Naar aanleiding van de 

tentoonstelling De Vlaamse Meesters – vakmanschap inspireert vindt er een lezing plaats over de 

Vlaamse Meesters op 16 oktober, 13 november en 11 december. Van 14 tot 16 uur.  

De eerste lezing gaat over de barok. Kunsthistorica Prisca Valkeneers verloor haar hart aan de Vlaamse 

meesters. Zoek met haar uit of de katholieke kerk een antwoord vond op de reformatie.  

Inschrijven voor de lezing via de gemeentelijke website: bibliotheek/inschrijven bibactiviteiten.  

* Workshop voor kinderen: programmeer je eigen robot in de bib –  Ben je fan van wetenschap 

en techniek of droom je ervan om je eigen robot te besturen? Kom dan op woensdag 17 oktober van 

14.30 tot 16.30 uur naar de bib. Schrijf je snel in voor deze workshop van Digitale Wolven. Voor kinderen 

vanaf het tweede leerjaar. Inschrijven kost 3 euro en kan via jeugdbibliotheek@koksijde.be.  

* Workshop Foto’s ordenen (Faststone) – Leer foto’s ordenen en pas ze aan in het programma 

Faststone. Vindt plaats op zaterdag 20 oktober, van 14 tot 16.30 uur. Breng je eigen laptop mee.  

Prijs: 5 euro. 

* Word – Basis verwerking en opmaak van teksten. Start op donderdag 8 november om 13 uur. 

Andere sessies: op vrijdag 9, maandag 12 en dinsdag 13 november. Telkens van 13 tot 15 uur. Prijs: 20 

euro. 

* Workshop Etiketten en naamkaartjes maken in Word – Leer etiketten maken voor verschillende 

doeleinden. Maandag 26 en dinsdag 27 november, van 13 tot 15 uur. Prijs: 10 euro. 

 

Inschrijven voor deze cursussen vanaf woensdag 3 oktober aan de balie.  

Nieuw! De sessies van de Digidokters vinden vanaf nu plaats op de tweede zaterdag van de maand.  

 

Info: www.bibliotheek.koksijde.be,  bibliotheek@koksijde.be, 058 53 29 53.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

mailto:jeugdbibliotheek@koksijde.be
http://www.bibliotheek.koksijde.be/
mailto:bibliotheek@koksijde.be
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Week van de Fair Trade van 3 tot 13 oktober   

* Vroege ochtendwandeling en fairtrade-ontbijt – Zaterdag 6 oktober om 6 uur. Ga op pad met gids Luc 

David. Inschrijven voor 2 oktober. Start aan het Duinenhuis.  Kostprijs: 5 euro.  

 

* Kookworkshop Veggie en fair trade – Dinsdag 9 oktober om 19 uur. In samenwerking met EVA vzw. 

Inschrijven voor 4 oktober. Kostprijs: 20 euro.  

 

* Chocoladeproeverij Fairtrade@home – Woensdag 10 oktober om 19 uur. Maak een smeuïge moelleux, 

spicy chocolademelk, luchtige chocolademousse en overheerlijke chocoladerotsjes en leer het verhaal 

achter de chocolade kennen. I.s.m. Iedereen Mondiaal West-Vlaanderen. Inschrijven voor 5 oktober. 

Kostprijs: 6 euro. 

 

Volledige activiteiten- en vormingsaanbod: www.koksijde.be/vormingsaanbod-duinenhuis-volwassenen. 

 

Info en inschrijven:  

Duinenhuis 

Bettystraat 7, Koksijde 

T. 058 52 48 17 

Email: duinenhuis@koksijde.be 

www.koksijde.be/duinenhuis 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:duinenhuis@koksijde.be


 

 

 

 

P 19/37 

 

 

 

Activiteiten in het Duinenhuis 

* Cursus Zeeanimator – Vrijdag 12, 19 en 26 oktober van 9.15 tot 16.15 uur in het Duinenhuis. Na 

deze vormingsdagen, ben je inzetbaar als begeleider voor zeeklassen en groepen met kinderen. Info: 

www.weekvandezee.be, weekvandezee@west-vlaanderen.be. Kostprijs: 25 euro.  Foto 

 

* Voordracht – Woensdag 3 oktober om 19.30 uur. Isabelle Monteny vertelt waarom plantenkleuringen 

beter zijn voor huid, haar en milieu. Kostprijs: 2 euro (incl. drankje). Vooraf inschrijven.  

 

* Voordracht Sterrenjutters – Vrijdag 5 oktober om 19.30 uur. Eva Clockaerts en Steven Caluwaerts 

(UGent) leren je alles over het microklimaat aan de kust. In samenwerking met De Sterrenjutters. 4 euro 

voor leden, inwoners en gidsen. Info: www.desterrenjutters.be.  

 

* Workshop Van meel tot brood, van zee tot bord! – Zaterdag 13 oktober van 8.30 tot 14 uur. 

Culinaire workshop. I.s.m. Bakkerijmuseum Veurne en Garnaalkruiersclub De Spanjaardbank. Kostprijs 

(+12 jaar): 22 euro (workshop, lunch en drankje) en 6 euro voor een broodje (vooraf inschrijven, 

aantallen doorgeven). Info: www.bakkerijmusem.be.   

 

* Sterren en Planeten – Vrijdag 19 oktober: Een klassieker: elke derde vrijdagavond van de maand bij 

heldere hemel openen De Sterrenjutters de sterrenwacht. Gratis toegang. 

 

* Nacht van de Duisternis – Zaterdag 20 oktober: vrije start tussen 19.30 en 20.30 uur. Een avond 

vol boeiende en geheimzinnige ontdekkingen. I.s.m. Natuurpunt Westkust en De Sterrenjutters. 

Kostprijs: 2 euro (incl. soep).   

 

* Workshop Kaarsen maken – Donderdag 25 oktober van 14 tot 16 uur. Erika Leuridan leert je 

milieuvriendelijke kaarsen maken. Kostprijs: 10 euro (incl. kaarsen). Inschrijven voor 19 oktober.    

 

* Yogawandeling – Zaterdag 27 oktober van 9 tot 14 uur.  Start de dag met een lange en 

ontspannende yogales o.l.v. docente Sigrid Rondelez. Breng zelf een matje, deken, kussen en picknick 

mee. Kostprijs: 15 euro. Vooraf inschrijven.  

 

* Wandeling Hannecartbos – Zondag 28 oktober om 14 uur.  Gratis.  Marjan Janssens neemt je mee 

(honden niet toegelaten). Inschrijven niet nodig. Start: infobord Loze Vissertjespad (Mariapark 

Oostduinkerke).  

 

 

 

http://www.weekvandezee.be/
mailto:weekvandezee@west-vlaanderen.be
http://www.desterrenjutters.be/
http://www.bakkerijmusem.be/
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* Halloweenworkshop voor kinderen Zeewier  –  Woensdag 31 oktober van 13 tot 17 uur. Marjan 

Janssens en Lut Van Malderen begeleiden deze zeewierworkshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar. 

Inschrijven voor 29 oktober. Start: Elisabethplein (Koksijde-Bad). Kostprijs: 7 euro.  

 

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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Sociaal Huis Koksijde: activiteiten in de kijker 

 

Aux Champs-Elysées in de Kerkepannezaal 

Geniet op woensdag 24 oktober van een namiddag vol ambiance met hits van de meest bekende Franse 

zangers zoals Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Edith Piaf etc. Het trio Jo Arend (piano), Hubert Van Hecke 

(accordeon) en Chantal Himbrecht (zang) dompelen je van 14 tot 16.30 uur onder in de typische Franse 

sfeer. Zing, dans en word ontroerd! Georganiseerd door het project Samen Zorgen (Sociaal Huis). 

Inschrijven via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be. Kostprijs: 4 euro (incl. 

drankje) 

Foto 

 

Lezing door traumatoloog en knie-expert dr. Harinck (AZ West) op 2 oktober 

Knieproblemen en -prothesen bij senioren 

Deze uiteenzetting vindt plaats in cultuurcentrum CasinoKoksijde op dinsdag 2 oktober, om 14 uur.  

Kostprijs: twee euro, incl. drankje. Organisatie: Seniorenadviesraad Koksijde. 

Vooraf inschrijven is niet mogelijk, kom dus op tijd. 

Info bij seniorenconsulent Katleen Calcoen (katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be, 058 53 43 42). 

 

Veertigste seniorenfeest op 21 en 22 november 

Natuurlijk is er ook in 2018 een groot seniorenfeest, deze keer op 21 en 22 november volgens de 

klassieke formule met muziek, maaltijd, dans en ambiance. Het volledige programma verschijnt in het 

nummer van november, kaarten vanaf 29 oktober verkrijgbaar bij het Sociaal Huis in Koksijde.  

Foto © Linda Renette en Lambert Derenette  

 

Gratis juridisch advies voor alle inwoners 

Op elke vierde maandag van de maand geeft een jurist gratis informatie en advies aan onze inwoners. 

Indien nodig verwijst hij je door naar de juiste persoon. Een afspraak maken is niet nodig, maar het is 

wel aangewezen om zo vroeg mogelijk in de namiddag langs te komen. Breng zeker alle benodigde 

documenten mee. Eerstkomende afspraak is op maandag 22 oktober van 13.30 t.e.m. 15 uur in het 

Sociaal Huis.   

 

Koffienamiddagen voor senioren  

Ontmoet mensen uit je eigen buurt, telkens van 14 tot 16 uur. Inkom: 3 euro.  

* In Koksijde-Dorp op vrijdag 5 oktober in ’t Oud Schooltje 

* In Oostduinkerke op woensdag 10 oktober in de feestzaal van de Rozenkransschool  

Inschrijven bij Katrien Debruyne (058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be). 

 

 

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:katleen.calcoen@sociaalhuiskoksijde.be
mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Elke dinsdag groepswandeling: leer nieuwe mensen kennen 

Wandel 3 tot 5 kilometer mee op een rustig tempo: voor mobiele en minder mobiele mensen. Heb je 

ondersteuning nodig? Vermeld dat dan bij inschrijving (Katrien Debruyne, 058 53 43 19). 

 

Verwenmoment voor mantelzorgers op 1 oktober 

Op maandag 1 oktober verwent massagetherapeut Ann Deriemaeker (Vizit) onze mantelzorgers met een 

ontspannende hoofd- en schouder- of handmassage. Ontsnap eventjes aan de drukte van de dag en 

geniet in het mantelzorgcafé De Luisterschelp (zaal de Brug, Sociaal Huis) van 14 tot 16 uur.  

Inschrijven bij Katrien Debruyne (058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be). 

 
Info:  

Sociaal Huis Koksijde 

Ter Duinenlaan 34, Koksijde 

058 53 43 10 

info@sociaalhuiskoksijde.be 

www.sociaalhuiskoksijde.be 

 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Halloween: griezel mee tijdens de herfstvakantie 

Ook dit jaar is Koksijde weer volledig in de ban van Halloween! Er staan heel wat 

huiveringwekkende activiteiten gepland tijdens de week rond 31 oktober. 

 

Woensdag 24 oktober 

* 14.30 uur: JOC De Pit, Griezelige filmnamiddag. (Zie persbericht Jeugdhuis De PIT) 

Vrijdag 26 oktober  

* 18 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek: vijfde HALLOWEEN-MOUNTAINBIKETOERTOCHT 

Inschrijven van 18 tot 20.30 uur – 23, 33 of 45 km. (zie persbericht Koksijde Sportief) 

Zaterdag 27 oktober t.e.m. zondag 4 november 

*  13 – 18 uur: Sint-Idesbald, strand: NIGHTMARE ON BAALDJES BEACH - LABYRINT 

Beleef Halloween op het strand van Sint-Idesbald en zoek je weg in het griezelige doolhof van 1.000 m².  

* 19 – 22.30 uur: avondsessie (alleen op 27, 28 en 31 oktober – 2 en 3 november, 5 euro, incl. drankje) 

Maandag 29 oktober 

* 19 – 21 uur: Bibliotheek: Bib Late Night (zie persbericht Bib in de kijker) 

Dinsdag 30 oktober 

* 10.30 – 11.30 uur: Bibliotheek: Griezelig voorleesuurtje voor kinderen (6-12 jaar)  

Woensdag 31 oktober   

* 13 – 17 uur: Koksijde-Bad, Elisabethplein: Halloweenworkshop voor kinderen over Zeewier  

(zie persbericht activiteiten in het Duinenhuis).  

* 14 – 17 uur: Sint-Idesbald, G. Grardplein: uithollen en versieren van pompoenen (deelname: 5 

euro). Schminkmogelijkheid voor de kinderen. Extra animatie van steltenlopers en drakenhoeder.  

* 19.15 uur: Sint-Idesbald, van Kerkepannezaal naar de Zeedijk: GROTE HALLOWEENSTOET  

Huiver en griezel tijdens de jaarlijkse Halloweenstoet met animatie, muziek en vuurwerk. 

* 20 uur: Sint-Idesbald, strand: Heksenverbranding  

* 20.30 uur: Sint-Idesbald, strand: Vuurwerk 

 

Info:  

Dienst Toerisme  - Zeelaan 303  

T 058 51 29 10 - toerisme@koksijde.be  - www.visitkoksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Jeugdhuis De Pit: filmnamiddag, lesgevers gezocht en extra 
voordelige zaalverhuur 

 

Griezelige filmnamiddag in de Pit: Coraline 

Kom op woensdag 24 oktober om 14.30 uur  naar de film. Het meisje Coraline verhuist en ontdekt een 

nieuwe wereld. In het begin lijkt alles rozengeur en maneschijn, maar is dat wel zo? Kostprijs: 2,50 euro 

(incl. drankje). Popcorn: 50 cent. 

Info: jeugddienst@koksijde.be of www.depit.be.  

Foto 

 

Gezocht: lesgevers voor het Muze-project 

We zoeken mensen met een stevige basis muziek- en instrumentenkennis om jongeren en zelfs 

volwassenen de muzikale microbe mee te geven. Zegt het je iets om individueel les te geven aan 

leerlingen van de Pit? Je kiest zelf waar en wanneer. Uiteraard krijg je een vrijwilligersvergoeding, 

afhankelijk van je prestaties. Info: jeugddienst@koksijde.be – 058 53 34 44. 

Foto 

 

Zaalverhuur de Pit: extra voordelig voor jongeren 

Ben je op zoek naar een locatie voor een fuif, concert, optreden of gewoon een feestje? Huur de zaal aan 

een gunstig tarief, want jongeren krijgen korting. Er is ook een keuken en tapkraan beschikbaar, 

inbegrepen in de huurprijs.  Info: jeugddienst@koksijde.be of 058 53 34 44. 

 

 

De jeugddienst is uitzonderlijk gesloten op maandagnamiddag 15 oktober. 

 

Info:  

Jeugddienst Koksijde 

Kursaallaan 28, Koksijde 

T. 058 53 34 44 

jeugddienst@koksijde.be  

www.depit.be  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde sportief 

Wisselbeker schepen van Sport: Petanquetornooi in de Bolledroom  

Het recreatief petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt plaats op donderdag 18 oktober van 

14 tot 18 uur in de Bolledroom achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Dit tornooi is voor alle  60-

plussers, ook voor wie geen lid is van een club of geen petanque-ervaring heeft. Competitiespelers 

mogen enkel een triplet vormen met twee niet-competitiespelers. 

De algemene winnaars ontvangen een trofee terwijl de Koksijdse verenigingen opnieuw wedijveren voor 

de Wisselbeker Schepen van Sport. Vorig jaar werd de wisselbeker gewonnen door PC Eeuwig Jong. 

Iedereen krijgt een aandenken en schepen Dirk Dawyndt voorziet weer enkele mooie prijzen om te 

verloten. 

Gratis inschrijven bij de sportdienst tot 15 oktober (058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be). 

Foto 

 

Vijfde Halloween-mountainbiketoertocht 

Op vrijdag 26 oktober vindt de vijfde editie plaats van de Halloween-mountainbiketoertocht, een avondrit 

in de Halloweensfeer! Een rit van 23, 33 of 45 km met verschillende bevoorradingen en met 

pechverhelping. 

Er zijn kleedkamers ter beschikking in sporthal Hazebeek. Na de tocht mag je ook gebruik maken van de 

bikewash en is er voor elke deelnemer een gratis beker pompoensoep in de cafetaria van de sporthal. 

Inschrijving en start in sporthal Hazebeek van 18 tot 20.30.  

(Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke). Prijs 5 euro, gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

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

Foto 

 

Sportaanbod voor alle leeftijden 

Vanaf 1 oktober starten opnieuw enkele sportreeksen voor volwassenen: shape op maandagavond, 

drums alive op woensdagvoormiddag en dance work-out op donderdagavond. Voor kleuters uit de 

tweede en derde kleuterklas is er Multimove op maandag in Koksijde en op dinsdag in Oostduinkerke.  

Conditiegym, netbal, badminton, tai-chi en curling startten al in september, maar het is mogelijk om je 

hier nog bij aan te sluiten. Bekijk het volledige sportaanbod op www.koksijde.be/sportaanbod of 

contacteer de sportdienst (sportdienst@koksijde.be, 058 53 20 01). 

Logo Multimove 

 

Herfstsportkampen voor kleuters en lagere school 

Van maandag 29 tot woensdag 31 oktober organiseert de sportdienst een sportieve driedaagse voor 

kleuters en kinderen van de lagere school. Voor kleuters is er een mix van sport, spel en knutselplezier in 

de sporthal in Koksijde-Dorp. Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar leven zich uit in sporthal 

mailto:sportdienst@koksijde.be
mailto:sportdienst@koksijde.be
http://www.koksijde.be/sportaanbod
mailto:sportdienst@koksijde.be
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Hazebeek in Oostduinkerke met elke dag vier sporten zoals badminton, tafeltennis, basketbal, hockey, 

toestelturnen, etc. Voor elk wat wils. Inschrijven via www.koksijde.be/sportkampen. 

Foto 

 

UCI Telenet Worldcup Cyclocross Koksijde 

Noteer alvast zondag 25 november in de agenda. Dan vindt de traditionele Vlaamse Duinencross opnieuw 

plaats in Koksijde. De ticketverkoop start vanaf maandag 5 november in het toerismekantoor.  

Koksijdenaars betalen slechts vijf euro in voorverkoop! Info: www.veloclubkoksijde.be/worldcup 

Foto  

 

Info: 

Sportdienst 

Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke 

T.: 058 53 20 01 

sportdienst@koksijde.be 

www.koksijde.be/sport 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tiende Toeristen- en Streekproductenbeurs 

Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober vindt opnieuw de Toeristen- en Streekproductenbeurs plaats in de 

feestzaal en de mezzanine van cultuurcentrum CasinoKoksijde. Tijdens deze tweedaagse beurs proef je 

bij de vele standhouders van lekkere streekproducten zoals kaas, paté, jenever, wijn, vissoep en 

chocolade. Toeristische diensten uit het binnenland en de jumelagegemeenten zijn eveneens op post met 

toeristische informatie en proevertjes. Eregast dit jaar is de provincie West-Vlaanderen. Op zaterdag is 

de beurs open van 10.30 tot 18 uur, op zondag t.e.m. 17 u. Gratis. 

 

Info: dienst Toerisme, Zeelaan 303, T 058 51 29 10, toerisme@koksijde.be, www.visitkoksijde.be. 

Foto 
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Zilt feest in NAVIGO-museum  

Het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en de Oostduinkerkse vissers vieren feest op zaterdag 27 

oktober.  

Ga ’s morgens mee naar het strand met de huifkar en vis mee met de garnaalvissers te paard.  

Na de middag is het genieten geblazen van feestelijke animatie en fijne workshops in en rond het 

museum. Een greep uit het aanbod: volksspelen, een bijzondere draaimolen, sfeermuziek, een 

fotografieworkshop, grime, knutselworkshops, een rondleiding door een garnaalvisser.   

 

Programma 

* 9 uur: Afspraak aan het museum 

* 10 tot 11 uur: Paardenvissers (ter hoogte van het Astridplein – laag water om 10 uur) 

* 12 uur: Demonstratie garnalen koken en proeven (museumplein) 

* 11.30 tot 13.30 uur: lunch in het museum. Vul je eigen picknick aan met lekkere vissershapjes. 

 

* 12 tot 17 uur: doorlopend animatie in het museum en op het museumplan 

* 13.30 tot 17 uur: workshops in en rond het museum  

 

Formule Laag Tij 

In de voormiddag met de huifkar naar het strand, vissen met de garnaalvissers te paard en onbeperkt 

toegang tot het feestelijke programma in en rond het museum.  

8 euro voor inwoners, gratis voor kinderen jonger dan vijf jaar 

Reserveer tijdig je plaatsje in de huifkar via onthaal@navigomuseum.be of 058 51 24 68.  

 

Formule Hoog tij 

Onbeperkt toegang tot het feestelijke programma in en rond het museum.  

Gratis voor inwoners 

 

Reporters gezocht! 

Ben jij thuis de fotograaf van dienst of wil je weten hoe dat moet? Volg de exclusieve fotografieworkshop 

voor kids (5 tot 12 jaar). Een professionele fotograaf neemt je mee op sleeptouw op de huifkar en op het 

strand. Leer de kneepjes van het vak en maak je eigen reportage! Opgelet: beperkt aantal plaatsen. 

 8 euro per kind (formule Laag Tij). Kinderen moeten vergezeld zijn door een volwassene.  

 

Info en uitgebreid programma voor de herfstvakantie lees je op www.navigomuseum.be.   

Foto en  campagnebeeld   
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Abdijmuseum: Virtual Reality achter de schermen 

Op woensdag 31 oktober om 14.30 uur is het opnieuw tijd voor Family@TenDuinen. Bezoek de oude 

abdij virtueel met een virtualrealitybril en ga terug naar 1490.  Hoe ging het museumteam te werk om 

dit VR-avontuur op poten te zetten en zag Koksijde er werkelijk zo uit in de middeleeuwen? Het museum 

geeft je een unieke blik op de making of. Een unieke kans! 

Deze activiteit is voor kinderen van 10 t.e.m. 14 jaar en kost 5 euro.   

Voor de (groot)ouders is er tegelijkertijd een rondleiding over het leven in de middeleeuwse Duinenabdij.  

 

Inschrijven via abdijmuseum@koksijde.be f 058 53 39 50. 

 

 

Foto TD1479 © Michel Maes Fotografie  

 

 

Info:  

Abdijmuseum Ten Duinen (toegang via Villa Castel Fiertel) 

Koninklijke Prinslaan 2 

T. 058 53 39 50 

E.  info@tenduinen.be 

www.tenduinen.be 
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Reveil: buren zorgen voor warmte op Sint-Pieterskerkhof 

Op Allerheiligen 1 november om 17 uur doorbreken we de stilte op het kerkhof van Koksijde-Dorp met 

muziek en woord. Deze keer komen de buren aan het woord, afgewisseld met sfeervolle muziek. Zo 

maakt Reveil het kerkhof op een hoopvolle manier wakker. Dankzij dit project zorgen de levenden ervoor 

dat de verhalen van de doden blijven voortleven. Breng zelf een kaarsje of lichtje mee en creëer een 

passende sfeer. Meer details in de editie van november en via onze sociale mediakanalen. 

 
Foto © Reveil Vlaanderen  
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Herfstconcert: Gabriel Rios komt naar Koksijde 

Rotary Koksijde-De Panne-Veurne en Nieuwpoort-Westhoek organiseren elk jaar een Herfstconcert. Dit 

jaar ontvangt de organisatie de Puerto Ricaans-Belgische topmuzikant Gabriel Rios. Het optreden vindt 

plaats op zaterdag 27 oktober in de O.L.V.-ter-Duinenkerk in Koksijde-Bad. De opbrengst van dit concert 

gaat traditiegetrouw naar sociale projecten in de regio.  

Prijs in voorverkoop: 35 euro. Het concert begint om 20 uur. 

Tickets te koop op de dienst Toerisme, de leden van Rotary of www.herfstconcert.com. 

 

Illustratie  
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WAK start met KunstTIJD 

Verspreid over het volledige schooljaar organiseert de Westhoek Academie Koksijde (WAK) diverse 

lezingen en uitstappen, binnen het kader van kunstgeschiedenis. Docent kunstgeschiedenis, Jan 

Florizoone, spitst zich per trimester toe op een onderwerp. T.e.m. november gaat het Over Barok. 

Lees meer op www.koksijde.be/kunsttijd. 

 

Programma oktober  

* Lezing Over barok op donderdag 11 oktober om 20 uur in het kunstgeschiedenislokaal van de 

Westhoek Academie Koksijde (Veurnelaan 109). Jan Florizoone neemt de kunststroming barok onder de 

loep tijdens een serie van lezingen en daaraan gekoppelde uitstappen. Gratis.  

* Uitstap in Gent Over barok op donderdag 18 oktober. Vertrek om 8.56 uur in station van Koksijde. 

Tijdens een stadswandeling in Gent ontdek je de karakteristieken van de barok in de stad. Bezoek aan 

o.a. de Sint-Pietersabdij, het stadhuis, het Augustijnenklooster, het Museum voor Schone Kunsten.  

 

Inschrijven via www.koksijde.be/kunsttijd. Treinticket en museumticket ter plaatste te betalen.   
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Infoavonden assistentiewoningen Doornhuys 

Vlakbij woonzorgcentrum Dunecluze gaan er 24 assistentiewoningen open tegen de zomer van 2019. Wil 

je meer weten over de prijs, de zorgondersteuning en hoe de flats zijn ingedeeld?  

Kom dan naar de infoavonden op donderdag 11 en maandag 22 oktober. Afspraak om 19 uur in Cafetaria 

Dunecluze (Ter Duinenlaan 35). Info: www.doornhuys.be.  

Inschrijven is verplicht via woonassistente Lisa Doise (doornhuys@dunecluze.be, 058 53 39 00).  

 

Illustratie maquette 
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Facebook: gratis infosessies voor ondernemers 

De gemeente Koksijde organiseert twee gratis infosessies over Facebook voor ondernemers. Op 

donderdag 18 oktober om 20 uur vindt de basissessie Hoe kan Facebook uw bedrijf liken of kraken? 

plaats. Tijdens deze workshop leer je hoe je een Facebookpagina maakt, likes genereert en hoe je je 

doelgroep bepaalt. Ook ontdek je welke informatie je best op welk moment publiceert en waar je moet 

op letten. Ruim een maand later, op 29 november, is er de tweede sessie voor gevorderden, o.a. over 

hoe je succesvol adverteert.  

 

Inschrijven via economie@koksijde.be. Beperkt aantal plaatsen. Delvauxzaal, gemeentehuis. Onthaal 

vanaf 19.45 uur.  

Logo VLAIO  
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Think Pink kleurt Koksijdse bakkers roze 

Borstkanker treft één op de acht vrouwen. Zeker ter gelegenheid van borstkankermaand oktober is het 

belangrijk dat iedereen mee vecht tegen de ziekte. Steun Think Pink met een actie of een lintjesbox. De 

bakkers in onze gemeente geven alvast het goede voorbeeld.  

Elk Think Pink-lintje draagt dezelfde levensbelangrijke boodschap uit: geef borstkanker geen kans en laat 

je borsten tijdig controleren. Deze oproep redt levens, want hoe sneller borstkanker wordt vastgesteld en 

behandeld, hoe groter de kans op genezing.  

 

Elke twee jaar krijgen alle vrouwen tussen 50 en 69 automatisch een uitnodiging voor een gratis 

screeningsmammografie. Bij deze een warme oproep aan alle dames om dit zeker te doen!   

 

Heb je een winkel of ken je een locatie voor een lintjesbox? Vraag een gratis exemplaar aan via 

http://bit.ly/lintjesbox2018. Elke box telt honderd lintjes die bezoekers voor één euro kunnen kopen via het 

voorziene geldvakje. Handelaars worden vermeld op de overzichtskaart op de website. Ook elke andere 

actie voor Think Pink is meer dan welkom! Registreer je actie op www.think-pink.be. 

 

 

Fiets mee met de Koksijdse Bike Captain Hilde Werbrouck tijdens Bike for Think Pink of word BikeSter. 

Info: www.think-pink.be/bikeforthinkpink. 

 

Ook de Koksijdse bakkers kleuren roze voor Think-Pink: De bakkers van onze gemeente slaan de handen 

in elkaar en dragen hun steentje bij tijdens borstkankermaand oktober. Koop een Pinkie – 

borstenbroodje, gebak, cake, koeken, wafels – bij je favoriete bakker. Smakelijk.  

De roze bakkers: Helvetia, Dirk & Pascale, Tyteca, Leterme, Du Littoral (Koksijde), Espero, Gheysen 

(Oostduinkerke), Destrooper, Kapelhof, 3B’s (Sint-Idesbald).  

 

Info: www.think-pink.be. Vragen over de lintjesboxen: febe@think-pink.be, 0468 174 029. 

 

Foto  
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Nieuwe natuurherstelwerken in het Hannecartbos  

De vorige werken in het duingebied Ter Yde vonden plaats tussen 2002 en 2005 en waren een groot 

succes. In het voorjaar kleuren de graslanden er in alle tinten, je treft er zeven soorten orchideeën en 

talrijke zeldzame planten aan. Ook diverse Europese doelsoorten vinden een duurzame stek in het 

Hannecartbos. 

 

Dit najaar start het Agentschap Natuur en Bos met nieuwe natuuringrepen voor een nog beter 

beheerresultaat. De begrazingsrasters worden heringedeeld. Het kappen van de bomen op de oevers van 

de Waterloop-zonder-naam zorgt daarnaast voor een betere natuurwaarde van deze unieke duinbeek. 

Wandelaars bereiken het nieuwe wandelpadennet van de Oostvoorduinen via een aangepast wandelpad. 

 

Info: Agentschap voor Natuur en Bos – boswachter Guy Vileyn (0478 890 116 – 

guy.vileyn@vlaanderen.be)  
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Voormalig inwoner Ellen Moons bepaalt mee wie de 
Nobelprijs Fysica in de wacht sleept  

Ellen Moons, dochter van voormalig journalist Willy Moons en beeldhouwster Jenny Reynaert uit Wulpen, 

is sinds begin dit jaar lid van de Koninklijke Zweedse Academie der Wetenschappen. Ellen is lid van de klas 

voor fysica en mag hierdoor op 2 oktober mee stemmen en dus bepalen aan wie de Nobelprijs Fysica wordt 

uitgereikt.  

Ellen Moons is getrouwd met een Zweed, vandaar dat ze ruim anderhalf decennium geleden verhuisde naar 

Scandinavië. Ondertussen werkt al achttien jaar aan de universiteit van Karlstad. In 2011 kreeg Ellen 

Moons al de wetenschapsprijs voor fysica, uit handen van de Zweedse koning Carl XVI Gustaf.  

Foto 
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