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Datum  

Persoverzicht 

oktober 2019 

24/09/2019  

  

Contact & meer info  

PR-diensthoofd: Ilse Chamon  
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Persuitnodigingen 

• Zaterdag 26 oktober om 10.30 uur: bloemenhulde aan het Monument van de 

Vliegeniers.  

Na de bloemenhulde en de Vaderlandse liederen is er een receptie in het Abdijmuseum (Castel 

Fiertel).  

 

• Maandag 21 oktober om 19 uur: gemeenteraad – Kokpit gemeentehuis 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Tentoonstellingen  

Tijdens oktober vinden heel wat tentoonstellingen plaats in Koksijde. Een overzicht vind je op 

www.koksijde.be/tentoonstellingen. 

 

In de kijker:  

Tentoonstelling in Kunstencentrum Ten Bogaerde ‘In de steigers’ confronteert toen met nu 

In de steigers – letterlijk ‘in steigers’ en figuurlijk ‘in aanbouw’ – biedt een eigentijdse kijk op de rijke en 

complexe geschiedenis van de site Ten Bogaerde.  

 

Deze tentoonstelling, opgebouwd via een reeks hedendaagse werken, is de tegenhanger van de 

erfgoedtentoonstelling Bouwen voor de eeuwigheid die loopt in het Abdijmuseum Ten Duinen. Curator 

Welchrome heropent de historische verbanden tussen de twee sites en confronteert het heden met het 

verleden. 

 

Kunstenaars: Michaël Borremans, Claude Cattelain, Sarah Feuillas, Marie Hendriks en Adrien Tirtiaux  

In de steigers loopt van 26 oktober tot en met 5 januari in Kunstencentrum Ten Bogaerde. 

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

 

Beeld groot: Adrien Tirtiaux, Bruggen bouwen, 2013, Coup de Ville, Sint-Niklaas - foto: ©Jasper De 

Pagie/WARP 

 

 

Info:  

Dienst Cultuur & Erfgoed  

T 058 53 34 40 

cultuur@koksijde.be 

www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed  Terug naar de inhoudstafel 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.koksijde.be/tentoonstellingen
http://www.koksijde.be/kunstencentrumtenbogaerde
mailto:cultuur@koksijde.be
http://www.koksijde.be/vrije-tijd/cultuur-erfgoed
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Iedereenmee.koksijde.be brengt het gemeentehuis tot bij 
jou 

In Koksijde willen we jou op zoveel mogelijk manieren betrekken, bij het beleid of bij 

specifieke projecten. Het platform iedereenmee.koksijde.be helpt ons daarbij. Op dit platform 

kun je als burger op elk moment een idee achterlaten of een vraag stellen om een proces op te 

starten. Heb je iets te melden? Kapotte straatverlichting, een losse stoeptegel of zwerfvuil? 

Doe dit dan via www.koksijde.be/meldingen. 

 

Afhankelijk van de actualiteit zet het gemeentebestuur dit platform dus in om stemmen te verzamelen, te 

discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jullie mening over een standpunt, openbare 

onderzoeken, mobiliteitsplannen, ondersteuning voor adviesraden en ga zo maar door. Heb je zelf een 

idee over hoe we dit platform kunnen inzetten om jou of bepaalde doelgroepen beter te betrekken? Laat 

het weten. Misschien krijgt jouw voorstel binnenkort wel een plaats op het platform. 

 

Op de homepagina zie je welke processen actief zijn of in welke fase een proces zich bevindt. Op dit 

moment zijn dat het Masterplan Koksijde-Dorp en de Invulling van de lege ruimte op de hoek 

Toekomstlaan/Nieuwstraat. 

 

Hoe log ik in op het platform? 

Registreer je door je aan te melden met je voornaam, naam en e-mailadres. Je kunt ook je Google- of 

Facebook-account gebruiken. Alleen je naam en voornaam zijn zichtbaar voor anderen. 

 

In het persoverzicht van november blikken we terug op de Ronde van Koksijde komt naar je toe. Een 

overzicht van de zes ontmoetingsavonden die eind september plaatsvonden. 

 

De Ronde van Koksijde komt naar je toe 

De ontmoetingsavond in de Kerkepannezaal (voorzien op 18.09) is verplaatst naar woensdag 2 oktober 

om 19 uur. Plaats van afspraak: Kerkepannezaal, Sint-Idesbald.  

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/meldingen
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Wat betekent een Leefbaar Koksijde-Dorp voor jou? 

Hoe beleef jij Koksijde-Dorp? Wat gaat er goed en wat zijn de knelpunten? Waar liggen er 

mogelijkheden? Waarvan droom je? En wat zou ervoor zorgen dat dit een leefbaar dorp is en 

blijft? 

 

De gemeente Koksijde en de Provincie West-Vlaanderen willen van jou horen hoe we een Leefbaar 

Koksijde-Dorp vorm geven. Kom daarom naar de tafelgesprekken op donderdag 3 oktober. 

 

De ideeën uit de gesprekken dienen als inspiratie voor de ontwerpers die een masterplan opmaken voor 

twee gebieden in Koksijde-Dorp: 

• Het sportpark en de omgeving van het oud gemeentehuis 

• De omgeving van de Sint-Pieterskerk aan de rand van de militaire basis.  

 

Iedereen die woont of verblijft in Koksijde-Dorp is meer dan welkom om ideeën te geven. Over 

alternatieve woonvormen, betaalbaar en duurzaam wonen, sport- en gemeenschapsvoorzieningen en de 

publieke ruimte. 

 

Praktisch 

De tafelgesprekken vinden plaats op donderdag van 19 tot 21 uur. Achteraf praten we bij op een 

receptie. Plaats van afspraak: de VIP-zaal van het voetbal in Koksijde-Dorp.  

 

Info: dienst Stedenbouw - stedenbouw@koksijde.be - 058 53 34 38 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:stedenbouw@koksijde.be
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Officiële ondertekening Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 
2020-2025  

 
Op maandag 23/09/2019 om 18 uur vond het officieel ondertekeningsmoment plaats van de 

‘Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie Koksijde 2020-2025’ in de raadzaal Kokpit van het 

gemeentehuis (Zeelaan 303, 8670 Koksijde). Alle betrokken partners waren aanwezig om deze 

nota te ondertekenen. Zo geeft het Lokale netwerk Koksijde een signaal aan de buitenwereld 

dat ze Koksijdse kansarmen en personen in armoede gemakkelijker laat deelnemen aan 

vrijetijdsinitiatieven. 

 

Over het project 

De lokale vrijetijdssector heeft het moeilijk om mensen in armoede tot hun publiek te rekenen.  

De participatiedrempels zijn hoog. De Vlaamse overheid moedigt daarom gemeenten aan om op lokaal vlak 

een dynamisch beleid te ontwikkelen voor de kansengroep ‘personen in armoede’. 

Met het Participatiedecreet (18/01/2008) wordt er bewust ingezet op de uitbouw van Lokale Netwerken. 

Deze netwerken bestaan uit een groepering van gemeentelijke diensten bevoegd voor vrije tijd zoals jeugd, 

cultuur, sport, …, het OCMW/Sociaal Huis en verenigingen van personen in armoede die actief zijn in de 

gemeente of relevante lokale organisaties die in hun werking o.a. personen in armoede al doelgroep 

hebben. De opdracht van zo’n Lokaal Netwerk bestaat erin drempels weg te werken en dit aan de hand 

van een uitgestippeld beleidsplan, vervat in een zgn. ‘Afsprakennota’.  

Voor de uitvoering van deze Afsprakennota biedt de Vlaamse overheid aan de lokale netwerken subsidies 

aan. Zelf moeten ook de gemeente en het OCMW mee helpen financieren. 

 

Traject in Koksijde 

De ondertekening van een Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie is niet nieuw in Koksijde. 

Zo richtten in 2013 de gemeente, OCMW Koksijde en enkele lokale partners een Lokaal Netwerk op en 

ondertekenden ze op 24 september van datzelfde jaar de ‘Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie 2014-2019 

Koksijde’. In de voorbije jaren werden door dit netwerk heel wat inspanningen geleverd om de drempel 

voor kansarmen te verlagen. 

Enkele gerealiseerde succesvolle acties waren o.a. de terugbetaling van 90 % op het lidgeld van een 

sportclub (voor de periode 2014-2018 maakten maar liefst 168 kansarmen van dit voordeel gebruik), gratis 

lidmaatschap bij de bibliotheek, het cultureel wijkproject Camping Cultuur (2014-2018: 1600 kansarmen 

namen deel), het project Kunstkans waarbij kansarme kinderen aan de Westhoekacademie een gratis 

materiaalkoffer krijgen en zich aan sterk verminderde prijs kunnen inschrijven op de jaarwerking van de 

academie, enz. 
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Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie Koksijde 2020-2025 

Gelet op het succes van de diverse acties en het feit dat ook de Vlaamse overheid verder wenst in te zetten 

op de subsidiëring van Lokale Netwerken vrijetijdsparticipatie, wenst Lokaal Bestuur Koksijde dit project 

ook voor de komende jaren te bestendigen. Bijgevolg maakte zij in overleg met het Lokale Netwerk werk 

van de opmaak van een nieuwe afsprakennota, ditmaal voor de periode 2020-2025. 

In de gemeenteraadszitting van 3 september jl. werd deze afsprakennota unaniem goedgekeurd. 

De aanvraag voor subsidie moet tegen uiterlijk 1 oktober 2019 ingediend worden bij de Vlaamse Overheid. 

Dit gebeurt aan de hand van een aanvraagformulier.  

   

Partners 

Het Lokaal Netwerk Koksijde is een combinatie van partners die het vrijetijdsaanbod uitdenken en 

aanbieden zoals het cultuurcentrum CasinoKoksijde, de musea Abdijmuseum en NAVIGO, de sportdienst, 

…, het Sociaal Huis dat streeft naar een lokaal welzijnsbeleid en instaat voor een maatschappelijke 

dienstverlening naar kansengroepen toe en partners uit de sociaal-maatschappelijke sector en/of het 

verenigingsleven. 

 

Concreet is het Lokaal Netwerk Koksijde voor 2020-2025 samengesteld uit de volgende partners: 

• Gemeentediensten: cultuurdienst, sportdienst, jeugddienst, Buitenschoolse Kinderopvang, dienst 

Toerisme, dienst Zwembaden, Westhoekacademie, Abdijmuseum Ten Duinen, Bibliotheek, het 

NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum en het cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

• OCMW-Sociaal Huis: dienst Algemeen Welzijn, Integratie-ambtenaar, Senioren-consulent 

• Verenigingen: Kompani vzw, Kledingbank Camino, Kind en Gezin, ATD 4de Wereld 

 

Accenten 

Het Lokaal Netwerk Koksijde wil vooral in de komende jaren (nog) meer gaan inzetten op lagere 

schoolkinderen om d.m.v. vrijetijdsparticipatie de vicieuze cirkel van armoede te helpen doorbreken. 

 

Binnen de afsprakennota ligt de nadruk op 5 accenten waar jaarlijks acties aan zullen gekoppeld worden: 

1. Koksijde verlaagt of werkt bestaande financiële drempels die participatie in de weg staan weg 

2. Koksijde wil het bestaande aanbod in de gemeente beter en breder ontsluiten 

3. Koksijde ontwikkelt initiatieven die belangrijke lacunes in het aanbod voor mensen in armoede 

aanvullen 

4. Koksijde verhoogt de kennis en de inzichten van alle actoren (actief in de ontwikkeling van vrije 

tijd in de gemeente) op het vlak van drempels voor participatie en wat het betekent om in armoede 

te leven 

5. Koksijde financiert de noodzakelijke benodigdheden voor deelname aan vrijetijdsinitiatieven 
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Budget 

De doelstellingen en acties worden gefinancierd door Lokaal Bestuur Koksijde, d.z. de gemeente en het Sociaal Huis. 

Hiervoor stelt zij een gemiddelde van ongeveer € 22.000/jaar ter beschikking. 

Daar staat een jaarlijkse subsidie van € 4.655 voor de gemeente Koksijde tegenover. 

 

Meer info 

• Ann-Sofie Beun, afdelingshoofd Vrije Tijd, T 058 53 34 04, annsofie.beun@koksijde.be 

• Sieglinde Dewaele, diensthoofd Algemeen Welzijnswerk, T 058 53 43 54, 

sieglinde.dewaele@sociaalhuiskoksijde.be 

 

Foto Afsprakennota Vrijetijdsparticipatie v.l.n.r.: 

Mady Vermoote (kledingbank vzw Camino), algemeen directeur Joeri Stekelorum, Monique Supeley (kledingbank 

vzw Camino), schepen Ivan Vancayseele van Welzijn, Sociale zaken en Armoedebestrijding, burgemeester Marc 

Vanden Bussche, Fanny Declercq (Kompani vzw), diensthoofd Algemeen Welzijnwerk Sieglinde Dewaele, 

afdelingshoofd Vrije Tijd Ann-Sofie Beun, 1ste schepen Stéphanie Anseeuw, schepen Dirk Dawyndt en Pierre 

Deleu (Internationale Beweging ATD Vierde Wereld, Antenne Koksijde). 

 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Werkzaamheden in Koksijde 

Aanpassingen van straten, voetpaden of fietspaden zorgen meestal voor wat hinder.  

Het gemeentebestuur van Koksijde wil je zo goed mogelijk informeren over de planning. 

Hieronder een overzicht van een aantal werken. Het meest recente overzicht vind je op onze 

website via www.koksijde.be/wegenwerken. De Technische dienst houdt deze pagina 

(dagelijks) up-to-date.  

 
Geplande werken 

Wulpen: Verkaveling Kerkwijk - Dorpsplaats  

De werken worden op 14 oktober hervat nadat de werkzaamheden van de woningen afgerond zijn. Pas 

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

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

Koksijde-Bad: Middelkerkestraat, Sint-Idesbaldusstraat en Albertplein 

Na de herfstvakantie starten de nutsmaatschappijen met de werken waarvoor het voetpad plaatselijk 

wordt opengebroken. In januari 2020 start de aanleg van de rioleringen. Hiervoor breekt de aannemer 

het wegdek open. Ondergrondse garages en bovengrondse standplaatsen zijn dan niet meer bereikbaar 

tot het einde van de werken, gepland tegen de paasvakantie. De aannemer is Seru uit Veurne. 

 
Werken in uitvoering 

Ten Bogaerdelaan: Aanleg riolen 

Na de plaatsing van de pompput in de Fluithoekweg volgen de aanleg van de nieuwe nutsleidingen om 

vervolgens de weg in beton te gieten. Ondertussen worden de drukriolen tussen de woningen en Ten 

Bogaerde aangelegd. 

 

Koksijde-Dorp: Herinrichting L. Hegerplein - Noordstraat – Zeelaan 

Geplande werken ter hoogte van het kruispunt Zeelaan-Houtsaegerlaan-Robert Vandamesytraat (fase 4)  

• Begin oktober: aanleggen van RWA straatkolken en vervolgens funderingen  

• Half oktober: gieten van kantstroken/greppels in beton en starten met de aanleg van voetpaden 

• Eind oktober: asfalteren 

• Begin november: Afdeling Wegen en Verkeer brengt signalisatielussen aan in de asfalt en plaatst 

de verkeerslichten terug 

• Half november: aanbrengen van de belijning en de signalisatieborden 

• Begin december: afwerken van de voetpaden 

• Half december: einde van de werken (onder voorbehoud) 

 

 

http://www.koksijde.be/wegenwerken
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Stopplaatsen van de Lijn tijdens de werken in Koksijde-Dorp 

Tijdens de werken van het kruispunt Zeelaan-R. Vandammestraat volgt buslijn 69 de plaatselijke 

omleiding Pylyserlaan, Groenstraat/Bloemenstraat, Koksijdesteenweg. Alleen de halte Oud 

gemeentehuis is niet operationeel. De haltes Middenlaan en Terrasse worden wel bediend.  

 

Opgepast. Geplande data van openbare werken kunnen altijd opschuiven door weersomstandigheden. 

 

Beeld: Parnassiustraat. De werken aan de Parnassiustraat zijn voltooid 

 

Info:  

Dienst Technisch Bureau  

Griet Maenhout 

expert verkeer, mobiliteit en signalisatie  

Tel. 058/53.30.84 

GSM 0491/356.327  

griet.Maenhout@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:griet.Maenhout@koksijde.be
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Stem op Koksijde als fietsgemeente 2020  

Fiets jij graag in Koksijde? Verdient ze de titel van Fietsgemeente 2020? Vul dan nu de 

fietsenquête in. Zo help je Koksijde aan deze prestigieuze titel en een mooie geldprijs om de 

fietsinfrastructuur nog te verbeteren. 

 

De verkiezing Fietsgemeente/-stad is niet nieuw, maar is wel voor het eerst een publieksverkiezing. Als 

fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie. 

Begin volgend jaar worden de negen genomineerden bekend gemaakt in het 

Nieuwsblad. Een externe jury onderzoekt alle genomineerde gemeenten. De uiteindelijke winnaars 

worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020.  

 

Info: Vul de enquête in enkele minuten in op fietsgemeente.be.  

Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de 

Fietsersbond en Het Nieuwsblad. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Abdijmuseum Ten Duinen daagt scholen uit om te bouwen 

 

Ook benieuwd of onze jeugd al een baksteen in de maag heeft? Het Abdijmuseum Ten Duinen 

daagt met de scholenwedstrijd ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ klassen uit hun ideale woon- en 

leefwijze voor te stellen aan de hand van een twee minuten durend filmpje. Deadline voor de 

scholen ligt op 15 november 2019. Deelnemende klassen winnen naast eeuwige roem toffe 

prijzen! 

 

De expo ‘Bouwen voor de eeuwigheid’ ademt samenwerking uit: misschien wel hét cruciale lijmmiddel 

binnen de bouwgeschiedenis van de beroemde Duinenabdij in Koksijde? De abt, CEO avant la lettre, kon 

als geen ander jong en oud laten samenwonen én werken. Met de scholenwedstrijd speurt het museum 

naar wat er onder de jongeren leeft naar hun ideeën over samenleven en -werken. Het museum moedigt 

hen aan om hun ideale leef-, woon- en schoolomgeving voor te stellen. De materialen die bij de bouw 

van de maquette gebruikt worden, kiest de school zelf uit.  

  

Tot in de zestiende eeuw bouwden en verbouwden monniken in functie van hun noden. Dat ze geen 

wereldvreemde kluizenaars waren, merk je aan hun technisch, vernuftige bouwsystemen en de sociale 

netwerken om materialen en kennis tot op de bouwwerf in Koksijde te krijgen. Van het mega-

abdijcomplex resten vandaag op de site van het Abdijmuseum alleen nog muuropstanden. Aan de hand 

van eeuwenoude archeologische vondsten, gereedschap, archiefstukken en de indrukwekkende LEGO® 

maquette van Amazings krijg je als bezoeker een idee van de monumentale omvang en de wereldwijde 

samenwerkingen. Interpreteer je de maquettes met al die minuscule ‘mannetjes’ anders dan je 

metgezel? Ideaal! Deze dialoog wil het museum samen met kunstenaar Rob Buelens net laten starten: 

Hoe zorgen we samen voor een leefbare en duurzame plek? 

 

Je kan er niet naast kijken. Onze jeugd is gedreven en wil hun ideeën voor een betere wereld tonen en 

delen met andere generaties. In politieke debatten en in lifestyle trends geven jonge influencers, 

vloggers en TikTokkers spontaan hun opvattingen. Ludiek of bloedernstig. Wetende dat vijftienjarigen in 

de middeleeuwen als volwassenen werden beschouwd, vindt het Abdijmuseum dit niet zo verwonderend. 

Het zit in de genen van jonge generaties om je te laten horen in je directe omgeving! Hét moment dus 

om klassen van de lagere en secundaire scholen aan te sporen om na te denken over hun leef-, woon- en 

schoolomgeving en deze aan een de hand van een schaalmodel te laten zien. En, wie weet toont het 

museum vanaf 22 november de video’s van maquettes waar architecten jaloers op zijn en zich door laten 

inspireren! 

 

Ben je gebeten door samenwerking en durf je de toekomst in de ogen kijken en wil je die mee vorm 

geven? Neem dan met je klas deel aan de challenge! Stuur tot en met 15 november je filmpje in.  
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Vanaf 22 november 2019 t.e.m. 22 december 2019 plaatst het Abdijmuseum alle bouwprojecten in de 

kijker en kan er per graad geliket worden. Een jury, bestaande uit de directeur van het museum, Dirk 

Vanclooster en kunstenaar Rob Buelens oordelen op 3 januari 2020 welke 5 klassen het origineelste 

ontwerp instuurden. In de prijzenpot zitten voor de lagere scholen onder meer twee grote KAPLA 

bouwdozen en voor middelbare scholen de kans om op school een workshop steenkappen te volgen.  

  

Info:  

Praktisch, voor scholen:  Stuur je klasfilmpje t.e.m. 15 november 2019 via WeTransfer naar 

abdijmuseum@koksijde.be. Na een bevestiging ben je zeker van je deelname.   

Wedstrijdinfo: www.tenduinen.be/nl/scholenwedstrijd 

 

Praktisch, voor de bezoeker: een expobezoek is inbegrepen in de prijs van je museumticket. // 

Ticketinfo: www.tenduinen.be. // Locatie: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2, 8670 

Koksijde 

 

Beeldmateriaal kan je downloaden via deze link: https://www.koksijde.be/persberichten 

 

 

Contactinformatie  

Voor meer informatie kan u steeds contact 

opnemen met de publieksmedewerker van 

Abdijmuseum Ten Duinen: Nick Herweyers  

Tel: +32 (0)58 53 39 49  

GSM +32 (0)491 35 63 48  

Mail: nick.herweyers@koksijde.be  

Abdijmuseum Ten Duinen  

Koninklijke Prinslaan 2 8670 Koksijde  

Tel: +32 (0)58 53 39 50  

Mail: abdijmuseum@koksijde.be  

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
http://www.tenduinen.be/
https://www.koksijde.be/persberichten
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Camping Cultuur – NIEUW! Dit jaar 3 dagen  

Kom naar de Silicowijk (Molenstraat, Koksijde-Dorp) op vrijdagavond 4 en zaterdag 5 oktober 

of zak op zondag 6 oktober af naar het Marktplein (naast CinemaKoksijde). Geniet tijdens deze 

gratis driedaagse van talloze voorstellingen en randanimatie. Voor het eerst werd Camping 

Cultuur uitgebreid naar vrijdagavond – met een coole workshop, een clownerievoorstelling en 

een spectaculaire show. 

 

Vrijdag 4 oktober (Silicowijk) 

 

Workshop Taiko door Araumi Daiko  

Araumi Daiko ademt Taiko, de Japanse percussievorm met muzikale, kunstzinnige en sportieve beleving. 

Start om 18 uur. Inschrijven via cultuur@koksijde.be. 

 

Kontrol door Compagnie Krak  

Raphaël reist al jaren rond met zijn act Teatro Pantalones. Hij wil dat de dingen lopen zoals hij dat graag 

heeft. Anders zoekt hij fijnzinnige oplossingen. Een poëtische clownerievoorstelling, groots in kleinheid.  

Vangt aan om 19.15 uur.  

 

Prometheus meets Poseidon door Sacred Places (i.s.m. Flyboard Vlaanderen)  

Ritueel vuurspektakel met Taiko-, hangdrum en vuurperformers. Overgang van vuur- in waterspektakel.  

Begint om 20.15 uur. 

Foto – credit in foto 

 

Bar- en frietmobiel 

Naast de bekende barmobiel zorgt de organisatie op vrijdagavond voor een frietmobiel. Zo moeten de 

mama’s en papa’s niet koken en kan iedereen meteen afzakken naar Camping Cultuur.  

Vanaf 18 tot 20 uur.   

 

Zaterdag 5 (Silicowijk) en zondag 6 (Marktplein) oktober 

 

Viva Raphaël door Compagnie Krak  

Raphaël is jarig en krijgt een cadeau dat uiteindelijk zijn leven zal veranderen. Deze poëtische 

clownerievoorstelling vol visuele en absurde humor lokt veel interactie uit met het publiek. 

Begint om 14.15 uur.  

 

mailto:cultuur@koksijde.be
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Stapman door Blauwhuis 

Na een ruzie met zijn broer klimt een jongen in een hoge boom en besluit er de rest van zijn leven te 

blijven. Daar ontmoet hij Stapman, een zonderlinge figuur. Vangt aan om 15.10 uur.   

 

Boeksoep door Fullstop Acrobatic Theatre 

Geïnspireerd op voorlezen voor het slapengaan en fantastische verhalen uit de wereld van de 

kinderboeken. Proefde jij ooit Boeksoep of ken jij iemand die kan vliegen? Ontdek het tijdens deze 

familievoorstelling.  

Start om 16.05 uur.  

 

Stil door Charel & co 

Een verhaal over bang zijn, faalangst en experimenteren met stilstaan. En over het lang leven van 

Charel: jongleren, goochelen, muziek, rijmelarij en stunts. 

Van 17 tot 17.45 uur.  

 

Verder ook nog…  

doorlopend van 14 t.e.m. 18 uur 

• creatieve workshop  

• gratis schminkstand 

• Plezand-figuren  

• Biebwagen met strips 

• Wafelbakfiets: geniet van de gratis wafels  

• Barmobiel: gratis water en koffie - frisdrank, pils en wijn aan democratische prijzen 

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:cultuur@koksijde.be
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Team Head Up en Kebene borrelen  
 

Infoavond, kennismaking, sfeerbeelden en gezellig samenzijn!  

Vrijdag 4 oktober om 19 uur. Plaats: Raadzaal van het Erfgoedhuis, Leopold ll-laan 2 in Oostduinkerke. 

Schrijf je in via carine.montaine@gmail.com. 

 

Tijdens deze infoavond krijg je meer informatie over het team Head Up en hun project Kebene Children’s 

home dat ze al enkele jaren steunen via allerlei acties. 

Maak kennis met het team achter Kebene. Er is ook iemand aanwezig die in het weeshuis werd 

opgevoed. Tijdens deze bijeenkomst krijgt men meer informatie over de verschillende inleefreizen en het 

vrijwilligerswerk ter plaatse. Onze meeste teamleden hebben reeds het project ter plaatse gaan 

ondersteunen als vrijwilliger. Onze liefde is zo gegroeid, en het vertrouwen in het project is zeer groot.  

Op deze bijeenkomst krijgen aanwezigen tevens de kans om vragen te stellen vergezeld van een hapje 

en drankje, in combinatie met wat sfeerbeelden. 

Iedereen is welkom op onze infoavond. 

 

Inschrijven via carine.montaine@gmail.com 

Terug naar de inhoudstafel 

 

mailto:carine.montaine@gmail.com
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Platzak of juist niet? Capital Booze IV 

Het concept is voor veel jongeren aan de Westkust al bekend: de drankprijzen variëren naargelang de 

vraag zodat je een Rougeke, een Duvel of een pintje aan spotprijzen bestelt. Investeer slim en haal zo 

het meeste uit je avond, dat is dus de boodschap. Pas op voor de beurscrash. 

De muziek wordt verzorgd door lokaal talent en veelbelovende jonge dj's (Amber Broos, DJ Tootsie, 

Thielman en Modum).  

Capital Booze vindt plaats in feestzaal De Witte Burg op zaterdag 5 oktober.  

 

Info: alle praktische info vind je op de Facebookpagina van Moeder Peerdevisscher onder het event 

Capital Booze IV. Een organisatie van studentenclub Moeder Peerdevisscher.  

 

Beeld: affiche 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 
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Leer mensen uit je buurt kennen 
Zou je graag mensen uit je eigen buurt ontmoeten? Vind je ook dat je beter een goede buur hebt dan 

een verre vriend? Kom dan naar de koffienamiddag in jouw buurt. 

Vrijdag 4 oktober in de Rozenkrans (Feestzaal, Albert-1 Laan 54, Oostduinkerke) 

Vrijdag 11 oktober in ’t Oud schooltje (Kerkstraat, Koksijde-Dorp) 

Woensdag 23 oktober in ’t Oud Klooster (Strandlaan 239, Sint-Idesbald) 

Woensdag 6 november in de W. Elsschotzaal (bibliotheek, Koksijde-Bad) 

 

Schrijf je snel in. De toegangsprijs bedraagt 3 euro. De activiteit duurt van 14 tot 16 uur. 

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Geniet opnieuw van een gezonde nachtrust 

Elke nacht goed slapen, dat wil iedereen! Maar heel veel mensen hebben moeite om in te slapen of 

komen ’s nachts wakker. Slapeloosheid heeft een grote impact op je dagelijks leven. Maar geen nood, 

psychotherapeute Brenda Mylle, weet raad. 

Ze leert je hoe je beter slaapt en hoe je de dag met een uitgerust gevoel en meer energie start. Welke 

trucjes werken? Welke niet? En wat zijn de oorzaken van slapeloosheid? 

Afspraak op maandag 7 oktober van 14 tot 16.30 uur in zaal de Brug (Sociaal Huis). 

 

Schrijf je in via 058 53 43 19 of katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be 

Beeld: Logo de luisterschelp 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:katrien.debruyne@sociaalhuiskoksijde.be
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Hou je geest gezond  

Praatje op de markt op vrijdag 4 oktober 

Bij een gratis kop koffie en een stukje cake krijg je de kans om over je gevoelens te praten. Enkele 

vrijwilligers van het Sociaal Huis maken die dag tijd voor je vrij. Heel wat mensen gaan gebukt onder het 

taboe van perfectie en absoluut geluk. Nochtans is de zorg voor elkaars welzijn een zaak van iedereen. 

We moeten leren luisteren naar elkaar en durven over onze gevoelens praten. Kom jij ook langs?  

Info: 058 53 43 30 – vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be – www.koksijde.be 

 

1 tot 10 oktober: 10-daagse van de geestelijke gezondheid 

• Film Free Solo (cultuurcentrum CasinoKoksijde) 

 Een berg beklimmen zonder beveiliging. Loopt dat goed af? 

 Woensdag 2 oktober om 20 uur. Tickets: 6 euro. Niet nodig om in te schrijven. 

• Paul Verhaeghe praat over intimiteit (cultuurcentrum CasinoKoksijde) 

 Iedereen heeft intimiteit nodig. Er gaat weinig boven een intieme relatie. Waarom vinden we het 

 dan toch zo moeilijk om die te vinden? Donderdag 9 oktober. Van 19.30 tot 22 uur. Prijs: 5 euro 

 of 3 euro voor leden van de bib. Schrijf je in - voor 2 oktober - via www.vormingplusow.be of  

 059 50 39 52. 

 

Gespreksgroep voor nabestaanden na zelfdoding 

Heb je in je omgeving iemand verloren door zelfdoding? Ken je iemand die dit meemaakte? Bij de 

gespreksgroep voor nabestaanden over zelfdoding kan je terecht om erover te praten. De gespreksgroep 

brengt, onder begeleiding, lotgenoten samen.  

Info: 0468 20 22 25 - nazelfdoding.koksijde@werkgroepverder.be 

Beeld shutterstock 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Kloosters en abdijen in de noordelijke Westhoek 

 
Vanaf de Karolingische tijd is de kerk aanwezig in de noordelijke Westhoek. Het Veurnse  

St.-Walburgakapittel is één van de eerste grote instellingen, waarna omstreeks 1100 andere orden hun 

opwachting maken: reguliere kanunniken in Lo en Eversam, benedictijnen en cisterciënzers in Ten Duinen 

en norbertijnen in Veurne. Daar en in andere steden als Nieuwpoort en Diksmuide, ontstaan caritatieve of 

bedelorden, maar ook begijnen en gasthuizen. De 16e-eeuwse troebelen leiden tot afschaffingen, 

verplaatsingen en heroprichtingen, maar ook tot nieuwe spelers. Met de Franse Revolutie verdwijnen ze 

allemaal om - op een uitzondering na - nooit meer terug te keren. 

 

Alexander Lehouck en Jan Van Acker, wetenschappelijke medewerkers van het Abdijmuseum Ten Duinen, 

vertellen je alles over religieuze instellingen en hun verscheidenheid. De eerste lezing behandelt de 

periode tot de late 16e eeuw, in de tweede komt de periode tot vandaag aan bod.  

 

Praktisch 

De lezingen vinden plaats op zondag 6 en 13 oktober, telkens om 10.30 uur. Ingang uitzonderlijk via 

het bezoekerscentrum van het Abdijmuseum (rond glazen gebouw). Je hoeft je niet in te schrijven. Leden 

betalen 5 euro voor een lezing, niet-leden 6 euro.  

Een organisatie van de vriendenkring van het museum : Familiares de Dunis. 

 

Beeld: blindmaaswerk 

 
Terug naar de inhoudstafel 
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Academische reeks over Bouwen voor de eeuwigheid 
 

In de late middeleeuwen behoorden de Nederlanden tot de meest geürbaniseerde en rijkste gebieden van 

Europa. In vergelijking met kerken in Engeland en het Duitse Rijk, hebben veel laatgotische kerken bij 

ons een spaarzame architectuur. Dr. Merlijn Hurx gaat op zoek naar de reden van deze ogenschijnlijke 

zuinigheid. De eerste activiteit is een lezing van Dr. Hurx. Hij is universitair docent middeleeuwse 

architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. 

In een tweede namiddag ontleedt professor Ludo Milis hoe sierkunsten als beeldhouwwerken en 

schilderingen gebruikt werden ter verfraaiing van religieuze gebouwen. Hij was als hoogleraar 

middeleeuwse geschiedenis verbonden aan de Universiteit Gent.  

Tot slot bezoek je samen met iemand van het wetenschappelijk team van het Abdijmuseum de expo 

Bouwen voor de eeuwigheid. De perfecte afsluiter van deze cursus. 

 

Praktisch 

De lezingen vinden plaats op woensdag 9, 16 en 23 oktober in de bibliotheek van Koksijde (W. 

Elsschotzaal). Telkens van 14 tot 16.30 uur. Voor de reeks betaal je 47 euro of 42 euro (Davidsfonds 

Cultuurkaart). Meer info: 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie). Een organisatie van het Davidsfonds in 

samenwerking met Abdijmuseum Ten Duinen en cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

 

Info: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 2 – 058 53 29 50 – abdijmuseum@koksijde.be – 

www.tenduinen.be  

 

Beeld: Ten duinen 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
http://www.tenduinen.be/
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Laat je verrassen door Pieter Bruegel 

De Westhoekacademie Koksijde zet het verse academiejaar in met een bijzondere 

tentoonstelling over het project Cross-Over. 2019 is ook het jaar dat Breugel wordt gevierd. 

Leerkracht kunstgeschiedenis Jan Florizoone neemt je op reis door het Bruegeljaar aan de 

hand van boeiende en verrassende lezingen. 

 

Project Cross-Over 

Cross-Over is een discipline-overstijgende opleiding. Je combineert er de artistieke en materiaal-

technische aspecten van twee verschillende ateliers. Leerkrachten Peter Depelchin en Luc Dewaele 

begeleiden de cursisten en tonen graag werk van dit en afgelopen academiejaar. Een verrassende 

tentoonstelling. 

 

De tentoonstelling opent op vrijdag 11 oktober om 19 uur in De Gaanderij en loopt tot en met vrijdag 8 

november. 

Beeld cross over: © Luc Dewaele 

 

Bruegel in Italië 

Bruegel gaat op reis van Antwerpen naar Napels en Jan Florizoone volgt hem op de voet. Onderweg 

maakt Bruegel veel tekeningen: panorama’s van de Alpen, de ruïnes in Rome en een zeeslag in Messina. 

Voor Alessandro Farnese in Rome maakt hij schilderijen die nu allemaal verloren zijn. Pieter Bruegel 

bekijkt de schilderijen van meesters als Rafaël, Michelangelo en Titiaan. Hij staat oog in oog met een 

kunst die wij, eeuwen later, renaissance noemen. Een lezing over een Vlaamse kunstenaar in het zuiden 

anno 1560. 

 

De lezing vindt plaats op donderdag 10 oktober om 20 uur in het kunstgeschiedenislokaal. Gratis 

toegang en inschrijven is niet nodig.  

 

Info: Westhoekacademie – Veurnelaan 109, Koksijde – www.westhoekacademie.be 

Beeld Bruegel 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Muziek en poëzie: Lotte Dodion & Chantal Acda - Nu Nog 
Even Niet #2 

Enkele jaren terug zag Chantal Acda op een poëzieavond Lotte Dodion aan het werk. Onmiddellijk schreef 

ze enkele nummers op maat voor verschillende gedichten. Nu Nog Even Niet was het gevolg. Wegens 

groot succes is het nu tijd voor een vervolgverhaal. Poëzie en muziek in zijn puurste vorm. 

 

Lotte Dodion (1987) is dichter, performer en polyvalent teksttalent. Haar teksten zijn duister, direct en in 

your face. Haar optredens zijn zachte donderpreken. De Nederlands-Belgische singer-songwriter Chantal 

Acda ken je van bij Marble Sounds of Isbells. Ze heeft ondertussen al drie albums gemaakt met telkens  

veel schoon volk rond zich. #mustsee #poëzie #iedereendichter  

 

Praktisch 

Bekijk op zaterdag 12 oktober om 20 uur deze unieke voorstelling. Tickets koop je voor 14 euro. 

Jonger dan 26 jaar? Dan kost een ticket 11 euro. Bestellen via www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

i.k.v. Iedereen Dichter – een project van Achthoek i.s.m. Poëziecentrum Gent  

 

beeld: chantal acda c Hanneke Wetze 

Chantal Acda is één van de twee performers op 12 oktober 

 

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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Wisselbeker schepen van Sport en Nationale sluitingsprijs in 
Putte-Kapellen 

 

Wisselbeker schepen van Sport: gooi jezelf naar eeuwige 

petanqueroem in de Bolledroom  

Het petanquetornooi Wisselbeker schepen van Sport vindt dit jaar plaats op donderdag 17 oktober in de 

Bolledroom, achter de sporthal Hazebeek in Oostduinkerke. Dit recreatief tornooi is voor alle 60-plussers, 

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

een trio vormen met twee niet-competitiespelers. 

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

Wisselbeker Schepen van Sport. Vorig jaar ging die wisselbeker naar PC Koksijde. Iedereen krijgt een 

aandenken en schepen Dirk Dawyndt voorziet alvast opnieuw enkele mooie prijzen om te verloten. 

Gratis inschrijven bij de sportdienst tot 14 oktober (058 53 20 01 of sportdienst@koksijde.be). 

 
 

Ga je mee met de bus naar de Nationale Sluitingsprijs in Putte-
Kapellen? 

Op dinsdag 15 oktober legt de sportdienst een bus in naar Putte-Kapellen. Aan de grens met Nederland 

wordt elk jaar de slotprijs van het wielerseizoen gereden. Vertrek om 9.30 uur aan sporthal Hazebeek, 

terugreis om 18.30 uur. De sportraad betaalt de bus. Wie inschrijft, betaalt 10 euro, maar krijgt dit geld 

terug op de dag zelf.  

Schrijf je in via sportdienst@koksijde.be of 058 53 20 01. Beperkt aantal plaatsen. 
 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be
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Senegalees eetfestijn voor het goede doel  

S.O.S. Casamance Vlaanderen nodigt jou uit op de vijfde editie van het Senegalees eetfestijn – ten 

voordele van hun eigen humanitaire projecten in het zuiden van Senegal. Dit jaar gaat de opbrengst naar 

de bouw van drie aanvullende kleuterklassen in Goudomp.   

 

Praktisch 

 

Djiri Kassoumaye vindt plaats op vrijdag 18 oktober om 19 uur in de Witte Burg (Oostduinkerke). 

De prijs van het eetfestijn (incl. aperitief en dessert) bedraagt 25 euro - kinderen tot 10 jaar: 15 euro.  

Je inschrijving is pas definitief na betaling op BE79 9793 8305 5833 (ten laatste op 16 oktober).  

 

Info: sabelle.diatta@telenet.be – 058 52 01 93.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
 

mailto:sabelle.diatta@telenet.be
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Buren bij Kunstenaars op 18, 19 en 20 oktober 

Het jaarlijkse open atelierweekend vindt dit jaar voor de zestiende keer plaats in West-

Vlaanderen. Beeldend kunstenaars zetten de deuren van hun atelier open en gunnen je een 

blik achter de schermen. Het ideale moment om beeldend werk en inspirerende ateliers te 

ontdekken in je eigen gemeente.  

  

De kans is groot dat het de laatste West-Vlaamse editie wordt van Buren bij Kunstenaars, want er lopen 

plannen om het open atelierweekend naar de toekomst toe te organiseren over heel Vlaanderen.  

De organisatie zou hiermee starten vanaf 2021. Volgend jaar staan de voorbereidingen hiervan en enkele 

ontmoetingsdagen op het programma. Voor 2019 vindt Buren bij Kunstenaars dus nog plaats binnen het 

bestaande concept en dat is op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 oktober.  

  

Ontdek alle openingsuren, contactgegevens en de adressen van de deelnemende kunstenaars en 

initiatieven uit Koksijde, Sint-Idesbald, Wulpen en Oostduinkerke via 

www.koksijde.be/burenbijkunstenaars2019 en www.burenbijkunstenaars.be.  

 

Beeld campagnebanner  

 

Info: dienst Cultuur & Erfgoed (cultuur@koksijde.be – 058 53 34 40) 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Geniet van delicatessen tijdens de Toeristen- en 
Streekproductenbeurs 

 

Ontdek een verscheidenheid aan delicatessen tijdens de tweedaagse Toeristen- en Streekproductenbeurs 

op zaterdag 19 en zondag 20 oktober. De jumelagegemeenten van Koksijde en de omliggende 

toeristische gemeenten brengen heel wat lekkere streekproducten mee. Kaas, paté, jenever, wijn, 

vissoep en chocolade om er maar een paar te noemen. 

 

Dit jaar is de Koreaanse Republiek gastland. Meer dan de moeite waard om te ontdekken. 

 

Praktisch 

Op zaterdag is de beurs open van 10.30 tot 18 uur en op zondag van 10.30 tot 17 uur. De toegang is 

gratis. Plaats van afspraak: cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

 

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

 

Beeld: streekproductenbeurs 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Primeur: livestream voor de bewoners van 
woonzorgcentrum Dunecluze 

Veel senioren zijn nog actief tot ze in een woonzorgcentrum gaan wonen. Cultuurcentra hebben een mooi 

programma waar de bewoners zeker interesse voor hebben. Helaas hebben ze dikwijls niet de 

mogelijkheid  om naar een concert- of theaterzaal te trekken. Daarom trok cultuurcentrum 

CasinoKoksijde vorig seizoen naar verschillende woonzorgcentra met het programma Muziek op Bezoek. 

De reacties waren heel positief.  

 

Dit cultuurseizoen gooit CasinoKoksijde het over een andere boeg. Op donderdag 24 oktober genieten 

de bewoners van Woonzorgcentrum Dunecluze van PIAF! Truken van de Foor. Deze voorstelling vindt 

plaats in cultuurcentrum Adelberg in Lommel. In samenwerking met Cultuurconnect brengt 

CasinoKoksijde deze voorstelling via livestream naar Koksijde. De bewoners krijgen even veel aandacht 

als de bezoekers in de zaal. Het casinoteam rolt de rode loper uit, bezorgt de bewoners een 

programmaboekje en zelfs een drankje. 

 

Beeld affiche piaf 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  



 

 

 

 

 

P 31/56 

 

 

 

 

Spoor borstkanker op tijd op – lezing 25 oktober 

Elk jaar ontdekken 6.000 vrouwen dat ze borstkanker hebben. Waarschijnlijk ken je zelf ook iemand die 

de strijd met borstkanker aangaat of aanging. Acht op de tien vrouwen overleven de ziekte, dankzij 

vroege opsporing en de geïndividualiseerde behandeling. Hoe vroeger borstkanker wordt opgespoord, 

hoe groter de kans op genezing.  

 

Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen vanaf 50 jaar. De Vlaamse overheid organiseert daarom 

een bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. Via dit bevolkingsonderzoek kunnen 

vrouwen uit de doelgroep tweejaarlijks gratis een screeningsmammografie laten nemen. In Koksijde laat 

70,1% van deze doelgroep zich screenen, bijna 30 % dus nog niet.  

Dr. Patrick Martens, directeur van het Centrum voor Kankeropsporing, vertelt over het voorkomen van 

borstkanker, de mogelijke preventie en het vroeg opsporen van de ziekte.  

 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op vrijdag 25 oktober om 14 uur. Plaats van afspraak: cultuurcentrum 

CasinoKoksijde, Casinoplein 10/11. Voor een ticket betaal je 2 euro (drankje inbegrepen).  

Dit is een organisatie van de seniorenadviesraad.  

 

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

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Maak jij van Koksijde de meest roze gemeente? 

Oktober is borstkankermaand. Tijd voor Koksijde om zich als Think Pink-gemeente van zijn 

meest roze kant te laten zien. Ook jij kunt jouw gemeente mee roze kleuren. Zo benadruk je 

het belang om borstkanker vroeg op het spoor te zijn. Borstkanker treft één op acht vrouwen. 

Daarom is het belangrijk dat iedereen mee vecht tegen de ziekte. 

 

De apothekers en de bakkers in Koksijde geven al het goede voorbeeld. Je vindt er de lintjesbox met roze 

strikjes. Elk strikje draagt dezelfde levensbelangrijke boodschap: geef borstkanker geen kans en laat je 

borsten tijdig controleren. Hoe sneller borstkanker wordt vastgesteld en behandeld, hoe groter de kans 

op genezing.  

 

Wat kan je zelf doen?  

• Koop of adopteer een lintjesbox. Heb je een winkel of ken je een plek voor een lintjesbox? 

Bestel dan een gratis box via bit.ly/lintjesbox2019. 

• Kleur je etalage of raam roze. Laat aan voorbijgangers zien dat de strijd tegen borstkanker 

jou nauw aan het hart ligt en geef je etalage of een raam aan de straatkant een roze make-over. 

• Organiseer een actie tijdens oktober = borstkankermaand. Van roze cupcakes tot roze 

aperitief. Heb je vragen of zoek je inspiratie? Stuur dan een mail naar office@think-pink.be. 

• Fiets mee met de Koksijdse Bike Captain Hilde Werbrouck op dinsdag- of donderdagnamiddag. 

Kijk op haar facebookpagina voor meer info.  

• Ook de Koksijdse bakkers kleuren roze voor Think Pink. Koop bij je favoriete bakker een 

Pinkie-borstenbroodje of een andere lekkernij. De roze bakkers: Helvetia, Dirk & Pascale, Tyteca, 

Leterme, Du Littoral (Koksijde) - Gheysen (Oostduinkerke) - Destrooper, Kapelhof, 3B’s (Sint-

Idesbald) 

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

Beeld: think pink box 

 

Laat je screenen op borstkanker 

Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich gratis laten onderzoeken op 

borstkanker. Om de twee jaar krijg je een kwaliteitsvolle screeningsmammografie aangeboden. Je 

ontvangt daarvoor een uitnodiging per post. 

Oktober = actiemaand Bevolkingsonderzoek Borstkanker 

Info: www.bevolkingsonderzoek.be 
Beeld: screening 

Terug naar de inhoudstafel 

http://www.bevolkingsonderzoek.be/
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6de editie Halloween-mountainbiketoertocht: doe mee aan 
deze unieke avondrit    

Op vrijdag 25 oktober vindt de Halloween-mountainbiketoertocht plaats, een rit in unieke 

Halloweensfeer. Kies uit afstanden van 26, 35 of 48 kilometer (met bevoorrading – en zelfs 

pechverhelping). 

Na de tocht mag je gebruik maken van de bikewash. De kleedkamers bevinden zich in sporthal 

Hazebeek. 

Inschrijving en start in sporthal Hazebeek van 18 tot 20.30 uur (Hazebeekstraat 11 in Oostduinkerke).  

Prijs: 5 euro, gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar. 

 

Info: www.koksijde.be/halloweenmountainbiketoertocht - 058 53 20 01 – sportdienst@koksijde.be 

 

Beeld: mtb halloweenbeeld 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:sportdienst@koksijde.be


 

 

 

 

 

P 34/56 

 

 

 

 

Innovatief figurentheater voor het hele gezin: Make Mend 
and Do (UK) - The Missing Light 

In een klein dorpje aan zee vertrekt elke dag een visser met zijn bootje naar de overkant. Zijn vrouw 

kijkt hem na en wacht tot hij een lichtje laat branden als teken dat hij veilig aan de overkant is. Op een 

dag is er geen licht te zien... Elke avond tuurt Hilda naar de horizon op zoek naar een teken van haar 

verdwenen man. Haar nieuwe buurman Warple begrijpt het niet. Zo gaan er jaren voorbij. Tot Hilda op 

een dag een flikkerend licht in de verte ziet. Gedreven door hoop en nieuwsgierigheid gaat ze er samen 

met Warple naartoe. 

 

Make Mend and Do uit het Verenigd Koninkrijk brengt innovatief theater voor het hele gezin (kinderen 

7+). Je ziet hoe de spelers met poppen, decor, muziek, licht en vier camera’s een woordeloze film 

maken.  

“The Missing Light is zeer inventief en magisch theater, een intense voorstelling die bij jong en oud een 

warm gevoel nalaat.” - Krikrak Familie 

Praktisch 

The Missing Light speelt op zondag 27 oktober om 15 uur. Tickets koop je voor 12 euro. Jonger dan 

26 jaar? Dan kost een ticket 6 euro. Reserveer je plaatsje op www.casinokoksijde.be of 058 53 29 99. 

 

Beeld the Missing c Manuel Harlan 

 

Info: 

c.c. CasinoKoksijde 

Casinoplein 11, Koksijde 

058 53 29 99 

cultuurcentrum@koksijde.be 

www.casinokoksijde.be 

 

 

Terug naar de inhoudstafel 

 
  

https://www.ccbrugge.be/agenda/themas/14/Krikrak/
http://www.casinokoksijde.be/
mailto:cultuurcentrum@koksijde.be
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Huiver mee tijdens de Herfstvakantie 

Koksijde is in de ban van Halloween. Heksen, monsters en ander gespuis doorkruisen het straatbeeld. 

Geen prettige tijd voor gevoelige zieltjes, maar voor de durvers staat dit op het griezelmenu: 

 

Vrijdag 25 oktober 

18 uur: Oostduinkerke, sporthal Hazebeek: Halloween mountainbiketoertocht. Prijs: 5 euro. 

Uitgebreid programma op blz. 34 

 

Zaterdag 26 oktober tot zondag 3 november 

13-18 uur: Sint-Idesbald, strand: Nightmare on Baaldjes beach – labyrint. Beleef Halloween op het 

strand en zoek je weg in het griezelige doolhof van 1.000 m². Prijs: 3 euro. 

19-22.30 uur: avondsessie (alleen op 26, 27 en 31 oktober – 1 en 2 november, 5 euro, incl.drankje) 

 

Maandag 28 oktober 

14.30 uur: Jeugddienst de PIT: Monster House, griezelige kinderfilm. Prijs: 2,50 euro. Meer op blz. 37 

 

Dinsdag 29 oktober 

10.30 uur: bibliotheek: Griezelverhalen. Kijk op blz. 38 

14-16.30 uur: Jeugddienst de PIT: SFX workshop. Prijs: 10 euro. Lees meer op blz. 37 

19.30 uur: Bibliotheek: Griezelig Halloweenspel. Kijk op blz. 38 

Jeugddienst de PIT: Halloween costume Party, zie blz. 37 

 

Woensdag 30 oktober 

13-17 uur: Duinenhuis, Bettystraat: Zeewierworkshop met een snuifje Halloween. Prijs: 7 euro, zie 

blz. 40 

 

Donderdag 31 oktober 

14-17 uur: Sint-Idesbald, Grardplein: Uithollen en versieren van pompoenen (pompoenen 

verkrijgbaar aan 5 euro). Ook mogelijk om je te laten schminken, maar pas op voor de griezels. 

19.15 uur: Sint-Idesbald, van Kerkepannezaal naar Zeedijk: Halloweenstoet. Sidder en beef.  

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 

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


 

 

 

 

 

P 36/56 

 

 

 

 

Halloweenplezier bij de Jeugddienst 

 
Monster House: griezelige filmnamiddag in de PIT 

Een groepje vrienden ontdekt dat een oud huis uit hun straat eigenlijk een levend monster is. Niemand 

gelooft hen. Het is aan de drie vrienden om het huis te stoppen voor er slachtoffers vallen.  

Praktisch 

De film speelt op maandag 28 oktober om 14.30 uur. De prijs bedraagt 2,50 euro (drankje inbegrepen). 

Plaats van afspraak? Zaal de PIT, Kursaallaan 28, Koksijde.  

Beeld: monster house 

 

Verkleed je voor de Halloween costume party 

En kom jezelf showen op de verkleedfuif in de PIT. Neem een foto van jezelf of je vrienden in de foto 

booth. De Halloween costume party vindt plaats op dinsdag 29 oktober. Verkleed? Dan krijg je een gratis 

drankje.  

Info: www.facebook.com/jocdepit  

Beeld: halloween 

 

Leer jezelf schminken in de SFX-workshop  

Wil jij dit jaar uitpakken met je eigen Halloween make-up? Schrijf je dan vandaag nog in voor deze 

workshop. Je leert valse wonden maken, snijwonden, kogelgaten, een gebroken neus, brandwonden of 

blauwe plekken. Als het er maar echt en pijnlijk uitziet. Opgepast: niet voor gevoelige zieltjes. 

Praktisch 

De workshop vindt plaats op 29 oktober van 14-16.30 uur in Jeugddienst de PIT. Schrijf je in via 

www.koksijde.be/webshop. De prijs bedraagt 10 euro.   

 

Info: www.facebook.com/jocdepit - jeugddienst@koksijde.be - 058 53 34 44 

 
 
Terug naar de inhoudstafel 

 

http://www.koksijde.be/webshop
http://www.facebook.com/jocdepit
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Bibnieuws: lezing, workshop en Halloweenactiviteiten 
 

Leer meer over Pieter Bruegel de Oude 

Schilder Pieter Bruegel de Oude is een icoon. Zijn werk wordt generatie na generatie herontdekt en 

behoort tot het collectieve geheugen. Bruegel is één van de weinige kunstenaars wiens beeldtaal een 

volledig universum weet op te roepen. Wat weten we over deze man? Wat zijn de karakteristieken van 

zijn artistieke persoonlijkheid? En waarom is Bruegels werk ook na meer dan 450 jaar nog zo relevant?  

Kunsthistorica Katrien Lichtert vertelt je er alles over. Ze is gespecialiseerd in kunst en cultuur in de Lage 

Landen tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode (ca. 1400-1650). Ze voltooide een 

doctoraatsstudie over Pieter Bruegel de Oude (UGent 2014). 

Praktisch 

De lezing vindt plaats op dinsdag 15 oktober, van 13.30 tot 15.45 uur. Leden van de bib en vtbKultuur 

betalen 5 euro, niet-leden 8 euro. Schrijf je in via VormingPlus: www.vormingplusow.be. I.s.m. 

vtbKultuur Koksijde-Oostduinkerke en VormingPlus. 

 

Workshop Eindejaarskaarten maken 

Je leert in het programma Word leuke en originele wenskaarten maken voor de eindejaarsperiode. Een 

basiskennis Word is vereist. De cursus vindt plaats op maandag 25 november, van 13 tot 15 uur. De prijs 

bedraagt 5 euro. 

 

Schrijf je vanaf maandag 7 oktober in aan de balie van de bibliotheek. Je moet wel lid zijn van de 

bibliotheek om in te schrijven, breng dus zeker je identiteitskaart mee. Betalen doe je via de 

betaalautomaat, maar hou er rekening mee dat die geen biljetten hoger dan 10 euro aanvaardt.  Wil je 

meer informatie over de (toekomstige) cursussen van de bibliotheek? Kijk dan zeker op hun website: 

koksijde.bibliotheek.be. 

 

Gezocht : enthousiaste voorlezers voor het voorleesuurtje 

De bibliotheek organiseert regelmatig een voorleesuurtje voor kinderen. Aan de hand van een tof 

kinderboek worden de spannendste, mooiste of ontroerendste verhalen verteld aan een heel aandachtig 

publiek van kinderen. 

Heb je een hart voor kinderboeken? Wil je een groep kinderen boeien met een prachtig verhaal? Dan ben 

jij de persoon om ons team voorlezers te versterken. 

Interesse? Laat het weten via bibliotheek@koksijde.be of 058 53 29 53. 

Beeld: voorleesuurtje 

 

Luister naar griezelverhalen 
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Ben jij ook dol op Halloween? Kom dan op dinsdag 29 oktober om 10.30 uur naar het voorleesuurtje. Je 

hoort er de griezeligste verhalen! Speciaal voor kinderen vanaf 6 jaar. Je mama, papa, oma of opa zijn 

natuurlijk ook welkom. Afspraak in de bib… als je durft.  

 

Halloweenspel in de bib 

Haal je mooiste griezelkostuum uit, pak je zaklamp en kom naar de bib. Daar speel je mee met een echt 

Halloweenspel. Speciaal voor kinderen van 7 tot 11 jaar. Dit spannend avontuur beleef je op dinsdag 29 

oktober. Het griezelen start om 19.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. 

Voor ouders en andere bibberkonten is er speciale opvang. Schrijf je – gratis – in aan de balie of via 

jeugdbibliotheek@koksijde.be. 

Beeld: halloweenspel 

 

Opgelet: Op dinsdag 15 oktober opent de bibliotheek pas om 16 uur (ipv 15 uur). 

 

Info:  

Bibliotheek Koksijde 

Casinoplein 10, Koksijde 

T.: 058 53 29 53  

Email: bibliotheek@koksijde.be 

www.koksijde.be/bibliotheek 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:bibliotheek@koksijde.be
http://www.koksijde.be/
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Activiteiten in het Duinenhuis 

Week van de fair trade – Van 2 tot 12 oktober.  

Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. 

• Vroege ochtendwandeling met fairtradeontbijt – Op zaterdag 5 oktober om 7 uur. 

Natuurgids: Luc David. Prijs: 7 euro. Schrijf je in vóór 1 oktober (max. 25 deelnemers). 

• Fairtradewijnproeverij met Oxfam wereldwinkel – Op dinsdag 8 oktober om 19.30 uur. 

Prijs: 8 euro. Schrijf je in vóór 3 oktober (max. 15 deelnemers). Organisatie: i.s.m. Oxfam 

Wereldwinkel Veurne. 

• Workshop fairtradechocoladeproeverij – Op donderdag 10 oktober om 19.30 uur. Prijs: 6 

euro. Schrijf je in vóór 5 oktober (max. 15 deelnemers). Organisatie: i.s.m. Iedereen Mondiaal 

West-Vlaanderen. 

 

Van meel tot brood, van kruien tot bord – Op zaterdag 5 oktober van 9.30 tot 15 uur. Vang zelf je  

garnalen en bak je eigen brood. Organisatie: Duinenhuis, Bakkerijmuseum Veurne en De Spanjaardbank. 

Prijs: (+)12 jaar: 25 euro (incl. workshop, lunch(buffet) + drankje). Schrijf je in via 

onthaal@bakkerijmuseum.be of 058 31 38 97.  

 

Voordracht Sterrenjutters: Hidden figures: de vergeten vrouwen in de astronomie – Op vrijdag 

4 oktober om 19.30 uur. Spreker: Katrien Van der Heyden. Prijs: 4 euro (leden) of 5 euro (niet leden). 

Schrijf je in via info@desterrenjutters.be of www.desterrenjutters.be. 

 

Najaarswandeling: Alles over schelpdieren – Op zondag 6 oktober om 14 uur. Trek zeker laarzen 

aan. Start: parking Elisabethplein Koksijde-Bad. Natuurgids: Ingrid Jonckheere. Niet nodig om je in te 

schrijven. Gratis.  

 

Nacht van de Duisternis: een avond vol boeiende en geheimzinnig ontdekkingen – Op zaterdag 

12 oktober. Maak kennis met de leefwereld van enkele bijzondere nachtdieren en bewonder de prachtige 

sterrenhemel. Vrije start tussen 19.30 en 20.30 uur aan het Duinenhuis. Info: duinenhuis@koksijde.be. 

Deelname: 2 euro (incl. soep). Organisatie i.s.m. Natuurpunt Westkust en de Sterrenjutters. 

 

Neem een kijkje in de sterrenwacht – Op vrijdag 18 oktober vanaf 20 uur. Gratis toegang. Info: 

info@desterrenjutters.be – www.desterrenjutters.be  

Beeld: maan © Emmanuel Fabel 

 

Lezing: Verantwoord hout stoken – Op zaterdag 19 oktober van 9.30 tot 12 uur. Zelf hout stoken 

staat onder druk. Hoe zit het met fijn stof? En wat met de uitstoot? Spreker: Johan Deblaere. Prijs: 3 

euro (leden Velt en VormingPlus, inwoners Koksijde) of 5 euro. Schrijf je in voor 12 oktober via 

mailto:onthaal@bakkerijmuseum.be
mailto:info@desterrenjutters.be
http://www.desterrenjutters.be/
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:info@desterrenjutters.be
http://www.desterrenjutters.be/
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duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. Organisatie: Velt Westkust-Veurne i.s.m. VormingPlus 

(Oostende). 

 

Kookworkshop met (h)eerlijke en verrassende groenten – Op dinsdag 22 oktober van 19 tot 21.30 

uur. Volgens orthomoleculair voedingsdeskundige Hannelore Dejonghe is variatie en véél groenten eten 

héél belangrijk. Prijs: 15 euro. Schrijf je in voor 21 oktober via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.  

 

Lezing: Creatieve natuurfotografie – Op woensdag 23 oktober van 19.30 tot 22 uur. Ingrid Vekemans 

is een veelzijdige natuurfotografe met een passie voor Afrika en zijn wilde dieren. Prijs: 6 euro 

leden/inwoners Koksijde en 12 euro niet-leden. Schrijf je in via www.coxypics.be of info@coxypics.be. 

Organisatie: CoxyPics. 

 

Fair trade koken met Oxfam en Rob – Op donderdag 24 oktober om 19.30 uur. Is koken met 

fairtradeproducten haalbaar? Doe zelf de test.  

Prijs: €17. Schrijf je in via duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17. I.s.m. Oxfam-Wereldwinkel Veurne 

en kok Rob Vandooren. 

 

Najaarswandeling: op zoek naar de laatste bessen en de eerste zaaddozen – Op zondag 27 

oktober om 14 uur. Bewonder prachtige kleurschakeringen, speur naar de laatste bessen en de eerste 

zaaddozen. Gids: Marjan Janssens. Startplaats: infobord, Loze Vissertjespad Oostduinkerke (Mariapark). 

 

Kinderactiviteit (7-14 jaar): huid- en milieuvriendelijke zeepjes maken – Op dinsdag 29 oktober 

van 14 tot 16.30 uur. Kies zelf je zeepvormpjes, kleurtjes en geurtjes. Lesgever: Erika Leuridan, 

herborist. Prijs: 8 euro  (incl. doosje met zeepjes). Schrijf je in voor 24 oktober via 

duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.  

Beeld: workshop zeep maken 

 

Kinderactiviteit (7–12 jaar): zeewierworkshop met een snuifje Halloween – Op woensdag 30 

oktober van 13 tot 17 uur. Begeleiders: Marjan Janssens en Lut van Malderen. Schrijf je snel in voor dit 

twee-in-één-arrangement. Deze activiteit vindt plaats op het strand en in het Duinenhuis. Afspraak op de 

parking van het Elisabethplein Koksijde-Bad. Prijs: 7 euro. Schrijf je in voor 25 oktober via 

duinenhuis@koksijde.be of 058 52 48 17.  

 
 
Terug naar de inhoudstafel 

  

mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
http://www.coxypics.be/
mailto:info@coxypics.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
mailto:duinenhuis@koksijde.be
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Herfstsportkampen en sportaanbod voor alle leeftijden 

 

Herfstsportkampen voor kleuters en lagere school 

Van maandag 28 tot donderdag 31 oktober organiseert de sportdienst een sportieve vierdaagse 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 Hazebeek in Oostduinkerke met 

elke dag vier sporten zoals badminton, basketbal, hockey, toestelturnen.  

Schrijf je in via www.koksijde.be/sportkampen. Info: sportdienst@koksijde.be - 058 53 20 01. 

Beeld: sportkamp 

 

Ontdek het sportaanbod voor alle leeftijden 

Binnenkort starten er opnieuw sportreeksen voor volwassenen: shape op maandagavond, volksdans op 

woensdagvoormiddag en dance work-out op donderdagavond.  

Voor kinderen uit de tweede en derde kleuterklas is er Multimove op maandag in Koksijde en op dinsdag 

in Oostduinkerke.  

Er zijn nog initiatiereeksen gepland zoals o.a. boksen, body pump, yoga (met zitbal) en BBB. De reeksen 

conditiegym, netbal, badminton, tai-chi en curling zijn al bezig sinds september, het blijft wel mogelijk 

om je aan te sluiten.  

Bekijk het volledige sportaanbod op www.koksijde.be/sportaanbod. 

Schrijf je in via www.koksijde.be/webshop.  

 

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

 
Terug naar de inhoudstafel 

  

http://www.koksijde.be/sportkampen
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Bouw zelf de Duinenabdij in één dag 

De Duinenabdij. Wat een gigantisch middeleeuws bouwproject. We kunnen alleen maar 

dromen over hoe het er vroeger écht heeft uitgezien. De abdij heropbouwen, zit er helaas niet 

in. Of toch? Waarom niet een poging doen met KAPLA ® bouwplankjes? Het Abdijmuseum 

daagt kinderen en hun ouder(s) uit om hiermee abdijconstructies te bouwen 

  

Eerst krijg je een korte rondleiding door de expo Bouwen voor de eeuwigheid, waar je ook de maquette 

van de abdij in LEGO® blokjes ziet. 

 

Praktisch 

De workshop vindt plaats op woensdag 30 oktober om 14.30 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Schrijf je in via abdijmuseum@koksijde.be of 058 53 39 50 want de plaatsen zijn beperkt. Kinderen 

moeten wel begeleid worden door een volwassene. Een ticket voor een volwassene kost 7 euro. Een kind 

betaalt 5 euro. Duur: ongeveer 2 uur. 

 

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 

 

mailto:abdijmuseum@koksijde.be
mailto:info@tenduinen.be


 

 

 

 

 

P 43/56 

 

 

 

 

Reveil zorgt voor sfeer op Allerheiligen  

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

woord. Het project Reveil ontstond vijf jaar geleden als eerbetoon aan enkele Deerlijkse vrienden die kort 

na elkaar overleden. Dit jaar maakt Reveil veel begraafplaatsen 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 het persoverzicht van november 

Beeld: groot Sint-Pieterskerkhof 

 

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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NAVIGO-museum viert feest met de Oostduinkerkse vissers 

Zilt Feest op zaterdag 2 november op het museumplein van NAVIGO-nationaal Visserijmuseum 

Ga ’s morgens mee met de huifkar en vis samen met de garnaalvissers te paard en de andere 

strandvissers. Op het museumplein worden de garnalen gekookt én geproefd. Breng je picknick mee en 

vul die aan met heerlijke vishapjes, klaargemaakt door de strandvissers. 

 

Geniet in de namiddag van feestelijke animatie en fijne workshops in het museum. Knutsel leuke vissen, 

gekke octopussen en smul snoepbrochetten. Dans op de muziek van het draaiorgel, dansgroep de 

Juttertjes toont je hoe het moet. Ga voor grappige grime en meet jezelf een fishy-hairlook aan. Doe mee 

aan de fotografieworkshop, speel volksspelen tussen de visnetten en laat je meevoeren door de verhalen 

van onze gidsen. Mis zeker de voorstelling Het Geheim Van De Vuurtoren niet. Ambiance verzekerd! 

 
Hoe verloopt deze zee(r) feestelijke dag? 

8.45 uur: afspraak aan het museum 

10 tot 10.45 uur: paardenvissers vissen t.h.v. het Astridplein in Oostduinkerke 

12 uur: demonstratie garnaal koken en proeverij op het museumplein 

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

13.30 tot 17 uur: workshops en animatie in het museum 

 
Gezocht: reporters voor dit feest 

Ben jij thuis de fotograaf van dienst? Of wil je graag leren hoe dat gaat? Volg dan de fotografieworkshop 

(voor kinderen van 8 tot 12 jaar). Een professionele fotograaf neemt je mee op de huifkar naar het 

strand en leert je de kneepjes van het vak. Maak je eigen reportage over de garnaalvissers te paard. 

Schrijf je snel in, want de plaatsen zijn beperkt. Prijs: 8 euro (huifkartocht én feestelijke namiddag in het 

museum inbegrepen, formule Laag Tij). Kinderen moeten worden vergezeld door een volwassene. 

 

Praktisch 

Laag water om 10.48 uur. Vergeet zeker je laarzen niet. Breng je picknick mee en vul die aan met 

lekkere hapjes van onze vissers.  

• Formule Laag Tij 

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

 onbeperkt toegang tot het feestelijk programma in het museum. Prijs: 8 euro voor 

 Koksijdenaars en houders van een K-pas, gratis voor kinderen jonger dan 5 jaar. Reserveer nu al 

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

• Formule Hoog Tij 

 Onbeperkt toegang tot het feestelijk programma in het museum. Gratis voor Koksijdenaars en 

 houders van een K-pas. Info: www.navigomuseum.be Terug naar de inhoudstafel 

http://www.navigomuseum.be/
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Wandel en loop in Oostduinkerke op zondag 2 november 

Met twee gloednieuwe loop- en wandelevents wordt 2 november 2019 een sportieve dag in 

Oostduinkerke: overdag de NaturaRun&Walk Oostduinkerke en ’s avonds de Halloween Trail & 

Walk. 

De NaturaRun & Walk Oostduinkerke biedt een uniek parcours van strand en duinen. Deelnemers kunnen 

kiezen uit afstanden van 5km, 15km of 21 km door het losse zand. Het parcours gaat door de prachtige 

duinen van Schipgat en Doornpanne want er is meer aan de kust dan alleen maar het strand. 

Voor wie er een super sportieve dag van wilt maken is er ’s avonds ook nog de Halloween Trail of 

Halloween Walk, een griezelig goede sfeer verzekerd. Zowel de lopers als de wandelaars kunnen kiezen 

uit afstanden van 6 of 11km en voor de kinderen is er een kids trail van 1km. De parcours gaan over het 

strand en door de duinen en we wachten natuurlijk tot het donker is … durf je? Schrijf je dan snel in en 

leg je halloween kostuum alvast klaar! 

Praktisch: 

Vertreklocatie: ter hoogte van het openluchtzwembad van Oostduinkerke 

• NaturaWalk: wandelen (5–15–21 km), start tussen 9 en 9.30 uur 

• NaturaRun: lopen (5–15–21 km), start om 14.30 – 15.30 - 16.30 uur 

• Halloween Trail: lopen (6-10 km), start om 18 uur 

• Halloween Walk: wandelen (6-10 km), start om 18.05 uur 

• Kids Halloween Trail: lopen (1 km), start om 17.30 uur  

Meer info en inschrijven kan via www.Larssie.com tot en met 1 november 2019 (inwoners van Koksijde 

krijgen 3 euro korting voor de NaturaRun of NaturaWalk Oostduinkerke). 

Beide organisaties zijn in handen van Sportevents in samenwerking met de Gemeente Koksijde en het 

Agentschap voor Natuur en Bos. 

 

Terug naar de inhoudstafel 

  

https://www.larssie.com/nl-halloweentrail-walk
https://www.larssie.com/nl-halloweentrail-walk
http://www.larssie.com/
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Laat je huisdier of paard zegenen 

 

Kom met je viervoeter (paard, hond of kat) naar de Sint-Idesbalduskerk in de Strandlaan. En laat het 

dier zegenen door de heer pastoor tijdens de Sint-Hubertusviering. De VVV Koksijde-Oostduinkerke 

overhandigt aan de deelnemers een herinneringsmedaille. 

 

Het feest van de jacht vindt plaats op zaterdag 2 november om 11 uur. Plaats van afspraak: 

Strandlaan, Sint-Idesbald aan de kerk.  

 
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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Ontdek verrassende hobby’s of unieke Michelinproducten 

 

Laat je inspireren door de creatieve standen op de Hobbybeurs. Snuister tussen zelfgemaakte juwelen, 

schilderijen, hoeden of lekkernijen. Ideaal om nu al je kerstgeschenken te kopen. Of kom op zondag naar 

de ruilbeurs met Michelinproducten (op de mezzanine). Naast het Michelinmannetje zijn er ook 

wegenkaarten, oude affiches en nog veel andere hebbedingen. Zeker het bekijken waard. 

 

Praktisch 

Zaterdag 2 en zondag 3 november. De Hobbybeurs is open van 10 tot 18 uur en de Michelinbeurs op 

zondag van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Plaats van afspraak: cultuurcentrum CasinoKoksijde. 

 

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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Concert Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen 

 

Naar aanleiding van het peterschap tussen de gemeente Koksijde en de Koninklijke Muziekkapel van de 

Gidsen organiseert de gemeente op 7 november een concert in de O.L.V.-ter-Duinenkerk. De opbrengst 

van het concert gaat naar een goed doel. Dit keer koos de gemeente voor projecten van het Sociaal Huis. 

Een ticket koop je bij de dienst Toerisme (Zeelaan 303). Prijs: 20 euro in voorverkoop (25 euro de avond 

zelf). Het concert start om 20 uur.  

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Koksijde laat senioren swingen 

Dit spetterend feest vindt plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 november in het cultureel centrum 

CasinoKoksijde. De twee topnamen blijven nog even geheim, maar hieronder al een paar tips.  

 

De eerste beklimt podia over heel de wereld. Elke show ontaardt in een volksfeest waar iedereen uit de 

bol gaat. Hij is een fenomeen en creëert een sfeer waarin het publiek meegezogen wordt. Een echt 

podiumbeest. 

Ook onze tweede artiest slaagt er in om een zaal te doen swingen. Hij is een veelgevraagd trompettist, 

pianist en zanger en is alom bekend als begeleider van dansnamiddagen. Wedden dat de dansvloer vol 

staat? 

De namen van deze topartiesten en het volledige programma wordt meegedeeld in een volgend 

persoverzicht.  

 

Praktisch 

Tickets koop je vanaf 4 november in het Sociaal Huis. De prijs bedraagt 10 euro.  

Beeld: senioren swingen 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Zonta Westkust feest ten voordele van Kiekafobee 

Voor de derde maal organiseert Zonta Westkust haar feest Voulez-vous. Zonta is een organisatie van 

beroepsactieve vrouwen die de situatie van vrouwen en kinderen wil verbeteren. 

De opbrengst van Voulez-vous gaat naar Kiekafobee, een organisatie die samenwerkt met het 

Kinderkankerfonds van het UZ Gent en die twee appartementen (in Koksijde en Oostduinkerke) ter 

beschikking stelt van jonge kankerpatiëntjes en hun familie. Voor deze patiënten is elke klassieke 

vakantieformule praktisch onmogelijk. Kiekafobee maakt het mogelijk om kinderen samen met hun 

familie te laten genieten van een paar dagen aan zee.  

Praktisch 

Voulez-vous vindt plaats op 23 november in cultuurcentrum CasinoKoksijde. Het programma verschijnt 

in het persoverzicht november, maar reken op een optreden, dj en foodtrucks. Tickets kosten 25 euro, 

alleen verkrijgbaar in voorverkoop. 

 

Info: Ann Jonckheere (voorzitter) - 0473 82 53 90 - ann-jonckheere@telenet.be 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Info ticketverkoop UCI Telenet Worldcup Cyclocross 
Koksijde 

Opgelet! Noteer zondag 24 november in je agenda. Want dan vindt onze Vlaamse Duinencross 

opnieuw plaats. De ticketverkoop start vanaf dinsdag 5 november (in het toerismekantoor) en loopt tot 

en met zondag 17 november. Koksijdenaars betalen vijf euro in voorverkoop.  

 

Info: www.veloclubkoksijde.be/worldcup. 

Beeld: cyclocross  

 
Terug naar de inhoudstafel 

 
  

http://www.veloclubkoksijde.be/worldcup
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Week van de fair trade    

Al meer dan 10 jaar is Koksijde een fairtradegemeente. Het label FairTradeGemeente draagt bij aan een 

waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. Fair trade 

garandeert immers dat de boeren in het Zuiden in correcte sociale omstandigheden werken, dat ze een 

eerlijke prijs krijgen voor hun exportproducten en dat de productiemethoden milieuvriendelijk zijn. 

Eerlijke handel: uit respect voor mens en milieu.  

 

Op fairtradeproducten alleen kan je niet overleven. Waar vind je tomaten? Melk? Of kaas, aardappelen en 

witlof? Al die producten vind je hier bij ons. Net als voor de boer in het Zuiden, streeft een 

fairtradegemeente ook hier naar eerlijke en duurzame handel met onze boeren.  

 

Ook de Koksijdse scholen zijn fairtradescholen. Dit najaar worden alle 4e leerjaren verrast op een leuke 

en lekkere faire workshop. 

 

Meer weten of lezen over fair trade? Tijdens de week van de fair trade staat er een faire hoek opgesteld 

in de bib én geniet je er van een faire koffie of thee. 

 

Bied je fair trade, bio en/of lokale groenten aan? Registreer je via www.koksijde.be/registratie-aanbod-

aan-lokale-fairtrade-en-bioproducten. 

 

 
Terug naar de inhoudstafel 

  



 

 

 

 

 

P 53/56 

 

 

 

 

Er waait een nieuwe wind binnen het Koninklijk Comité 
Koksijde in de bloemen  

Sinds begin dit voorjaar bestaat het gemeentelijk Bloemencomité uit een vernieuwde 

bestuursploeg. Sterkhouder Jean-Marie D’haenen gaf na ruim tien jaar de fakkel door en 

samen met hem namen nog enkele verdienstelijke bestuursleden afscheid. Bart Bostoen is de 

nieuwe voorzitter: maak kennis met de negende voorzitter sinds de geboorte van het comité.  

 

“Kan je uitleggen aan de lezer waarvoor het Bloemencomité staat?” 

Bart Bostoen: “De volledige naam is eigenlijk het Koninklijk Comité Koksijde in de Bloemen en de 

oprichting vond plaats in 1948 toen wijlen burgemeester Van Buggenhout onze gemeente als badplaats 

wilde onderscheiden van andere kustgemeenten. Niet veel later werd de gemeentelijke groendienst 

opgericht. Het resultaat is dat we vandaag nog steeds overal bekendstaan als bloemengemeente. Met het 

comité proberen we de bevolking te stimuleren om zelf voor bebloeming te zorgen en om hun eigen 

tuintjes te onderhouden. Zo zorgen de inwoners mee voor de look and feel van onze kleurrijke 

gemeente.” 

 

“Er is een nieuw bestuur. Wie zijn de nieuwkomers?” 

Bart: “Ikzelf neem de fakkel als voorzitter over van Jean-Marie D’haenen die gedurende tien jaar 

uitstekend werk verrichte. We namen ook afscheid van enkele oudgedienden en er kwamen vijf 

nieuwkomers bij: Danny Saubain, Gerda Hollevoet, Katleen Calcoen, Kathleen Ollevier en Sabelle Diatta. 

Maken voorts nog deel uit van het bestuur: ondervoorzitter Denis Declerck, secretaris en hoofd 

Groendienst Ides Leys, penningmeester Nicole Leys, Germain Seys, Greta Leye, Guigone Deweerdt, 

Margriet Berton, Michel Pollet, Pascale Baeselen en Patrick Slambrouck.” 

 

“Welke nieuwe accenten wil je leggen?” 

Bart: “Onze hoofdactiviteit blijft bestaan uit de tuinkeuringen, maar we proberen deze in een nieuw, 

eigentijds jasje steken. We moeten inspelen op de hedendaagse trends en het huidig deelnemersveld 

uitbreiden met de nieuwe generatie. Daarnaast hebben we ook plannen om de focus tijdens de 

traditionele Bloemenjaarmarkt te verplaatsen naar beleving in plaats van louter de verkoop van bloemen. 

Later willen we ten slotte ook werk maken van nieuwe activiteiten waaronder vooral de viering van de 

75e verjaardag van het Bloemencomité in 2023.”  

 

“Wat is de werkwijze van die jaarlijkse tuinkeuringen?” 

Bart: “Tijdens het voorjaar starten de inschrijvingen en op de eerste vrijdag van juli kwam een 

professionele jury – uiteraard onaangekondigd – langs om de tuinen te keuren in de categorieën 

waarvoor de deelnemers zich hadden ingeschreven: kleine, middelgrote en grote tuinen, gevels en 
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hoeven. Afgelopen zomer brachten we de laureaten op de hoogte die dan konden kiezen uit prijzen zoals 

bloembollen, vaste planten, rozen of een kamerplant. Eind augustus was er uiteindelijk de proclamatie in 

de Witte Burg. Begin oktober volgt nog een apart evenement voor de moestuinen.” 

 

Wedstrijd tuinkeuringen 2019  

Op woensdag 28 augustus vond in Feestzaal Witte Burg de proclamatie plaats van de gemeentelijke 

tuinkeuringen. Er kwamen 309 laureaten (van de 417 inschrijvingen) uit de bus in verschillende 

categorieën.  Deze jaarlijkse campagne is van onschatbare waarde voor de uitstraling van Koksijde als 

bloemenbadplaats. Inschrijven voor 2020 kan via ides.leys@koksijde.be, hoofd Groendienst.  
 

Wie zijn de laureaten van de 71e bebloemingswedstrijd?  

Check de winnaars op www.koksijde.be/tuinkeuringen2019.  

 
Groepsfoto  

Het vernieuwd zestienkoppig bestuur bestaat uit (v.l.n.r.) Pascale Baeselen, Dennis Declerck, Nicole Leys, 

Guigone Deweerdt, Bart Bostoen, Danny Saubain, Greta Leye, Gerda Hollevoet, Margriet Berton, Katleen 

Calcoen, Sabelle Diatta, Kathleen Ollevier, Germain Seys, Patrick Slambrouck, Ides Leys en Michel Pollet 

 
Terug naar de inhoudstafel 

 

  

mailto:ides.leys@koksijde.be
http://www.koksijde.be/tuinkeuringen2019
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Een zonnekuur voor je energiefactuur - groepsaankoop 
zonnepanelen 

We krijgen de zon gemakkelijk meer dan 1.500 uren per jaar te zien in Vlaanderen. Aan onze kust straalt 

ze bovendien nog wat feller. Dat zorgt voor een immense hoeveelheid duurzame energie. Ook de 

gemeente Koksijde trekt volop de kaart van de zon en plaatste de voorbije maanden al bijna 500 

zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen.  

 

Tip: meld je nog tot en met 8 oktober vrijblijvend aan voor een volgende groepsaankoop voor pv-

panelen in de provincie West-Vlaanderen. Een initiatief van de stad Oostende en AG EOS met 

ondersteuning van de gemeente Koksijde.  

 

Info: je vindt alle info op www.wijkiezen.be/west-vlaanderen. Het zonneproject wordt ondersteund door 

de provincie West-Vlaanderen.  

 

Beeld: zonnepanelen Witte Burg 

 

Terug naar de inhoudstafel 
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Schrijf je nu in voor de online nieuwsbrief 

Wil je graag op de hoogte blijven van wat reilt en zeilt in de gemeente Koksijde? Schrijf je dan in voor de 

gemeentelijke nieuwsbrief boordevol weetjes en interessante info. Je ontdekt ook meteen de leukste 

evenementen! 

De nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd en bevat een mix van praktische info (openbare 

werken, mobiliteit, vacatures, …) en tips uit de vrijetijdsagenda. 

Schrijf je in via de homepagina van www.koksijde.be/nieuwsbrieven.  

 

Terug naar de inhoudstafel 

 

 

http://www.koksijde.be/

